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cerințe primordiale pentru realizarea 
sarcinilor la extracția de cărbune

Și la capătul acestei săptămîni de lucru, minerii raportează, din nou, autentice succese izvorîte din cadrul creat printr-o optimă organizare a producției și a muncii,In fruntea întrecerii continuă să se afle colectivul minei Vulcan, care a acumulat de la începutul lunii un plus de peste 2000 tone de cărbune, urmat de colectivele minelor Aninoasa și Uricani, care au obținut depășiri zilnice ale sarcinilor de plan cuprinse între 100 și 500 tone de cărbune. Ultimele zile au adus o confirmare a dăruirii tot mai plenare, din abataje. Brigăzi care păreau „abonate" la nerealizări au ieșit la liman alăturîndu-se formațiilor fruntașe.După cum se știe, ieri și Astăzi, pe agendele de lucru ale exploatărilor miniere figurează din nou, ca probleme de fond, aprovizionarea brigăzilor, prin apropierea materalului lemnos, a plasei de sîrmă și pieselor de schimb de locurile de muncă, efectuarea reparațiilor și reviziilor tehnice la utilajele de transport, de tăiere mecanizată și susținere hidraulică. Aceste operații de lucru vor îngădui ca de luni, 19 noiembrie, să înceapă o nouă săptămînă al cărei bilanț pozitiv este prefigurat de succesele de pină acum.
In toate abatajele

J

plus de producție
Fără excepție, toate bri

găzile din abatajele sec
torului II al exploatării mi
niere Dilja au participat 
vineri 16 noiembire la do- 
bîndirea unui merituos 
succes: extragerea a 212 
tone cărbune peste sarci
na zilnică. Brigăzile con
duse de SIGISMUND DA
NE, REMUS MICLEA, 
GHEORGHE opreanu, 
PETRU SCRĂDEANU, VA- 
SILE NISTOR și GRIGO- 
RE MAXIM au realizat, fie
care, plusuri de cărbune 
față de sarcina zilnică cu
prinse între 10 și 32 tone.

Un rol hotărîtor la rea
lizarea acestei producții 
de cărbune sporite l-au avut 
și echipele de muncitori în 
regie care au asigurat, prin 
buna deservire a fronturilor 
de lucru cu cele trebuin
cioase, în toate trei schim
burile condus de maiștrii 
principali TUDOR ZAHA- 
RESCU, IOSIF BlRLEA și 
IOSIF LASZLO, condiții 
optime de desfășurare a 
muncii productive din a- 
bataje.

Constante depășiri 
ale productivității 

muncii
In cursul zilei de mier

curi sectorul I al minei U- 
ricani a recuperat minu
sul la zi, raportînd un plus 
de 93 tone. Ea obținerea 
succesului au contribuit 
brigăzile conduse de PRO- 
COPIE MOATER, NICO
LAE ȘTEFAN, GRIGORE 
LIȚCAN, VASILE A- 
GHEORGHIOAIEI. de la a- 
batajele cameră din stra- 
tele 17-18, care au obți
nut în ultimile zile o de- 
pă ire a productivității 
muncii situată constant în
tre 15-20 la sută. Se cuvi
ne amintit, de asemenea, 
aportul maiștrilor minieri 
CONSTANTIN ClRCIU- 
MARU, ION BUMBAC, 
NICOLAE MOCANU, al 
artificierilor NICOLAE BA- 
DESCU, GHEORGHE PO
PESCU și AMBROZIE 
RUS, al electro-lăcătușilor 
VEREȘ BELA și EMIL 
VOICHIȚOIU, și în deo
sebi, al șefului de sector, 
tehnicianul VASILE MA
TEI, care au asigurat o bu
nă asistență tehnică brigă
zilor, in toate schimburile.

Ca pretutindeni în Valea 
Jiului, la exploatarea minieră 
Lupeni graficul producției în
registrează o linie ascenden
tă. In ultimele două săptă
mîni, media realizărilor zilni
ce a crescut cu peste 1000 
tone. De exemplu, cantitatea 
de cărbune extrasă în ziua de 
16 noiembrie a. c. a fost cu 
1900 tone mai mare decît în 
prima zi lucrătoare din aceas
tă lună.

Ne aflam ieri, la ora cînd 
se petreceau schimburile în- 
tîi și doi, în incinta minei. 
Minerii, atît cei care intrau, 
cit și cei care ieșeau din șut 
erau voioși, cu frunțile des
crețite. Buna dispoziție de pe 
fețele oamenilor de la mină 
și chiar de pe stradă este 
primul indiciu că treburile 
merg bine la fronturile de lu
cru din subteran. Am stat de 
vorbă cu minerii și cu factorii 
de conducere de la mină des
pre plan, despre acțiunile 
întreprinse pentru a lichida 
unele rămîneri în urmă. Toți 
sînt convinși că atunci cînd 
fiecare pune umărul cu nă
dejde lucrurile pot fi urnite 
din loc. La Lupeni s-au și 
făcut pași serioși în această 
privință. In ciuda unor greu
tăți care își mai fac simțită 
prezența, lumea este optimis
tă. Rezultatele superioare 
obținute pe parcursul lunii 
noiembrie au arătat că există 
încă multe resurse că se poa
te face mai mult, mai bine, 
întregul colectiv este ferm ho- 
tărît să realizeze planul inte

gral In flecare schimb, în 
fiecare zi, în fiecare săptămî
nă. O lecție practică, învăța
tă deopotrivă de către mi
neri și de conducătorii proce
sului de producție a demon
strat că pentru a obține rezul
tate bune în abataje este ab
solut necesar să se asigure o

de mineri în abataje în scopuri 
productive. Rezultatele tot 
mai bune obținute în ultimele 
săptămîni ne-au convins că 
atunci cînd conducerea ope
rativă a minei, conducerile 
sectoarelor, cadrele tehnico- 
inginerești, răspund prompt 
problemelor pe care le ridică

Cărbunele înseamnă
ENERGIE

„Noi minerii, ne-am luat un 
angajament pe care-1 

vom respecta"

bună aprovizionare a locurilor 
de muncă, funcționarea nor
mală a utilajelor, asistență 
tehnică permanentă, întreține
rea corespunzătoare a insta
lațiilor electromecanice și a 
căilor de acces.

— Am considerat și conside
răm că este de datoria noas
tră — spunea inginerul Vasi- 
le Ciriperu, directorul exploa
tării - să facem totul ca să 
crească timpul efectiv lucrat

minerii, procesul de producție 
se desfășoară normal rezulta
tele fiind spre nivelul aștep
tărilor. Aș vrea să subliniez că 
ceea ce am făcut nu ne satis
face întrutotul : n-am reușit) 
să respectăm progamul lu
crărilor de pregătire ; avem 
încă necazuri în funcționarea 
unor utilaje și instalații elec
tromecanice^ modul în care 
se efectuează reviziile și repa
rațiile, este sub nivelul cerin

țelor. Nu ne putem împăca 
orice s-ar spune cu actele de 
indisciplină care se mai în- 
tîlnesc la unii - și aici nu 
mă refer numai la' cei „mici" 
- care sînt cu gîndul în a- 
fara preocupărilor majore ale 
colectivului...

Am ascultat și opiniile mi
nerilor, ale reprezentanților 
autorizați ai acestora. Da, 
greutăți mai există și nu-și 
face nimeni iluzii că ele vor 
fi înlăturate peste noapte. 
Principalul este că se acțio
nează mai bine, cu mai 
multă răspundere, pentru în
lăturarea lor. Mai există as
pecte de indisciplină. Din e- 
vidențele existente la comi
tetul sindicatului rezultă că 
indicele de frecvență la lucru 
este încă scăzut din cauza 
absențelor nemotivate, foilor 
de boală, învoirilor etc. și că 
prin aducerea acestui indi
ce la normal producția zil
nică a minei s-ar rotunji cu 
încă vreo 500-600 tone de 
cărbune în plus. Lucru întru
totul posibil și pe cale de 
realizat deoarece cu o zi îna
inte s-au înregistrat numai 8 
absențe față de 40-50 în alte 
zile.
- Sectorul II, relata preșe

dintele comitetului sindicatului, 
tovarășul Constantin Năstase, 
are zile în care nu absentează 
nimeni nemotivat. De 
asemenea, sectoarele I, III, V...

G. ADAM

(Continuare in pag. a 3-a)
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ABONAMENTE LA 
CARTEA SOCIAL- 

POLITICĂ

Doar pînă la 25 
noiembrie se mai pot 
face abonamente pen
tru anul 1974, la car
tea social-politică. A- 
mănunte, pentru cei 
interesați, oferă libră
riile „Ion Creangă" din 
Petroșani, nr. 4 Ani
noasa, nr. 23 Lupeni, 
nr. 37 Petrila, nr. 30 
Uricani și nr. 31 Vul-

Ședința Consiliului de Stat
In ziua de 17 noiembrie 1973 a avut loc la 

Palatul Republicii ședința Consiliului de 
Stat, prezidată de tovarășul Nicolae Ceaușescu, 
președintele Consiliului de Stat.

La ședință au participat, ca invitați, mi
niștri și alți conducători ai organelor centrale 
de stat, precum și președinții unor comisii per
manente ale Marii Adunări Naționale.

Consiliul de Stat a dezbătut și adoptat de
cretul cu privire la măsurile de dezvoltare a 
bazei energetice și de folosire mai judicioasă 
a combustibililor și energiei, precum și decretul 
pentru organizarea Camerei de Comerț și 
Industrie a Republicii Socialiste România.

A fost ratificat Acordul între Republica 
Socialistă Romania și Republica Federală Ger
mania privind asigurările sociale, precum și

Convenția intre Republica Socialistă România 
și Republica Federală Germania privind e- 
vitarea dublei impuneri asupra veniturilor și 
averii. De asemenea, a fost adoptat decretul 
privind aderarea Republicii Socialiste Româ
nia la Convenția unică asupra stupefiantelor 
din 1961 și la Protocolul privind modificarea 
acestei Convenții și decretul privind aderarea 
Republicii Socialiste România la Convenția 
referitoare la infracțiuni și la anumite alte 
acte săvîrșite la bordul aeronavelor, înche
iată la Tokio ia 14 septembrie 1963.

Toate decretele adoptate au fost, in pre
alabil, dezbătute și avizate favorabil de Co
misiile permanente de specialitate ale Marii 
Adunări Naționale, precum și de Consiliul 
Legislativ.

In continuare, Consiliul de Stat a rezol
vat unele cereri de grațiere.

DECRET
I

cu privire la măsurile de dezvoltare 
a bazei energetice și de folosire 
mai judicioasă a combustibililor 

și energiei
(pagina a 2-a)

Tovarășul Nicolae Ceaușescu și tovarășa 
Elena Ceaușescu au primit pe aviatoarea 

cosmonaută V. N. Tereșkova, 
Erou al Uniunii SovieticeSîmbătă 'dimineața, tovarășul Nicolae Ceaușescu, secretar general al Partidului Comunist Român, președintele Consiliului de Stat al Republicii Socialiste România, și tovarășa Elena Ceaușescu au primit pe aviatoarea cosmonaută Valentina Nikolaeva Tereșkova, Erou al Uniunii Sovietice, membru al C.C. al P.C.U.S., deputat în Sovietul Suprem, președinta Comitetului Femeilor Sovietice, care ne vizitează țara în fruntea unei delegații a acestei organizații.Valentina Nikolaeva Tereșkova a fost însoțită de membrele delegației Comitetului Femeilor Sovietice, precum și de V. I. Drozdenko, ambasadorul Uniunii Sovietice Ia București.La întrevedere au participat tovărășii Lina Ciobanu, Miron Constantinescu, Suzana Gâdea, președinta Consiliului Național al Femeilor, și Maria Groza, vicepreședintă a acestei organizații.Mulțumind tovarășului Nicolae Ceaușescu pentru întrevederea acordată, V. N. Tereșkova a exprimat recunoștința sa pentru posibilitatea pe care a avut-o de a vizita țara noastră, bucuria pentru faptul că relațiile dintre România și Uniunea Sovietică, dintre cele două partide și popoare se dezvoltă continuu.Tovarășul Nicolae Ceaușescu, a adresat cosmonautei sovietice salutul conduceri de partid și al său personal, apreciind cu satisfacție dezvoltarea raporturilor de conlucrare dintre organizațiile de fe

mei din cele două țări, contribuția pe care o aduc la promovarea'relațiilor de colaborare și prietenie româno-so- vietice.In cadrul întrevederii a a- vut loc solemnitatea decorării cosmonautei sovietice Valentina Nikolaeva Tereșkova cu Ordinul „Meritul Științific" clasa I, pentru contribuția deosebită adusă la efortul pe ca- reședința contemporană îl face pentru cucerirea spațiului cosmic.Inmînînd înalta distincție, tovarășul Nicolae Ceaușescu a spus :
„Aș dori ca, în numele Co

mitetului Central, al Consili
ului de stat, al meu personal 
să adresez calde felicitări 
tovarășei Tereșkova pentru 
succesul pe care l-a obținut 
— e adevărat cu mulți ani în 
urmă — prin zborul în Cos
mos, pentru contribuția pe ca
re adus-o, prin aceasta, la 
programul Uniunii Sovietice 
de cercetare a Cosmosului, 
program care reprezintă un 
succes nu numai pentru U- 
niunea Sovietică, ci și pentru 
toate țările socialiste, pentru 
întreaga omenire.

Acordarea acestei distincții 
românești este, fără nici o în
doială, o înaltă apreciere pe 
care întregul popor român o 
dă acestui rezultat minunat al 
programului de cercetări în 
Cosmos al Uniunii Sovietice, 
o expresie a relațiilor de co
laborare dintre partidele și 
țările noastre.

Aș dori să urez tovarășei 
Tereșkova succese tot mai 
mari în întreaga sa activitate, 
inclusiv în munca pe care o

desfășoară astăzi în fruntea 
organizației de femei din U- 
niunea Sovietică, pentru întă
rirea colaborării dintre orga
nizațiile noastre și pentru a 
contribui, prin aceasta, la dez
voltarea relațiilor dintre 
partidele și popoarele noastre, 
la cauza socialismului, a cola
borării și păcii în lume". (A- 
plauze).Răspunzînd, cosmonauta V. N. Tereșkova a spus :

„Stimate tovarășe Ceaușescu,
Stimați tovarăși,
Permiteți-mi. să exprim a- 

dînca recunoștință pentru înal
ta distincție ce mi-a fost con
ferită. Eu apreciez acest înalt 
ordin ca o recunoaștere a me
ritelor poporului sovietic în 
cucerirea spațiului cosmic, 
pe care oamenii sovietici o 
înfăptuiesc sub conducerea 
Partidului Comunist al Uniu
nii Sovietice. Eu voi depune 
toate cunoștințele inele, toată 
puterea mea de muncă pentru 
a justifica această înaltă dis
tincție.

Vă mulțumesc foarte mult 
pentru cuvintele rostite la a- 
dresa poporului și țării noas
tre, a Partidului Comunist al 
Uniunii Sovietice. Toți oame
nii sovietici dau o înaltă a- 
preciere marilor succese ale 
poporului român, obținute sub 
conducerea Partidului Comu
nist Român ; din toată inima 
ne bucurăm de realizările 
dumneavoastră și vă urăm 
succese și mai mari. Noi dăm 
o înaltă apreciere prieteniei 
cu poporul frate român și do
rim ca această prietenie se 
întărească și să se dezvolte

(Continuare în pag. a 4-a)

E.M. PETRILA. Brigadierul Arpad Kadar, șeful de schimb Gheorghe «moța și 
maiștri minieri Ludovic Lidermayer și Constantin Simota fac un bilanț al framoaselor 
rezultate obținute la locul de muncă. Foto : ion LICIU

Măsuri eficiente pentru reducerea
consumurilor specifice

can. Despre realele a- 
vantaje ale abonamen
tului anual la acest 
gen de publicații vor
bește de la sine creș
terea continuă a inte
resului cititorilor în 
ultimii ani față de 
cartea social-politică.

Deci, rețineți, ulti
ma zi — 25 NOIEM
BRIE !

NOI BLOCURI DATE 
IN FOLOSINȚA

Muncitorii Grupului 
de șantiere Valea-Jiu- 
lui al T.C.H. au dat 
recent în folosință noi 
blocuri de locuințe

destinate muncitorilor 
mineri.

In ziua de 14 noiem
brie, s-a recepționat și 
dat în folosință blocul 
1. D., cu 22 apartamen
te, din orașul Vulcan, 
iar în 15 noiembrie 
blocul E 2—2 cu 60 
apartamente, din pa
nouri prefabricate, — 
parter și 4 etaje — din 
cartierul Aeroport Pe
troșani.

EXCURSIE

Un număr de 40 de 
pionieri de la Liceul 
teoretic Vulcan, înso
țiți de prof. Ioan An-

cuța, comandant-ins— 
tructor de unitate, vor 
efectua duminică o ex
cursie Ia Sibiu cu au
tocarul. Prilej nime
rit de îmbogățire a 
cunoștințelor !

ARTIȘTII AMATORI 
DIN VALEA JIULUI 

IN CONCURS

La a doua ediție a 
concursului și festiva
lului folcloric „Jiule 
pe malul tău“, care s-a 
desfășurat în aceste 
zile la Tg. Jiu (15-17 
noiembrie) cu scopul 
de a depista și pro
mova cîntecele popu

lare vechi și noi, sînt 
prezenți și artiști a- 
matori din municipiul 
nostru. Participă gru
pul vocal-folcloric și 
solistele Viorica Bota 
și Dorina Dumitrescu 
(căminul cultural de 
la Cîmpu lui Neag), 
taraful (dirijat de prof. 
Gh. Popa), soliștii Flo
rin Biscaru, Angela 
Bîcoi și Ioan Velica 
(Casa de cultură din 
Petroșani).

UNITATE FĂRĂ... 
STĂPIN

La Bărbăteni s-a 
deschis de o săptămî-

La mina Petrila, unde am urmărit primele măsuri luate pentru economisirea combustibililor și energiei electrice împreună cu tovarășul inginer Aurel Mareș, inginer șef cu dezvoltarea, am constatat că prevederile recentei hotărîri a Comitetului Executiv al C.C. al P.C.R. au amplificat preocupările în toate compartimentele de activitate care pot concura la traducerea lor în viață. Deși un program în această privință nu a fost încă definitivat, calculele făcute cu ajutorul inginerului Aurel Mareș au indicat că în urma primelor măsuri luate numai la consumul de energie pentru luminarea și încălzirea incintei minei se va obține lunar o economie de peste 1 500 kilowați și de peste 90 tone energie termică.In subteran au fost închise multe neetanșeități la rețeaua de aer comprimat, acțiune
nă, o nouă unitate de 
desfacere a cărnii. Ce
rința populației din a- 
ceastă zonă a orașului 
a fost astfel satisfăcu
tă. Unitatea a fost des
chisă. Dar, vînzătorul 
Alexandru Țipțer, ca
re a luat în primire, 
încă nu are autoriza
ție de funcționare. A- 
șa stînd lucrurile, s-ar 
părea că noua unita
te încă nu are... stăpîn.

Ia care un aport mai deosebit au adus maiștrii electromecanici Aurel Sălaj an, Gh. Dom- nișoru, Victor Brînzan și alții. Această acțiune va fi continuată. In ceea ce privește iluminatul exterior și în corpurile clădirilor, prima revizuire e- fectuată a condus la măsura de întrerupere a furnizării e- nergiei electrice în atelierele care nu lucrează ori lucrează parțial în schimburile' II și III ; se urmărește funcționarea iluminatului în corpul clădirilor administrative în raport strict cu cerințele ; s-a întocmit un nou program, mai rațional de încălzire a birourilor ; s-a limitat furnizarea de căldură la ateliere în schimbul III. O altă măsură se referă la filtrarea, în vederea refolosirii. a benzinei și petrolului utilizate la spălarea motoarelor, bobinelor și a altor piese în atelierele minei.Măsurile luate pentru economisirea energiei electrice și combustibililor, sînt susținute prin diferite forme ale muncii politice de influențare a atitudinii oamenilor, de cultiva-
T. ȚAțARCA

(Continuare in pag. a 3-a)

| Cauză a întregului 
rolectivAcțiunea pentru aplicarea întocmai a prevederilor Ho- tărîrii Comitetului Executiv al C.C. al P.C.R. din 13 noiembrie a.c. a cuprins întreg colectivul I.U.M.P. .Măsurile concrete stabilite la fiecare loc de muncă au drept scop e- vitarea mersului în gol a utilajelor și instalațiilor, respectarea programului de aprindere și stingere a iluminatului general și local, în hale și ateliere. Alte măsuri vizează stabilirea unui program optim de funcționare a utilajelor cu consumuri mari pentru reducerea curbei de sarcină la cuptoarele electrice și stațiile de compresoare, gospodărirea judicioasă a combustibilului lichid prin eliminarea funcționării în gol, studierea posibilităților de înlocuire a cuptoarelor existente pentru încălzirea metalului cu cuptoare cu regeneratoare de căldură.Prin înfăptuirea acestor măsuri se poate raporta după

Wilhelm LOJADI 
corespondent

(Continuare in pag. a 3-a)
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termocentralei
II Bobov doi 16

nu scot fum • ••

Printre celelalte .mari șan-. 
Here energetice ale Bulga
riei înscrise pe harta 
tării, termocentrala de la Bo- 
bov-dol nu se distinge prin 
vreun semn aparte. Și nici 
șantierul ei nu se deosebește 
de celelalte șantiere rțafiona-

în pagina a 4-a:
• Delegația economică guvernamentală 

română a sosit la Phenian
# încheierea vizitei ministrului afaceri

lor externe al României în R.D. Germană
$ Conferința F. A. O.

9 Situația din Grecia

Ie ale Bulgariei: aceleași ma
șini, în goană, pe drumuri cu 
gropi desfundate, aceiași nori 
de praf și aceleași inscripții: 
„nu stați sub macarale" sau 
„nu circulafi în șantier fără 
cască /'.

Și, totuși, după ce vizitezi 
șantfyul și stai de vorbă cu 
energetioienii de aici, înțelegi 
că Bobov- doi nu este o ter
mocentrală la fel cu celelalte 
chiar dacă puterea instalată — 630 MW în prima etapă și 
840 MW in a doua — coinci
de cu puterea altor cîteva.

C. AMARIȚEI,
Corespondentul Agerpres la 

Sofia

(Continuare în pag. a 4-a)
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DECRET
privire la măsurile de dezvoltare a bazei energetice și de folosire 

mai jud icioasă a combustibililor și energieiIn cadrul preocupărilor permanente ale conducerii partidului și statului nostru pentru dezvoltarea continuă și armonioasă a economiei naționale, o atenție deosebită a fost a- cordată dezvoltării resurselor interne de energie primară și creșterii producției de energie electrică, ceea ce a făcut posibilă acoperirea nevoilor crescînde de combustibil și energie, dezvoltarea cu ritmuri înalte a economiei naționale și creșterea bunăstării populației. Cu toate progresele înregistrate, în acest domeniu persistă încă deficien-
CAPITOLUL I

DEZVOLTAREA BAZEI DE RESURSE ENER
GETICEART 1 Pentru asigurarea resurselor energetice necesare dezvoltării economico-sociale a țării, se vor intensifica cercetările și prospecțiunile geologice, inclusiv forajul marin, în vederea identificării și valorificării de noi rezerve geologice de substanțe minerale energetice.De asemenea, se vor intensifica cercetările pentru i- dentificarea și punerea în valoare de noi resurse energetice.ART 2. Pentru o mai bună folosire a resurselor energetice și îndeosebi a hidrocarburilor, se vor folosi cu prioritate combustibilii solizi, a- tît la producerea energiei e- lectrice, cît și în alte procese de ardere. In acest scop dezvoltarea producției de purtători de energie va fi orientată spre creșterea extracției și extinderea utilizării combustibililor solizi — cărbuni și șisturi bituminoase :— Ministerul Minelor. Petrolului și Geologiei va asigura studiile, proiectele și alte măsuri necesare pentru devansarea deschiderii de noi mine și cariere de combustibili solizi. îndeosebi de lignit, lu- înd toate măsurile necesare împreună cu Ministerul E- nergiei Electrice, pentru realizarea primei centrale pe bază de șisturi bituminoase, pî- nă în anul 1978 ; de asemenea, împreună cu Ministerul Industriei Construcțiilor de Mașini Grele, va stabili măsurile pentru fabricarea în țară a utilajelor și echipamentelor necesare pentru dotarea noilor mitic și căriere.Studiile și programul de măsuri vor fi prezentate Consiliului de Miniștri pentru a- probare pînă la 31 martie 1974 ;— Ministerul Minelor, Petrolului și Geologiei și Ministerul Industriei Metalurgice, împreună cu Ministerul Industriei Chimice și Ministerul Economiei Forestiere și Materialelor de Construcții, vor accelera lucrările de cercetare, proiectare și punerea în exploatare în vederea valorificării complete a conținutului de substanțe minerale u- tile din șisturi.ART. 3. Se vor lua măsuri de restrîngere și eliminare treptată a utilizării hidrocarburilor in procesele de ardere, destinîndu-se țițeiul și gazele în principal pentru chimizare, în care scop:a) creșterile de puteri instalate în centralele electrice se vor realiza în principal prin utilizarea combustibililor solizi, a potențialului hidroenergetic și prin centrale nucleare, fiind interzise proiectarea și construirea de noi centrale termoelectrice pe combustibili lichizi sau gaze; de asemenea, se interzice proiectarea și construcția de instalații industriale noi. con- ■ sumatoare în procese de ardere a combustibililor lichizi sau a gazelor, peste tot unde este posibil, precum și extinderea rețelelor de distribuire a gazului metan, pentru consumarea acestuia în procese de ardere;b) se vor lua măsuri pentru dezvoltarea mai intensă a construcției de centrale hidroelectrice, urmărindu-se valori-

capitolul ii

FOLOSIREA MAI JUDICIOASA A COMBUS
TIBILILOR, CARBURANȚILOR ȘI ENER
GIEI IN INDUSTRIE, CONSTRUCȚII, TRANS
PORTURI, AGRICULTURA, ȘI IN CELE
LALTE ACTIVITĂȚI, ECONOMICO-SOCI
ALEART. 7 Ministerele, celelalte organe centrale, comitetele executive ale consiliilor populare, centralele, întreprinderile din industrie, construcții, transporturi, agricultură, pre- eum și celelalte unități vor întreprinde acțiuni susținute și vor lua măsuri imediate și de perspectivă pentru reducerea consumurilor, utilizarea rațională și economisirea combustibililor, carburanților, energiei electrice și temiice, eliminarea pierderilor și risipei, în vederea încadrării riguroase în normele de consum aprobate prin planurile de stat.ART. 8. In industrie, ministerele, comitetele executive a- le consiliilor populare județene și al municipiului Bucu

rești, centralele și întreprin- 
tfșwte «0» ta» măsuri pentru 

țe, atît în ce privește identificarea și valorificarea unor noi resurse energetice, cît și în utilizarea cu randamente ridicate a combustibililor, e- nergiei electrice și termice.In scopul asigurării pe o perioadă mai îndelungată a resurselor de energie primară, gospodăririi și utilizării raționale și cu eficientă ridicată a acestora, pentru eliminarea risipei și pierderilor de resurse energetice, sub orice formă s-ar manifesta.Consiliul de Stat al Republicii Socialiste România decretează: 
ficarea maximă a potențialului hidroenergetic al rîurilor interioare prin amenajarea lor complexă, în trepte, precum și a potențialului hidroenergetic al Dunării în colaborare cu țările riverane; Ministerul Energiei Electrice împreună cu Ministerul Industriei Construcțiilor de Mașini Grele . și Ministerul Industriei Construcțiilor de Mașini Unelte și Electrotehnicii vor elabora și prezenta Consiliului de Miniștri în termen de 4 luni de la data aprobării prezentului decret, programul de intensificare a construcțiilor hidroenergetice, finind seama de ritmul maxim al posibilităților de construcție ;c) se vor lua măsurile pregătitoare necesare în ceea ce privește proiectarea, asigurarea utilajelor și echipamentelor necesare accelerării realizării programului de construcție al centralelor nucleare ;d) Ministerul Energiei Electrice va elabora în mod eșalonat, pînă la finele semestrului 1/1974, studiile și propunerile cu privire la trecerea treptată a centralelor termoelectrice în funcțiune și în curs de construcție, de pe consumul de gaze și păcură pe consum de combustibili solizi;e) Ministerul Energie Electrice va lua măsuri pentru realizarea producției de energie electrică și termică cu respectarea strictă b felurilor și cantităților de combustibil a- probate.ART. 4. fh lituații t'emeipic justificate în care procesele tehnologice nu permit înlocuirea hidrocarburilor, utilizarea acestora se va putea face numai cu aprobarea Consiliului de Stat, la propunerea Consiliului de Miniștri.ART. 5. In scopul valorificării unor resurse de energie primară neutilizate pînă în prezent și îndeosebi a apelor subterane termale, Consiliul Național pentru Știință și Tehnologie, împreună cu Ministerul Minelor, Petrolului și Geologiei, Ministerul Energiei Electrice și Comitetele e- xecutive ale consiliilor populare județene și al municipiului București vor elabora programele privind studiile, cercetările și lucrările necesare pentru introducerea treptată în circuitul economic a acestor resurse, cu începere cel mai tîrziu din anul 1975.ART. 6. întreprinderile, centralele industriale, ministerele sînt obligate să asigure aplicarea tuturor măsurilor care să conducă la recuperarea resurselor energetice secundare — gaze de furnal, cocserie, rafinărie, gaze reziduale, căldura gazelor de ardere, aburului uzat, a condensatului și altele ; în acest scop vor asigura inventarierea pe bază de bilanț energetic a a- cestor resurse și înscrierea cu prioritate în planurile de dezvoltare economico-socială a- nuale și cincinale a mijloacelor necesare realizării acestor recuperări.Ministerele, centralele, întreprinderile sînt obligate ca la proiectarea noilor capacități sau dezvoltări de capacități să stabilească soluțiile, tehnice pentru utilizarea resurselor energetice secundare recuperabile.

reducerea consumurilor specifice de combustibili și, e- nergie pe unitatea de produs prin perfecționarea tehnologiilor de fabricație, modernizarea sau înlocuirea instalațiilor de ardere cu randamente scăzute, îmbunătățirea izolației termice a instalațiilor, recuperarea și valorificarea resurselor energetice secundare. Totodată :a) Comitetul de Stat al Planificării, Ministerul Aprovizionării Tehnico-Materiale și Controlului Gospodăririi Fondurilor Fixe, ministerele, ceilalți titulari ai planului de stat, centralele și întreprinderile vor lua măsuri ca la e- laborarea planurilor de dezvoltare economico-socială să asigure reorientarea dezvoltării economice prin creșterea 
eu precădere a ramurilor, sub- ramurilor și produselor care 

au consumuri energetice reduse și limitarea la strictul necesar a fabricării produselor cu consumuri mari de combustibili și energie ;b) Ministerele economice vor elabora în cursul lunilor noiembrie și decembrie 1973 programul pentru înlocuirea etapizată a proceselor tehnologice învechite, mari consumatoare 'de combustibili și e- nergie și modernizarea sau înlocuirea instalațiilor existente cu consumuri ridicate aducîndu-le la parametri superiori de exploatare ; acest program va fi în permanență revăzut și actualizat, ținînd seama de progresul tehnic pe plan mondial ;c) Ministerele, comitetele e- xecutiVe ale consiliilor populare județene și al municipiului București, centralele. întreprinderile vor lua măsuri pentru întocmirea bilanțurilor energetice pe utilaje, instalații- și pe întreprindere, pînă la 31 decembrie. 1974 ;d) Ministerul Energiei E- lectrice va lua măsuri pentru îmbunătățireaa proceselor de ardere și ridicarea pe această cale a randamentelor energetice și va asigura diminuarea consumurilor tehnologice proprii în centralele electrice, precum și a pierderilor în rețelele de transport, stabilind măsurile care să asigure reducerea substanțială a acestora începînd cu 1 iunie 1974;e) unitățile socialiste consumatoare de energie electrică vor lua măsuri ca -în toate schimburile să se obțină indici optimi de consum de combustibili, energie electrică și termică prin exploatarea intensivă a utilajelor, evitarea mersului în gol, dimensionarea rațională a iluminatului și încălzirii potrivit necesităților stricte ale producției.ART. 9. in activitatea de construcții se vor lua măsuri pentru reducerea consumurilor de carburanți prin utilizarea rațională și încărcarea mai bună a utilajelor de construcții, raționalizarea consumului de combustibil pentru încălziri, precum și pentru lucrările de drumuri asfaltate, diminuarea consumului de energie electrică prin eliminarea mersului în gol a utilajelor și instalațiilor, utilizarea mai judicioasă a iluminatului pe șantiere ; se interzice folosirea de combustibili pentru uscarea pereților și alte utilizări similare.ART. 10? In transporturi, se vor aplica măsuri pentru folosirea cu maximum de eficiență a carburanților și de e- conomisire strictă a acestora, în acest scop întreprinderile, centralele, ministerele, celelalte organe centrale ale administrației de stat, comitetele executive ale consiliilor populare, deținătoare de parc auto, sînt obligate ;a) să ia măsuri pentru eliminarea transporturilor neraționale de mărfuri, pe rute o- colite sau încrucișate, în care scop este obligatorie optimizarea fluxurilor de transport pe calea ferată și auto pentru materialele de masă, preala bil încheierii contractelor e- coriomice ; fiecare întreprindere este obligată sâ aibăT un program de optimizare a transporturilor, pe baza căruia trebuie să efectueze toate transporturile ;b) să asigure utilizarea autocamioanelor și a celorlalte autovehicule pentru transport de mărfuri generale, la capacitatea lor nominală ; să extindă la maximum utilizarea remorcilor auto pentru creșterea capacității de transport și reducerea consumului de carburanți : este interzisă efectuarea de curse cu autovehicule pentru transport de mărfuri generale, fără încărcătură la capacitatea nominală sau la volum, conform programelor de optimizare, precum și efectuarea de rute o- colite de către autocamioanele aparținînd organizațiilor socialiste.c) să asigure întreținerea și repararea corespunzătoare a parcului auto, astfel încît să realizeze încadrarea fiecărui autovehicul în consumurile specifice de carburanți și lu- brifianți aprobate prin normative ;d) să caseze autocamioanele cu grad avansat de uzură, care îndeplinesc condițiile de casare și depășesc consumul normat de carburanți.ART. 11 Se limitează consu mul lunar de benzină, viteza maximă de deplasare, precum și raza de deplasare a autovehiculelor conform prevederi-
CAPITOLUL III

ÎMBUNĂTĂȚIREA randamentelor e- 
NERGETICE ALE MAȘINILOR, INSTALAȚII
LOR ȘI UTILAJELORART. 17. In vederea îmbunătățirii substanțiale a dotării ramurilor economiei naționale cu echipamente termo- energetice cu randamente ridicate •a) Ministerial Industriei Construcțiilor de Mașini Grele și celelalte ministere producătoare vor asigura necesarul de cazane de abur și apă caldă și de arzătoare, cu randamente superioare, pentru noile 

lor din anexa nr. 1, care face parte integrantă din prezentul decret.ART. 12. In vederea utilizării maxime a capacităților de transport și a folosirii mai judicioase a carburanților, se vor organiza întreprinderi u- nice de transporturi auto pe județe și centre, în subordi- nea Ministerului Transporturilor și Telecomunicațiilor, care să concentreze parcul auto și să satisfacă nevoile de transport ale tuturor unităților, indiferent de subordonarea acestora ; aceste întreprinderi își vor desfășura activitatea pe baza unor programe de transport coordonate și optimizate, cu precizarea strictă a traseelor optime, care se vor înscrie în foile de parcurs, asigurînd încărcarea la capacitate a tuturor autovehiculelor și eliminînd cursele în gol.Pînă la 31 ianuarie 1974, Ministerul Transporturilor și Telecomunicațiilor cu consultarea ministerelor interesate, va prezenta Consiliului de Miniștri propunerile corespunzătoare.ART. 13. Ministerul Transporturilor și Telecomunicațiilor va lua măsuri pentru folosirea la maximum a capacității de transport a flotei maritime și fluviale, organizînd fluxuri optime de navigație, reducerea perioadelor de staționare și eliminarea curselor în gol.ART. 14. Se vor lua măsuri pentru extinderea folosirii în transporturi a condițiilor naturale favorabile, a cursurilor de apă, a transportului gravitațional și a altor asemenea forme de transport care economisesc resursele energetice. Ministerul Economiei Forestiere și Materialelor de Construcții și Ministerul Minelor, Petrolului și Geologiei vor elabora în termen de trei luni studiile și programele pentru extinderea acestor forme de transport și vor trece la aplicarea lor.ART. T5. In agricultură, se vor lua măsuri pentru economisirea strictă a consumurilor de combustibili în procesele tehnologice, a carburanților la tractoare și celelalte mașini agricole și raționalizarea iluminatului în toate u- nitâțile agricole. In acest scop ;a) Ministerul Agriculturii, Industriei Alimentare și Apelor va lua măsuri pentru uscarea naturală a cerealelor, furajelor și a altor produse a- gricole și de extindere a sistemului de depozite frigorifi* ce subterane. în vederea economisirii de energie ;b) Ministerul Agriculturii, Industriei Alimentare și Apelor. împreună cu Ministerul Industriei Construcțiilor de Mașini Grele vor prezenta în termen de 30 de zile programul de folosire rațională a stațiilor de pompare pentru irigații, astfel încît să se asigure funcționarea acestora cu randament maxim și consum cît mai redus de energie e- lectrică și combustibil ;c) tractoarele și celelalte mașini agricole vor fi alimentate cu carburanți la locul de muncă, pe toată perioada lucrărilor agricole ;d) se va asigura repararea și întreținerea corespunzătoare a tractoarelor și celorlalte mașini agricole, astfel încît să se asigure încadrarea în consumurile specifice pe fiecare tractor sau mașină conform normativelor aprobate, utilizarea intensivă a acestora, eliminarea curselor în gol.ART. 16. Comitetele executive ale consiliilor populare județene și al municipiului București vor lua măsuri de gospodărire judicioasă a resurselor de combustibili și e- nergie folosirea acestora cu randamente ridicate, eliminarea sau restrîngerea consumurilor de hidrocarburi la producerea unor materiale de construcții — cărămizi. Var, cahle de teracotă și altele — și înlocuirea cu combustibili solizi, raționalizarea folosirii energiei termice și a iluminatului atît în industria locală și în construcții, cît și în gospodărirea comunală.De asemenea, împreună cu Ministerul Transporturilor și Telecomunicațiilor vor lua toate măsurile pentru folosirea judicioasă și întreținerea corespunzătoare a parcului de mijloace auto destinate transportului în comun pentru asigurarea desfășurării în cele mai bune condițiuni a transporturilor urbane și interurbane de pasageri.

dotări și pentru înlocuirea instalațiilor în funcțiune care au randamente scăzute, dez- voltînd corespunzător capacitățile de producție ;b) Ministerul Industriei Construcțiilor de Mașini Grele va lua măsuri ca începînd cu anul 1974. cazanele pentru încălziri centrale cu apă caldă să fie livrate cu îmbunătățiri constructive, astfel încît 

să se asigure randamente de peste 80 la sută.c) Ministerul Industriei Construcțiilor de Mașini Grele, împreună cu ministerele, comitetele executive ale consiliilor populare județene și al municipiului București și cu ceilalți deținători, vor asigura. în mod eșalonat în anii 1974-1975, modernizarea caza- nelor de apă caldă existente în funcțiune care au randamente sub 80 la sută, astfel încît să se îmbunătățească randamentele peste acest nivel. De asemenea. în aceeași perioadă vor asigura îmbunătățirea parametrilor funcționali ai cazanelor energetice pentru scopuri industriale, de fabricație internă ;d) Ministerul Industriei Construcțiilor de Mașini Grele, Ministerul Minelor. Petrolului și Geologiei și Ministerul Industriei Metalurgice vor asigura împreună cu Ministerul Aprovizionării Tehnico- Materiale și Controlului Gospodăririi Fondurilor Fixe măsurile pentru tipizarea arzătoarelor în vederea reducerii numărului de tipuri în fabricație stabilind randamentele minime obligatorii pe categorii de instalații de ardere; studiul și propunerile de măsuri necesare a se lua se vor elabora și prezenta în termen de 90 de zile de la data aprobării prezentului decret.ART. 18. Ministerul Indus
CAPITOLUL IV

INTENSIFICAREA CERCETĂRILOR IN DO
MENIUL SURSELOR DE ENERGIE ȘI AL 
REDUCERII CONSUMURILOR ENERGETI
CEART. 21. Consiliul Național pentru știință și Tehnologie, împreună cu ministerele interesate vor elabora în termen de 2 luni programul pentru intensificarea cercetărilor privind identificarea și utilizarea unor noi Surse de energie în economia națională.ART. 22. Ministerele economice, Consiliul Național pentru Știință și Tehnologie, institutele de cercetări și proiectări, centralele și întreprinderile vor elabora și aplica noi tehnologii în toate ramurile de producție și îndeosebi în cele mari consumatoare — chimie, metalurgie, industria materialelor de construcții — pentru reducerea accentuată

CAPITOLUL V

ASIGURAREA ȘI UTILIZAREA JUDICIOA
SA A COMBUSTIBILILOR ȘI ENERGIEI 
PENTRU ÎNCĂLZIT, ILUMINAT, PRECUM 
Șl PENTRU UTILIZĂRI CASNICE Șl EDILI
TAREART. 24. In vederea utilizării judicioase a resurselor de combustibil, energie termică și electrică pentru încălzit, iluminat, precum și pentru u- tilizări casnice și edilitare, se vor lua măsuri de raționalizare și limitare la strictul necesar a temperaturilor de încălzire în halele industriale, alte spații închise de producție, locuințe și alte încăperi, precum și a iluminatului spațiilor productive, birourilor, magazinelor, tuturor locurilor publice, străzilor, șoselelor și locuințelor, conform limitelor, restricțiilor și precizărilor prevăzute în anexa 2 care face parte integrantă din prezentul decret.ART. 25. Inspectoratul General de Stat pentru Directi- vare și Control în Proiectarea și Executarea Construcțiilor va elabora prin institutele de proiectare de specialitate și va supune aprobării Consiliului de Stat pînă la data de 31 martie 1974 normativele de încălzire pentru toate tipurile de construcții industriale, social-culturale și construcții de locuințe, care să stabilească soluțiile optime de încălzire a volumelor construite, prin dimensionarea corespunzătoare a instalațiilor de încălzire și reducerea la minimum a pierderilor de căldură, astfel încît să se asigure încadrarea An limitele de temperatură prevăzute în prezentul decret.ART. 26. Ministerul Energiei Electrice, împreună cu minis

I. LIMITAREA CONSUMULUI DE BENZINA
1. Autoturismele din dotarea ministerelor, celorlalte organe centrale de stat, comitetelor executive ale consiliilor populare județene și al municipiului București și unităților subordonate acestora, stabilite prin Hotărîrea Consiliului de Miniștri nr. 412 din 21 aprilie 1973 și prin Hotărîrea Consiliului de Miniștri nr. 776 din 30 iunie 1973, precum și toate categoriile de autoturisme aparținînd organizațiilor cooperatiste și obștești. (Con

triei Construcțiilor de Mașini Grele, Ministerul Industriei Construcțiilor de Mașini U- nelte și Electrotehnicii, împreună cu ministerele beneficiare, vor lua măsuri pentru dezvoltarea capacităților de producție necesare fabricării utilajelor, echipamentelor și aparatajului destinat recuperării resurselor energetice secundare, în cantitățile prevăzute în programele aprobateART. 19. Ministerul Industriei Construcțiilor de Mașini Unelte și Electrotehnicii, împreună cu ministerele beneficiare, vor lua măsuri pentru accelerarea asimilării și producerea în cantitățile necesare a aparatelor de măsură, control și automatizare destinate funcționării cu randamente ridicate a instalațiilor de ardere.ART. 20. In scopul extinderii consumului de cărbuni pentru încălzit și consum casnic. Ministerul Industriei Construcțiilor de Mașini Grele va accelera asimilarea și fabricarea de cazane mici și mijlocii, iar Ministerul Industriei Ușoare va extinde fabricația de sobe de încălzit, cu randamente ridicate, pentru utilizarea diferitelor sorturi de cărbuni și a brichetelor din cărbuni, conform programului aprobat.

a consumurilor de combustibili și energie.ART. 23. Ministerul Industriei Construcțiilor de Mașini Grele, Ministerul Industriei Construcțiilor de Mașini Unelte și Electrotehnicii, celelalte ministere producătoare de mașini și utilaje, împreună cu Consiliul Național pentru Știință și Tehnologie vor cerceta, proiecta și pune în fabricație noi tipuri de mașini, instalații și motoare, cu randamente energetice ridicate, care să conducă la reducerea consumurilor de combustibili și carburanți ; în termen de 3 luni vor prezenta Consiliului de Miniștri studiile și programul etapizat de realizare a perfecționărilor în domeniul fabricației de mașini și motoare.

terele și comitetele executive ale consiliilor populare județene și al municipiului București, mari consumatoare de energie termică, vor elabora în termen de 90 de zile de la data aprobării prezentului decret, programul pentru extinderea termoficării industriale și urbane prin racordarea de noi consumatori de energie termică la instalațiile e- xistente, precum și prin construirea de noi centrale de termoficare cu funcționare pe combustibili solizi. In același termen, Ministerul Energiei Electrice va întocmi studiul pentru utilizarea reziduurilor menajere drept combustibil în centrale mici și mijlocii pentru încălzit și apă caldă. ,ART. 27. Ministerul Energiei Electrice, împreună cu Ministerul Aprovizionării Tehnico-Materiale și Controlului Gospodăririi Fondurilor Fixe și cu Inspectoratul General de Stat pentru Directivare și Control în Proiectarea și E- xecutarea Construcțiilor, vor elabora în termen de 90 de zile de la data aprobării prezentului decret, cu participarea institutelor de proiectare de specialitate, normative u- nice republicane privind iluminatul în , industrie și alte spații productive, instalații în aer liber, spații administrative, drumuri publice și uzinale. spații comerciale, edificii social-culturale și altele; în același termen se vor elabora normative pentru ilumi
Anexa nr. ț

Privind măsuri de restricție și raționalizare
a consumurilor de carburanți

sum maxim lunar litri 180).2. Cîte două autoturisme din dotarea centralelor industriale și unităților cu statut de centrală cuprinse în anexa la Decretul nr. 162/1973, precum și din dotarea unităților de construcții-montaj, pe baza a- probării Consiliului de Miniștri. (Consum maxim lunar litri 320).3. Autoturismele date în folosința persoanelor care îndeplinesc funcțiile prevăzute în articolul 2 din Hotărîrea Con

nat și alte utilizări casnice, astfel încît să se asigure un iluminat rățional, diferențiat în funcție de mărimea suprafețelor de locuit, cît și funcționarea normală a mașinilor și aparatelor electrocasnice la un regim normal de exploatare.ART. 28. In scopul exercitării unui control riguros asupra consumului de energie e- lectrică și gaze naturale, se vor introduce contoare la toți consumatorii din economie, peptru energia electrică, pînă la 31 decembrie 1974. iar pentru gaze naturale. eșalonat pînă la finele anului 1975 ; după expirarea acestor termene se interzice livrarea de e- nergie electrică respectiv de gaze naturale, fără contoriza- re. Ministerul Industriei Construcțiilor de Mașini Unelte și Electrotehnicii va asigura livrarea cantităților necesare de contoare pentru energia electrică și gaze naturale.ART. 29. Ministerele, centralele industriale, marile întreprinderi aprobate, pentru organizarea corespunzătoare a activității energetice în scopul de a asigura o concepție și coordonare unitară a tuturor activităților privind utilizarea și valorificarea resurselor energetice de toate felurile.ART. 30. Ministerul Aprovizionării Tehnico-Materiale și Controlului Gospodăririi Fondurilor Fixe, Comitetul de Stat al Planificării. Direcția Centrală de Statistică vor elabora și propune Consiliului de Miniștri spre aprobare, în termen de 30 zile de Ia data aprobării prezentului decret, propuneri de îmbunătățire a sistemului informațional în domeniul urmăririi consumurilor de combustibili și energie electrică pe destinații.ART. 31. In scopul asigurării unei politici unitare în domeniul utilizării judicioase a resurselor de combustibili și energie și gospodăririi raționale a acestora, se înființează Comisia permanentă pentru coordonarea, avizarea și controlul consumurilor de combustibili, e- nergie electrică și termică, formată din reprezentanți ai Ministerului Aprovizionării Tehnico-Materiale și Controlului Gospodăririi Fondurilor Fixe, Comitetului de Stat al Planificării, Ministerului Minelor, Petrolului și Geologiei, Ministerului Industriei Chimice, Ministerului Energiei Electrice, Consiliului. Național pentru Știință și Tehnologie și Comisiei Republicane de Rezerve Geologice.ART. 32. Ministerele, celelalte organe centrale, comitetele executive ale consiliilor populare județene și al municipiului București,centralele, întreprinderile, celelalte unități vor trece de- îndată la revizuirea normelor de consum și la stabilirea măsurilor necesare reducerii consumurilor de combustibili, energie electrică și termică pe secții, ateliere, locuri de muncă, care să asigure realizarea imediată a prevederilor prezentului decret, precum și încadrarea în nivelurile de consum reduse stabilite pentru anii 1973 șr 1974, asigurînd realizarea integrală a sarcinilor de plan.Pentru problemele ce vizează activitatea pe întregul an 1974 și în perspectivă, ministerele, ceilalți titulari de plan, comitetele executive ale consiliilor populare și al municipiului București vor elabora în termen de 2 luni de la data aprobării prezentului decret programe de \ acțiune pe întreprinderi, centrale, ministere și consilii populare, în vederea dezvoltării resurselor de energie primară și economisirea acestora.Aceste programe vor fi a- nalizate și aprobate de Consiliul de Miniștri, care va urmări introducerea sarcinilor 
Președintele Consiliului de Stat 

NICOLAE CEAUȘESCU
București, 17 noiembrie 1973 nr. g20

siliului de Miniștri nr. 412/1973 și funcțiile asimilate acestora din organele centrale ale organizațiilor cooperatiste și obștești, precum și funcțiile prevăzute în articolul 2 din Hotărîrea Consiliului de Miniștri nr. 776/1973. (Consum maxim lunar litri 400).4. Autoturismele proprietate personală :— In perioada 1. XI. — 31 III. (Consum maxim lunar litri 40).— In perioada 1. IV. — 31 X. (Consum maxim lunar litri 60). 

și măsurilor respective în planurile naționale de dezvoltare economico-socială și va controla aplicarea lor.ART. 33. Pe baza prevederilor prezentului decret, Mi-_ nisterul Apărării Naționale și Ministerul de Interne vor elabora pînă la data 1 decembrie 1973 programele de folosire rațională a combustibililor, carburanților și energiei, adaptate specificului activității lor și le vor supune spre aprobare Consiliului de Stat.ART. 34. Consiliul de Miniștri va informa trimestrial Consiliul de Stat asupra modului în care se aduc la îndeplinire prevederile prezentului decret.ART. 35. Dispozițiile prezentului decret sînt obligatorii pentru ministere, celelalte organe centrale, organe locale ale administrației de stat, unități subordonate a- cestora, organizații cooperatiste și obștești, precum și pentru persoanele fizice.ART. 36. încălcarea prevederilor prezentului decret atrage răspunderea disciplinară. materială, civilă, administrativă sau penală, după caz.ART. 37. Nerespectarea prevederilor avizelor date conform legii cu privire la folosirea combustibililor și a energiei constituie contravenție și se sancționează cu amendă de la 2 000 — 10 000 lei. dacă fapta nu este să- vîrșită în astfel de condiții încît, potrivit legii penale, este considerată infracțiuneART. 38. Constituie contravenție și se sancționează cu amendă de la 700-2 000 de lei următoarele fapte dacă nu sînt săvîrșite în astfel de condiții încît, potrivit legii penale, rint considerate infracțiuni :— neelaborarea programelor de optimizare a transporturilor, precum și efectuarea transporturilor în relații neoptimizate ;— neluarea măsurilor pentru elaborarea bilanțurilor energetice :_— neluarea măsurilor prevăzute pentru recuperarea resurselor energetice :— încălcarea obligațiilor cu privire la încadrarea și urmărirea aplicării în producție a normelor și normativelor de consum de combustibili, carburanți și energie.ART. 39. încălcarea prevederilor prezentului decret privitoare la limitarea vitezei de circulație constituie contravenție și se sancționează potrivit dispozițiilor legale privind circulația pe drumurile publice.ART. 40. Vînzarea benzinei sau a altor carburanți de către personalul unităților socialiste de desfacere ori eliberarea documentelor pentru procurarea acestor produse cu încălcarea prevederilor legale constituie infracțiunea de abuz în serviciu contra intereselor obștești și se pedepsește potrivit articolului 248 din Codul Penal.ART. 41. înstrăinarea benzinei sau altor carburanți, aparținînd unităților socialiste, sau a documentelor eliberate ' acestor unități pentru procurarea produselor menționate constituie infracțiunea de delapidare și se pedepsește potrivit art. 223 din Codul Penal.ART. 42. Vînzarea de către persoanele fizice în scopul realizării de profit a benzinei sau a altor carburanți, ori a documentelor eliberate pentru procurarea acestor produse, constituie infracțiune de speculă și se pedepsește potrivit art. 295 din Codului Penal.ART. 43. Prezentul decret intră în vigoare oe data de 18 noiembrie 1973.Orice dispoziții contrare prezentului decret se abrogă.

a) Cantitățile de benzină prevăzute la punctele 1-4, neridicate în cursul unei luni, se pot ridica, în cursul lunilor următoare, în cadrul aceluiași an calendaristic.b) Se exceptează de la prevederile punctului 1 autoturismele pentru intervenții în rețelele electrice, rețelele de transport de gaze și petroliere, instalații de telecomunicații, controlul siguranței rutiere, pentru care consumul d«
(Continuare in pag. a 3-a)
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Anexa nr. 1

Privind măsuri de restricție și raționalizare a consumurilor 
de carburanți

Z5 de ani de la înființarea Institutului de mine
 -> .............................................................................................................................................................................................. . .................... ....................... ...................................

(Urmare din pag. a 2-a)carburanți va fi calculat în raport de intervențiile efectuate, justificate pe bază de documente de lucru.c) Folosirea autoturismelor și altor autovehicule aparți- nind organizațiilor socialiste de stat, cooperatiste și obștești se poate face numai în interes de serviciu. Deplasările la distanțe mari se vor face de regulă cu mijloace publice de transport.

d) Turiștii străini pot să-și procure benzina necesară pentru întregul parcurs pe care-1 efectuează pe teritoriul Republicii Socialiste România, precum și pentru parcurgerea u- nei distanțe de 100 km după ieșirea din țară. Cantitatea de benzină peste necesitățile astfel stabilite se va putea procura cu plata în valută liber convertibilă sau transferabilă, la prețurile ce se vor stabili.
II. LIMITAREA VITEZEI DE CIRCULAȚIE
A. AUTOTURISME DIN DOTAREA UNITĂȚILOR SOCIA
LISTE Șl PROPRIETATE PERSONALA

Viteza maximă 
km h1. Autoturismele dotate cu motoare de peste 2 000 cmc cu excepția autoturismelor Volga, Pobeda, Warszawa.100

3. Autobasculante 504. Autocamioane cu remorci, autotractoare cu șa șisemiremorcă și autospeciale 50a) Respectarea limitelor de viteză prevăzute la punctul II este obligatorie și pentru cetățenii străini care conduc autovehicule pe teritoriul Republicii Socialiste România.b) Se exceptează de la pre vederile punctului II autove hiculele destinate stingerii incendiilor și autosalvările a- flate în acțiuni de interven

ție, precum și cele ale organelor Ministerului de Interne și ale Procuraturii, aflate în misiune.c) Autovehiculele care transportă materiale ușor inflamabile sau explozibili nu vor depăși vitezele maxime prevăzute prin Regulamentul pentru aplicarea Decretului nr. 328/1966 privind circulația pe drumurile publice.
III. LIMITAREA DISTANTELOR DE DEPLA-

SARE A UNOR AUTOVEHICULE DIN

PARCUL UNITĂȚILOR SOCIALISTE

2. Autoturismele dotate cu motoare de la 1 500 la2 000 cmc. 903. Alte autoturisme cu motoare sub 1 500 cmc, precum și autoturismele Volga, Pobeda și Warszawa. 804. Autoturisme de teren. 705. In localități viteza maximă de deplasare a tuturor autoturismelor este de 60
B. ALTE AUTOVEHICULE DIN DOTAREA UNITĂȚI

LOR SOCIALISTE1. Autobuze și microbuze 502. Autocamionete, autofurgo nete și autocamioane 60

1. Pentru autoturismele prevăzute la punctul 1/1. precum și pentru microbuze și autosanitare se limitează zona de deplasare în cadrul județului în care sînt înmatriculate: autoturismele înmatriculate în municipiul București se pot deplasa și în cadrul județului Ilfov, iar cele din județul Ilfov și în municipiul București.2. Utilizarea autoturismelor de intervenție în rețelele elec

trice, rețelele de transport de gaze și petro- j liere. instalații de telecomunicații, controlul siguranței rutiere, a autosanitarelor în situații deosebite, temeinic justificate, precum și a autoturismelor de la punctul 1/2 se va face în cadrul zonei de deservire stabilite prin autorizația eliberată în acest scop de către ministerele sau organele centrale respective.
Anexa nr. 2

MĂSURI
de limitare și restricții în domeniul încălzitului și iluminatului

I. IN DOMENIUL ÎNCĂLZITULUI:— temperatura de încălzire Ia halele industriale și alte spații de producție închise se limitează la 16-18 grade C;— temperatura de încălzire la camerele de locuit și alte încăperi se limitează la 20 grade C;— se întrerupe furnizarea apei calde menajere în timp de 4 ore zilnic, între orele 24,00-04,00.a) Se exceptează de la prevederile de mai sus spitale-

le, casele de naștere, creșe- le, grădinițele și căminele de copii.b) Furnizorii' de energie termincă, deținătorii de in- talații termice de încălzire sînt obligați să asigure reglarea temperaturii agentului termic în instalațiile de termoficare și încălzirea centrală, iar comitetele executive ale consiliilor populare județene și al muncipiului București vor stabili orare limitative de funcționare a sobelor cu gaze.
II. IN DOMENIUL ILUMINATULUI:

— se reduce cu 50 Ia sută 
iluminatul vitrinelor în tim
pul orarului de funcționare 
a magazinelor și altor uni
tăți comerciale și se inter
zice iluminatul vitrinelor și 
al firmelor in afara progra-

mulul, cu excepția iluminatu
lui de securitate;— orarul de funcționare al magazinelor și altor unități comerciale se va stabili astfel îneît să utilizeze la maximum iluminatul natural,

cu excepția celor alimentare a farmaciilor și a altora similare ;
— se reduce cu 30-40 la 

sută iluminatul în birouri 
și cu minimum 60 la sută i- 
luminatul pe coridoare, în ho
luri și exterior ;— se reduce cu 50-60 Ia sută iluminatul în localități, pe străzi și în alte locuri publice ;— se reduce la strictul necesar iluminatul instalațiilor în aer liber — rafinării, instalații chimice și metalurgice, rampe, depozite, triaje și altele ;— se va utiliza la maximum iluminatul natural în întreprinderi; se va reduce iluminatul general în halele de producție, prin extinderea iluminatului local și parțial în timpul nopții.

— se vor lua de îndată, de 
către toți cetățenii, măsuri 
pentru reducerea în medie

cu 30 Ia sută a consumului 
de energie electrică pentru 
iluminat și alte utilizări 
casnice, prin utilizarea ra
țională a iluminatului și apa
ratelor electrocasnice, evitîn- 
du-se risipa de orice fel. 
Consiliile populare județene 
și al municipiului Bucu
rești, precum și Ministerul 
Energiei Electrice vor con
trola modul de realizare a 
acestor măsuri;

— se va reorienta produc
ția de becuri și respectiv a li
vrărilor către fondul pie
ței și pentru birouri, în sen
sul creșterii ponderii becu
rilor de putere mică ;

— se interzice iluminatul 
pe șosele, autostrăzi și alte 
drumuri publice, în afara a- 
șezărilor compacte:— se interzice iluminatul după terminarea activitățiiîn cantine, școli, spații administrative și altele similare, cu excepția iluminatului de pază și securitate.

•>nii<>t ...ni ie ,is;fj>.5

■, ., . î ii C. . i'4->'

I 
I

Participarea numeroasă, tematica 

orientată spre problemele 

producției — elemente definitorii 
ale sesiunilor științifice jubiliareAniversarea unui sfert de veac de existență a Institutului de mine din Petroșani prilejuiește desfășurarea a numeroase manifestări menite să pună în evidență semnificația deosebită a acestui eveniment important pentru învă- țămîntul superior minier din țara noastră.Desfășurarea unor reuniuni științifice, adevărat prilej de dezbatere a realizărilor stu- dendenților și cadrelor didactice în domeniul cercetărilor, direcționate spre continua ridicare a nivelului tehnic al procesului de extracție, constituie unul din elementele definitorii ale festivităților ce vor avea loc cu acest prilej.In zilele de 19 și 20 noiembrie, se va desfășura cea de a XVlII-a sesiune de comunicări tehnico-științifice a cercurilor științifice studențești. Ședințele de comunicări vor avea loc în următoarele patru secții: „Exploatări și lucrări miniere", „Electrificări, acționări electromecanice, automatizări și calculatoare electronice în industria minieră, mecanizarea lucrărilor miniere", „Științe sociale", „Mecanică și rezistența materialelor, organe de mașini și matematică".Alături de studenții Institu

tului de mine, vor prezenta cu acest prilej lucrări colegii lor de la Institutul de petrol, gaze și geologie din București și de la Institutul Politehnic „Traian Vuia" din Timișoara.In continuare, în zilele de 21-24 noiembrie, se va desfășura sesiunea științifică con

sacrată sărbătoririi a 25 de ani de la înființarea Institutului de mine. In toată această perioadă dimineața se vor desfășura ședințele pe secții, iar dună-amiaza va avea loc prezentarea referatelor și discuții. Comunicările ce vor fi prezentate sînt grupate în zece secții, după cum urmează : „Exploatări miniere". ..Prepararea substanțelor minerale U- tile", „Geologie", „Matemati-

că-fizică“, „Științe sociale", „Electrificări, acționări, automatizări și calculatoare electronice în industria minieră", „Mecanică și rezistența materialelor", „Instalații mecanice și organe de mașini". „Mecanizarea lucrărilor miniere", „Limbi moderne și educație fizică".La sesiunea științifică vor participa, pe lîngă cadre didactice din majoritatea instituțiilor de învâțămînt superior din țară, și specialiști din institutele de cercetări și proiectări și din unitățile productive.O caracteristică a sesiunii o va constitui orientarea tematicii spre cerințele de mare actualitate ale activității productive, studiile abordînd subiecte a căror rezolvare permite modernizarea tehnologiilor de lucru, creșterea continuă a e- ficienței economice.Numeroșii specialiști care lucrează în unitățile economice, de cercetare și proiectare, în instituțiile de învâțămînt din municipiu] nostru pot găsi în lucrările ce vor fi prezentate în cadrul acestor sesiuni răspunsuri la multe din problemele cU care sînt confruntați în activitatea de zi cu zi.
Pentru întreținerea drumurilor 

forestiereColectivul Unității mecanizate de transporturi și construcții forestiere acționează intens în aceste zile pentru asigurarea unei circulații în depline condiții de siguranță pe drumurile din exploatările forestiere.Vineri, 16 noiembrie, s-au transportat importante cantități de materiale antiderapante în parchetele

Preoteasa. Răscoala și Pola- tiște.In zilele de sîmbătă și duminică se acționează în exploatările din Sterminosu. Slivei, Roșia, Jieț, Cîmpu lui Neag și Gîrbovu. La întreținerea drumurilor lucrează echipele de muncitori conduse de picherii Ion Dragotă, Petru Jitea și E- mil Mateescu.

Viitorii 
bobinatori 
la practică

21 de elevi ai Grupului 
școlar minier din Lupeni, 
care se califică în meseria 
de bobinatori, au încheiat 
zilele acestea cursurile de 
pregătire teoretică. Fină la 
susținerea examenului de 
obținere a carnetului de 
muncitor calificat, în sesiu
nea din iunie 1974, tinerii 
ucenici au început în între
prinderile unde au fost re
partizați desăvîrțirea pre
gătirii practice.

CĂRBUNELE 
înseamnă energie

Măsuri eficiente pentru reducerea 
consumurilor specifice

• Se află sub țipai numă
rul 2 (seria 1973-1974). al re
vistei C.U.A.S.C. din Insti
tutul de mine Petroșani „O- 
RIZONT", edifie dedicată ce
lei de a XXV-a aniversări a 
institutului.

• ADRIAN PAUNESCU, 
redactor șef al revistei „Fla
căra", a fost oaspetele stu
denților minieri. După vizi
tarea unor laboratoare și 
contactul cu studenfi și ca
dre didactice, cunoscutul 
scriitor a exprimat cuvinte 
de apreciere la adresa acti
vității universitare din Pe
troșani.

• Comisia sport-turism și 
cea socială au pus la dispo
ziția studenților listele com
plete cu TABERELE STU
DENȚEȘTI DE IARNĂ. Va
canta va putea fi petrecută 
la Muntele Mic (cu școală 
de schi), Brașov, Bușteni, Si
naia, Predeal, Slănicul Mol
dovei etc.

• Săptămina aceasta încep adunările generale ale

organizațiilor studențești pe 
ani de studii care vor ANA
LIZA ACTIVITATEA PRO
FESIONALĂ a studenfllor, 
măsurile ce se impun pentru 
îmbunătățirea situației la în
vățătură a fiecăruia, în ve
derea sesiunii de examene 
din iarnă.

®Ana Maria Vlad, stu
dentă in anul II (ingineri) 
Facultatea de mine este cîș- 
tigătoarea CAMPIONATU
LUI DE TENIS DE MASA pe 
institut.

• SĂPTĂMINA IN IMA
GINI este o nouă.șl reușită edifie de foto-montaj în 
holul institutului..• Anii II mine (subingi
neri) și UI electro au făcut 
o frumoasă EXCURSIE pe 
traseul Petroșani — Brașov 
— București — Craiova.

• LA CAMPIONATUL 
DE ȘAH, studentul Iosif Bi
ro, din anul II mine (subin- 
gineri) a cîștlgat titlul de 
campion al institutului.

Q CERCUL FOTO pregă
tește o expozi/ie care va cu
prinde 30 de exponate ce 
surprind secvențe din reali
tățile Văii Jiului și din 
(ară.

• Sala de sport a I.M.P. 
găzduiește astăzi FINALA

.PE INSTITUT LA VOLEI 
MASCULIN.• Cei 23 de secretari 
A.S.C. pe anii de studii au 
participat la o reuniune cu 
caracter de INSTRUIRE LA 
CRAIOVA. Discuțiile purta
te au vizat îmbunătățirea 
activității studențești.

• SPECTACOLELE pre
zentate sîmbătă și duminică 
de formafiile artistice stu
dențești în orașul Brad con
stituie un ultim contact cu 
publicul înaintea festivități
lor prilejuite de aniversarea 
institutului.

,Ion GIF-DEAC, 
student

(Urmare din pag. 1)

Am stat de vorbă și cu 
cîțiva mineri în brigăzile că - 
rora noțiunea de indiscipli
nă este doar o problemă 
tangențială. Brigada condu
să de comunistul loan Gî- 
rea, care lucrează la pregă
tiri în sectorul II, a depășit a- 
nul acesta planul în fiecare 
lună.
- In brigada noastră - spu

nea el - disciplina o facem 
noi, nu trebuie să ne-o facă 
alții dinafară. Ea e o proble
mă pe care o ține în echili
bru opinia întregii formații 
de lucru. Muncind ca și pî
nă în prezent vom putea ex
cava pînă la sfîrșitul lui de
cembrie încă 100 mc peste 
plan...

Brigada de frontaliști con
dusă de Marin Ciochia, din 
sectorul II, și-a făcut și ea 
niște socoteli. Folosind din 
plin timpul de lucru la front, 
asigurînd cîte un ciclu com
plet pe fiecare schimb va 
putea să scoată săptămînal 
o fîșie de cărbune în plus. 
Asta înseamnă, pînă la sfîrși
tul anului, pe puțin 2000 to
ne de cărbune în plus.

Șeful de brigadă Aurel 
Stambeca, care lucrează în- 
tr-un abataj cameră din sec
torul I, spunea :
- In luna aceasta am rea

lizat o producție mai mare 
cu 220 kg pe post. Cum am 
reușit ? Intîmpinăm greutăți 
cu transportul materialului 
la ort. Pentru ameliorarea si
tuației am rearmat o „ba- 
ionetă“' adică am reprofilat 
o galerie veche, și am scur
tat distanța de transport a 
materialului cu o oră șl ju
mătate. Evident se poate și 
mai mult pentru creșterea 
productivității. Mai sînt ■ și 
alte căi. Noi, minerii, ne-am 
luat un angajament în fața 
partidului și îl vom respecta. 
Știm că țara trebuie să-și 
sporească mult potențialul e- 
nergetic, că are nevoie de 
cantități sporite de cărbune 
pentru cocs și de aceea ne 
străduim, în abataje, să ne 
îndeplinim această datorie de 
onoare.

...Ginduri, preocupări, stră
danii. Ca pretutindeni în Va
lea Jiului,'minerii din Lupeni 
sînt hotărîți să adauge noi 
plusuri realizărilor de pînă 
acum.

(Urmare din pag. 1)re a grijii cetățenești — patriotice pentru folosirea rațională a acestora. Astfel, în e- misiunile de joi ale stației de radioamplificare de la mina Petrila au fost difuzate cîte- va calcule interesante, deosebit de instructive.In condițiile nerealizării planului lunar de producție — s-a precizat în unul din a- ceste calcule —, nu există a- coperire pentru un consum mediu de circa 500 000 kW e- nergie electrică. în valoare de peste 150 000 lei. In acest sens comitetul de partid al minei a stabilit că există posibilități ca prin sistarea consumurilor inutile și limitarea funcționării în gol a unor uti

laje (ventilatoare, transportoare, becuri etc.), să se economisească lunar pînă la 400 000 kilowați energie electrică. De asemenea, emisiunea de la stația de amplificare a argumentat că prin menținerea în perfectă stare de funcționare a ventilelor de pe conducte, folosirea de furtunuri nedeteriorate și reparații de calitate la uneltele pneumatice se poate reduce consumul lunar de aer comprimat cu cel puțin 1 700 000 metri cubi. Numai cu aerul comprimat pierdut pînă acum inutil în fiecare lună la nivelul minei, se poate asigura funcționarea utilajelor pneumatice ale sectorului III, unul din principalele sectoare do producție ale minei, timp de 15 zile.
Cauză

a întregului colectiv
(Urmare din pag. 1)cum au estimat factorii com- petenți din cadrul uzinei, Obținerea unei economii de energie electrică de 6,5 MWh, precum și a unei cantități de 100 GKal la agentul termic. Co

lectivul de muncitori, tehnicieni și ingineri al I.U.M.P., sub directa îndrumare a comitetului de partid, este ho- tărît să combată risipa sub orice formă, astfel contribuind ,1a progresul întregii noastre economii naționale.

„Solicitudine"Mai multi cetățeni din Petrila printre care Maria Mogoș, Vasile Prisăcaru, Constanța Bădălan, Ileana Kissfalvi ne-au vizitat în repetate rînduri, aducîndu-ne la cunoștință mereu aceleași nemulțumiri la adresa magazinului C.L.F. nr. 38 din complexul comercial al orașului. Indignații cetățeni ne relevau lipsa de solicitudine a celor aflați după tejghea, modul lipsit de politețe cu care se adresează cumpărătorilor, faptul că lucrătorii unității uită de regulă să mai dea restul de 15-20 de bani, sau chiar mai mult. Oare ce părere are conducerea C.L.F.-ulUi despre comportarea acestor angajați din subordine corigenți la capitolul bună servire ?
Gest de 

onestitate si ■> 
corectitudineGrigore Mazapa, angajat la E.M. Dîlja, sectorul III, domiciliat în Petroșani, strada Dărănești nr. 41, ne-a vizitat cu cîtva timp în urmă la redacție. Motivul ? O rudă de a sa, care venise la el. 'a găsit în compartimentul de tren în care călătorea un sac de hîrtie cu haine și o mapă, uitate de vreun călător distrat. La refuzul unor angajați ai stației de a prelua obiectele găsite, la care a apălat cetățeanul de bună credință și negăsind nici un lucrător la postul de miliție T.F., o- biectele au fost duse acasă la adresa de mai sus.Cetățeanul ni s-a adresat cu rugămintea de a aduce aminte uitucului pasager de soarta propriilor obiecte. Un fapt în care cinstea și corectitudinea sînt revelatoare...

Iraseu... 
„la derută"Joi seara (15. XI. a.c.,) la ora 23,50, în stația de cap de linie Aeroport — Petroșani își făcuse apariția autobuzul cu nr. 31, HD 3897. cu tăblița indicatoare de traseu luminată în fața parbrizului, care indica ruta „2 —Aeroport — Petrila". Pasagerii care au așteptat mai bine de un sfert de oră în stație, îngrămădiți de ploaia rece de toamnă tîrzie sub acoperișul refugiului, s-au urcat grăbiți în autobuz, lttîndu-și fiecare bilet pe distanța pînă unde doreau să ajungă. Mulți dintre călători — dornici să meargă înspre Petrila — nici nu bănuiau ce surpriză li se va oferi.Ajuns în stația din vecinătatea maternității din o- raș, șoferul Grigore Rus și-a amintit (!) că de fapt a- Ceastă cursă o face doar pînă în piața Victoriei, ur- mînd să se retragă la garaj. Dar oare de ce nu și-a a- mintit — căci doar era o- bligat — acest lucru încă de la cap de linie ? Să credem că a vrut să facă o „poantă" — de prost gust desigur — pe seama călătorilor. adică o cursă la... „derută"?Așteptăm și noi să vedem ce „schimbare de tăbliță" vor opera diriguitorii transportului în comun în comportarea șoferului în cauză.

Dacian DEXTRIANU

„La răscruce de

Aspect cotidian în amfiteatrele institutului; o oră de curs Ia mașini miniere a a 
nului IV electromecanică.

Foto : C. BARBU, 
student

Ce altceva poate dovedi no
ua versiune cinematografică a 
faimosului roman al Emilyei 
Bronte, decit faptul că litera
tura consacrată exercită asu
pra sferei filmului o perpetuă 
fascinație ? Firește, interde
pendenta dintre literatură și 
film nu mai necesită noi argu
mente in afara celor furnizate 
de însăși istoria cinematogra
fului. E straniu, în schimb, că 
unii cineaști — și Robert Fuest 
este un tipic exemplu în acest 
sens — pledează cu atîta fer
voare pentru independenta ce
lei de-a șaptea artă, incit s-ar 
părea că ei înșiși se îndoiesc, 
in sinea lor, de un adevăr de 
mult dovedit și acceptat. In de
lirul demonstrației (semănind 
izbitor cu „disertația" prover
bială care voia să dovedească, 
pertinent șl cu tot dinadinsul, 
cum că apa este... udă, iar fo
cul... ardei), se uită de regulă, 
că are și literatura, în ultimă 
instanță, autonomia ei, că di
vorțul de esența unei opere li
terare nu înseamnă neapărat 
originalitate.

Necesitatea acestui pream
bul se leagă organic de edifia 
1971 a best-seller-ului numit 
„La răscruce de vînturi". Ro
bert Fuest s-a apropiat de ro
manul uneia dintre celebrele 
surori Bronte cu intenția de a

arăta lumii că-posibilitățile e- 
pice ale literaturii sînt minore 
celor ale filmului. Bineînțeles, 
o atare pistă de demonstrație 
nu poate să ducă decit la niș
te monștri estetici, neavînd ni
mic comun cu valoarea auten
tică, rezultată din forțele de 
comunicare reunite ale litera
turii și filmului.

Carnet 
cinematografic
Dar să vedem mai concret 

cum stau lucrurile cu ecrani
zarea semnală de Robert Fuest. 
înainte de toate, filmul este un 
remake după versiunea din 
1939 a lui William Wyler. N-ar 
ii nimic rău in faptul că un re
gizor contemporan nouă doreș
te să reediteze un mare și bine
meritat succes de acum trei de
cenii și ceva. Dar ambiția e- 
xagerată a lui Fuest, goana du
pă originalitate au produs un 
film net epigonic, contrafăcut 
și aproape indigerabil.

In locul romanticei povestiri, 
desfășurată in peisajul montan 
de o sălbăticie pitorească, ni 
se propune un veritabil coșmar

vînturi11
în care protagoniștii sînt o ia
tă peste măsură de trăznită și 
un ins cu accese schizofrenice. 
Operafiile neinspirate ale sce
naristului Patrick Tilley au vă
duvit substanfa literară de pa
saje întregi, esențiale. Ceea ce 
a rezultat în urma trunchierii 
nu mai necesită comentarii, de
oarece Ulmul vorbește de la 
sine.O serie de confuzii estetice 
elementare ale regizorului * — 
lipsit, altminteri și de simțul 
prapor/lilor, măcar într-o ipos
tază empirică — duce la reacții 
inverse decit Cele scontate. 
Fuest, eînd vrea să fie zgudui
tor de dramatic, declanșează o 
voioșie molipsitoare. Există 
multe secvențe în film, conce
pute a fi extrem de grave și 
impozante, care slirnesc rîsul 
spontan al spectatorului.

Una și cu una fac două : fil
mul lui Fuest are, totuși, o ca
litate. Anume aceea de a ne 
face să gindim cu nostalgie la 
Merle Oberon și Laurence Oli
vier, la un film vechi care pa
re incredibil de tînăr în com
parație cu această peliculă no
uă numai și numai din punctul 
de vedere al cronologiei. Or, 
acest lucru e prea puțin să-l 
justifice prezenta pe ecranele 
noastre.

Al. COVACI

În 20 noiembrie 1973
tragerea excepțională

LOTOacordă !
Autoturisme„Dacia X300" și „Skoda S 100“

Excursiide cite două locuri în R. D. Germană — cu trenul durata circa 10 ' zile ;
Excursiide cîte două locuri in Italia — cu autocarul — durata circa 18 sile;

Premii în numerarde valoare variabilă și fixăSe efectuează 4 extrageriSe extrag în total 29 numereSe atribuie 9 categorii de cîștiguriMîine ultima zi cînd vă mai puteți procura bilete pentru această tragere.
Mica publicitate

PIERDUT legitimație de serviciu, pe numele Curcă 
Gheorghe, eliberată de I.U.M. Petroșani. O declar nulă.

PIERDUT legitimație de serviciu pe numele Cazan 
Ion, eliberată de E. M. Aninoasa. O declar nulă.
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Tovarășul Nicolae Ceaușescu 
și tovarășa Elena Ceaușescu 

au primit pe aviatoarea 
cosmonaută VI Tereșkova, 

Erou al Uniunii Sovietice
(Urmare din pag. 1)

cu fiecare an între partidele 
noastre comuniste, între po
poarele noastre, între femeile 
sovietice și române.

Vă mulțumesc foarte mult 
pentru înalta distincție și vă 
rog să-mi permiteți să vă urez 
mari succese în activitatea 
dumneavoastră, multă sănăta
te !“ (Aplauze).In numele cosmonauților sovietici, V. N. Tereșkova a înmîriat tovarășului Nicolae Ceaușescu un album despre cucerirea Cosmosului, eu autografele cosmonauților. precum și medalia jubiliară consacrată împlinirii a zece ani de lâ zborul lui Iuri Gagarin și o insignă din partea cuceritorilor Cosmosului.In timpul convorbirii care 
b avut loc apoi, cosmonauta V. N. Tereșkova a vorbit despre grija și atenția permanente manifestate de P.C.U.S. față de femeile muncitoare din Uniunea Sovietică, despre măsurile luate de partid și guvern pentru ca ele să-și poa

tă îndeplini, în bune condiții, răspunderile ce le au în societate.Evocînd rolul ce revine organizațiilor naționale de femei și Federației Democrate Internaționale a Femeilor, tovarășul Nicolae Ceaușescu a subliniat că acestea trebuie să reprezinte o forță tot mai activă, tot mai puternică în lupta pentru înfăptuirea aspirațiilor de progres social, pentru realizarea dezarmării și securității, pentru pace în întreaga lume.Tovarășul Nicolae Ceaușescu, a urat femeilor sovietice, popoarelor Uniunii Sovietice, ca, sub conducerea P.C.U.S., să obțină succese tot mai mari în toate domeniile de activitate, în construirea societății comuniste.Totodată, secretarul general al partidului a adresat salutul sări cosmonauților sovietici, cărora le-a urat multă sănătate și fericire, noi succese.întrevederea a decurs în- tr-o atmosferă de caldă prietenie.

NAȚIUNILE UNITE 17 — Corespondentul Agerpres, C. Alexandroaie, transmite : Problemele și nevoile tinerei generații, participarea sa nestingherită Ia viața socială, economică și politică, inclusiv la procesul complex de adoptare a deciziilor de jalonare a direcțiilor vieții și progresului națiunilor, precum și la viața politică internațională — sînt doar cî- teva dintre problemele complexe abordate în cadrul dezbaterilor din Comitetul nr. 3 al Adunării Generale cu prilejul analizei raportului secretarului general prezentat la punctul românesc privind „Situația socială a tineretului lumii'1. ■Au luat cuvîntul reprezentanții Austriei, Republicii Burundi, Olandei. Bahreinu- lui și Organizației Mondiale a Sănătății.Dezbatrile în Comitet asu
Delegația economică 

guvernamentală română 
a sosit la PhenianPHENIAN 17 (Agerpres). — La 16 noiembrie a sosit la Phenian delegația economică guvernamentală română condusă de Ion Pățan vicepreședinte al Consiliului de Miniștri. ministrul comerțului exterior, președintele părții româ

ne în Comisia intârguver- namentală consultativă în problemele relațiilor economice și tehnico-științifice dintre Republica Socialistă România și Republica Populară Democrată Coreeană, pentru a , participa la lucrările sesiunii a 4-a a comisiei.
încheierea vizitei ministrului 

afacerilor externe 
al României în R.D. GermanăBERLIN 17 — Corespondentul Agerpres. C. Varvara. transmite : Sîmbătă au luat sfîrșit convorbirile o- ficiale dintre ministrul a- facerilor externe al Republicii Socialiste România, George Macovescu, și ministrul afacerilor externe al Republicii Democrate Germane, Otto Winzer.La plecarea spre patrie,

ministrul român al afacerilor externe, a fost condus la aeroport de Otto Winzer, ministrul afacerilor externe al R. D. G., Herbert Krolikowski. adjunct al ministrului de externe, Hans Voss, ambasadorul R. D. G. la .București, precum și de ambasadorul României la Berlin, Vasile Vlad, și membri ai ambasadei.
ORIENTUL APROPIAT

Importante contacte 

internaționale
CAIRO 17 (Agerpres). — Cotidianul „Al Ahram" din Cairo, a anunțat sîmbătă că „în cursul ultimelor . 24 de ore au avut loc contacte importante internaționale pentru a determina Israelul să se retragă la pozițiile din 22 octombrie. Prin urmare, Egiptul a considerat că este cazul să amîne prmătoarea reuniune mixtă dintre ofițerii egipteni și israelieni. care fusese în principiu stabilită pentru duminică pînă cînd contactele internaționale vor da un rezultat concret".

TEL AVIV 17 (Agerpres). — Primul ministru al. Israelului Golda Meir, a conferit, sîmbătă, cu secretarul general adjunct al O.N.U. pentru problemele politice speciale, Roberto Guyer, aflat într-o vizită în această țară.Anterior, Roberto Guyer a efecutat o vizită la Damasc.
★Din Cairo și Tel Aviv se anunță că, sîmbătă, au continuat schimbul de prizonieri între Egipt și Israel și evacuarea civililor răniți din orașul Suez.

pra acestui punct continuă.
+NAȚIUNILE UNITE 17 (A- gerpres). — Comitetul politic special ăl Adunării Generale

★NAȚIUNILE UNITE 17 — Corespondentul Agerpres, C. Alexandroaie, transmite :încetarea imediată a oricărui amestec străin în treburile interne ale poporului coreean, desființarea așa- zisei Comisii a Națiunilor Unite pentru Unificarea și Refacerea Coreei și dizolvarea așa-numitului Comandament al O.N.U. din Coreea de Sud, interzicerea folosirii drapelului Națiunilor Unite de către trupele străine din această parte a Co- l-eei și retragerea lor din Această regiune sînt elementele principale ale dezbate-

a adoptat un grup de rezoluții referitoare la lupta împotriva politicii de apartheid.Una dintre rezoluții condamnă regimul de la Pretoria pentru „actele-sale inumane repetate" și sfidarea rezoluțiilor Adunării Generale și ale Consiliului de Securitate, care cer curmarea politicii de apartheid.Documentul reafirmă punctul de vedere al O.N.U., conform căruia lupta poporului oprimat din Africa de Sud. prin toate mijloacele posibile, pentru' eliminarea < ompletă a apartheidului este legitimă și trebuie sprijinită de către comunitatea internațională. Rezoluția condamnă acele țări și companii internaționale care continuă să furnizeze ajutor militar regimului de la Pretoria și cere Consiliului de Securitate să aplice sancțiuni pentru a asigura eficiența embargoului asupra furniturilor de armament către Africa de Sud.O altă rezoluție cere tuturor guvernelor să-și intensifice eforturile concertate împotriva politicii de apartheid și să elaboreze programe de ac-
★rilor asupra „problemei coreene", care au loc în Comitetul politic al Adunării Generale.Iakob Malik, ambasadorul U.R.S.S. la O.N.U., a salutat primele contacte intervenite între nordul și sudul Coreei, subliniind că pentru a facilita progresul pe calea reunificării acestei țări trebuie să se pună capăt imediat intervențiilor străine în treburile interne coreene./Ambasadorul Cehoslovaciei, Milos Vejvoda, a declarat că țara sa se opune cu

țiune în acest sens în lumina recomandărilor O.N.U. Rezoluția cere UNESCO să accelereze publicarea unei broșuri pe tema apartheidului, în scopuri educative, și să examineze problema convocării unei conferințe internaționale a cadrelor didactice, scriitorilor și altor categorii de intelectuali în vederea definirii rolului acestora în lupta împotriva apartheidului.Comitetul politic special a adoptat, de asemenea, o rezoluție, care cere serviciilor dc informații ale. Națiunilor U- nite să difuzeze o cantitate mai mare de informații scrise și audiovizuale asupra pericolelor politicii de apartheid și cu privire la lupta legitimă a poporului din Africa de Sud împotriva apartheidului.O altă hotărîre a Comitet'ujui politic special face apel la toate statele și organizațiile internaționale, precum și la alte instituții să-și aducă contribuția la fondul O.N.U. pentru victimele apartheidului și ale oprimării rasiale din Africa de Sud. Rhodesia și Namibia.
★fermitate propunerii de intrare a celor două părți ale Coreei în O.N.U. întrucît transpunerea ei în practică ar însemna permanentizarea scindării țării.Ipote Bakand'asi, reprezentantul Republicii Zair, a sprijinit proiectul de rezoluție al țărilor socialiste și nealiniate, arătînd că acesta conține prevederi concrete menite să ducă la netezirea căii spre înfăptuirea dezideratului întregului popor coreean — reunificarea pe cale pașnică a țării sale.

Conferința F. A. O.ROMA 17 (Agerpres). — Acjresîndu-se delegațiilor participante la Conferința Organizației Națiunilor Unite pentru alimentație și agricultură (F.A.O.), care se desfășoară la Roma, papa Paul al VI-lea a lansat un apel statelor dezvoltate de a furniza un ajutor sporit, nelegat de nici un fel de condiții, țărilor în curs de dezvoltare. EI și-a exprimat dezamăgirea în legătură cu faptul că asistența oferită de țările puternic dezvoltate nu a atins încă nivelul preconizat de 1 la sută din produsul național brut.

Menționînd că a aflat cu îngrijorare din documentele F.A.O., că producția mondială de alimente a scăzut în xnul 1972, papa Paul al VI-lea a adăugat : „Rezervele mondiale de griu, în special, par atît’ de reduse, încît nivelul de securitate minim pe plan mondial ar putea fi amenințat în mod grav, dacă din indiferent ce motiv ar surveni o criză a producției.In cadrul lucrărilor Conferinței, a fost adoptat, o rezoluție în care se arată că pentru diminuarea pagubelor

provocate de secetă în șase țări africane din sudul Saharei este necesară trimiterea de noi ajutoare. Președintele Comitetului permanent interstatal de luptă împotriva secetei a relevat că, în prezent, este nevoie de 1,2 milioane tone alimente drept ajutor, adică mai mult decît dublu ajutorului apreciat i- nițial.Ajutorul acordat în cursul primei faze a măsurilor de urgență a atins, potrivit unui (raport al directorului general al F.A.O., valoarea de 15 milioane de dolari.
Evoluția misiunii „Skylab-3"HOUSTON 17 (Agerpres).— Lansat vineri după amiază de la Cape Canaveral echipajul misiunii „Skylab-3" a reușit după o urmărire de orbită care a presupus cinci aprinderi ale motorului principal și ale fuzeelor direcționale, să facă joncțiunea cu laboratorul orbital. Operațiunea a întimpinatunele dificultăți, doar, la a treia tentativă reușindu-seunirea fermă a celor două nave. Pentru a se permite o mai bună acomodare cu starea de imponderabilitate, Centrpl de control de la Houston a hotărît apoi ca prima noapte de odihnăîn spațiu să fie petrecută în interiorul capsulei „Apollo".. Sîmbătă, după cele opt ore de somn prevăzute în program, astronauții au pătruns

in laboratorul orbital. Tem- perațura în interior era în acel moment de 17 grade Celsius, cu cîteva grade sub nivelul considerat optim pentru desfășurarea activității în cele 60 de zile ale misiunii (sau 84 dacă totul va decurge normal). Se menționează că, în perioada de șapte săptămîni care a trecut de la părăsirea de către echipajul precedent a laboratorului, o serie de sisteme principale ale acestuia au fost menținute în stare de funoționare, pentru protejarea aparaturii.Programul primei zile în „Skylab" prevede efectuarea unui control al tuturor instalațiilor și punerea la punct a interiorului, în vederea îndelungatei misiuni. începerea activității propriu-zise este fixată pentru săptămîna viitoare.

DUMINICA, 18 NOIEMBRIE

PETROȘANI — 7 Noiem
brie : Conspirația : Republica : Tecumseh : PE-
TRILA: Veronica ; LONF.A 
— Minerul : Cînd legendele mor : ANINOASA : Haip iștiule; VULCAN : Urmărire la .Amsterdam ; LU- 
PENI — Cultural : Anto-niu și Cleopatra ; Munci
toresc : Clasa muncitoaremerge în Paradis ; URI- 
CANI : Copiii căpitanului Grant;

LUNI, 19 NOIEMBRIE

PETROȘANI — 7 Noiembrie : La răscruce de vîn- turi : Republica : Si salută rîndunelele; PETRILA: Veronica ; LONEA — Mi
nerul : Cînd legendelemor ; ANINOASA: Haipuștiule ; VULCAN: Anulcarbonarilor; LUPENI — 
Cultural : Sălbăticia albă ; Muncitoresc: Clasa

muncitoare merge în Paradis ; URICANI : Copiiicăpitanului Grant.

6,00 Buletin de știri : 6,05 Concertul dimineții ; 7,00Radiojurnal : 8.00 Partidului, inima și versul; 8,10 Ilustrate muzicale ; 9,00Ora satului ; 10,00 Radio-magazinul femeilor ; 10,30Succesele discului ; 11,00Buletin de știri ; 11,05 In- tîlnire cu melodia populară și interpretul preferat; 11,35 Melodii de Temistocle Popa ; 12,00 De toate pentrutoți ; 13,00 Radiojurnal ;13,15 Unda veselă ; 13,45Sport și muzică ; 16,15 Stele ale cîntecului ; 17,00Concert de muzică populară ; 17,30 Azi în România; 17,40 Scene ‘din operete ro

mânești ; 18,00 Suita „Ros-siniana" ; 18,30 Albumulinterpreților de muzică populară ; 19,00 Radiojurnal î 19,30 Estrada duminicală ; 22,00 Radiojurnal ;22,30 Duete din opere ; 22,50 Moment poetic ; 23,00 Dansnon-stop ; 24,00 Buletinde știri ; 0,03-5,00 Estradanocturnă ;

DUMINICA, 18 NOIEMBRII8,00 Bună dimineața.8,30 Cravatele roșii.9,25 Film serial : Dakta- ri.9,50 Viața satului.11,00 Emisiune în limba maghiară.12,30 De strajă patriei.13,00 Album duminical.

16.20 Film serial : „In ultimul minut" — episodul V „Ascensorul".16,55 Magazin sportiv.18.30 Drumuri în istorie : Ce'atea de scaun a Tîr- goviștei. Documentar.18,45 Vetre folclorice : Țara Gurghiului. Film.19,15 Publicitate.19.20 1001 de seri : Moby Dick (I).19.30 Telejurnal. Săptămîna politică internă și internațională în imagini.20,10 Reportajul săptămînii. Tinerețea unui străvechi oraș Bistrița.30 Publicitate.'0,40 Film artistic : Călătorie spre Lună. Ecranizare după cunoscutul roman al lui Jules Verne. Premieră pe țară. In distribuție: Troy Donahue, Gert Frobe, Hermione Gin- golo.22.30 Telejurnal. Sport.

Cuvîntarea rostită de 
Fidel Castro la încheierea 

lucrărilor Congresului Centralei 
Oamenilor Muncii din CubaHAVANA 17 — Corespondentul Agerpres, M. Fabian transmite : In cuvîntarea rostită la festivitatea de închidere a lucrărilor celui de-al XIII-lea Congres al Centralei Oamenilor Muncii din Cuba Fidel Castro, prim secretar al C.C. al P.C. din Cuba, primul ministru al Guvernului Revoluționar al Republicii Cuba a relevat semnificația deosebită a acestui congres arătînd că dezbaterile au demonstrat nivelul înalt al conștiinței politice și revoluționare a oamenilor muncii cubanezi, ai căror reprezentanți au examinat probleme hotărîtoare pentru evoluția procesului revoluționar în Cuba.In aceast'ă ordine de idei Fidel Castro a arătat că retribuirea justă a oamenilor muncii impune aplicarea principiului socialist al repartiției. Vorbitorul a evidențiat apoi adoptarea în cadrul Congresului, a hotărîrii de a se produce mai multe bunuri de ca

litate superioară în condițiile reducerii cheltuielilor de producție, sqbliniinjd sarcinile cu privire la sporirea eficiente' producției, ce revin tu'uror colectivelor de oameni ai muncii.Caracterizînd Congresul ca un prim pas pe calea obținerii unei eficiente maxime a economiei și a asigurării participării corespunzătoare a oamenilor muncii la rezolvarea problemelor economice, primul secretar al C.C. al P.C. din Cuba a subliniat că înde-» plinirea acestor obiective reprezintă principala sarcină a P.C. din Cuba, a organizațiilor politice și de masă ale țării pentru următorii ani. Fidel Castro, a arătat, totodată, că în prezent are loc elaborarea planului cincinal de dezvoltare a economiei cubanezo mnâ în anul 1980, care urmează a fi adoptat în anul 1975 de primul Congres al P.C. din Cuba.

REPU- 
RO- 
IO- în-

Situația din GreciaATENA 17 (Agerpres). — După cum informează agenția A.N.A., guvernul grec a dat publicității sîmbătă un comunicat oficial în care a- rată că o serie de manif.es- tanți, folosind localurile școlii Politehnice din Atena au tulburat grav ordinea publică în capitală. Vineri, seara se spune în comunicat, 10 000 de manifestanți s-au îndreptat spre centrul orașului, atacînd forțele de poliție și reușind să ocupe pentru eî- teva momente imobilul Prefecturii. Pe parcurs, ei au răsturnat sute de autobuze și mașini particulare, au declanșat incendii și au ridicat baricade pe străzile din centrul capitalei. In aceste condiții, continuă comunicatul, Ministerul Ordinii Publice a hotărît să facă apel la ajutorul unor unități armate, care au înlăturat baricadele, au deblocat intrarea principală a Școlii Politehnice. evacuînd pe manifes- tanții din incinta școlii.Ordinea de la Atena — se arată în comunicat — a putut fi restabilită ; patru persoane și-au găsit moartea în circumstanțe care vor fi e- lucidate ulterior.Agenția A.N.A, transmite totodată că, sîmbătă după- amiază președintele Republi

cii Elene Ghiorghios Papadopoulos, a adresat națiunii un mesaj radiotelevizat. în care a informat că, în urma manifestațiilor de Ia 16 noiembrie, a hotărît declararea legii marțiale pe întreg teritoriul Greciei. „împuternicit prin Constituție de a apăra liniștea și securitatea poporului grec — a spus președintele — declar că sînt hotărît să iau toate măsurile adecvate pentru a stabiliza ordinea, astfel încît poporul. să poată continua sarcina sa pașnică".In conformitate cu prevederile legii marțiale, comandantul șef al forțelor armate a impus apoi restricții generale de circulație, începând de sîmbătă ora 16,00.In aceeași zi, guvernul grec s-a reunit sub președinția șefului statului într-o ședință de urgență. în cursul căreia primul ministru Spyros Markezinis a explicat rațiunile care l-au determinat pe președinte să declare legea marțială. La sfîrșitul reuniunii, premierul a reafirmat hotărîrea cabinetului de a-și îndeplini programul politic, prin organizarea . de alegeri la o dată cît- mai a- propiată posibil, după restaurarea ordinii publice.
Puternică recrudescență a acțiunilor gre

viste înTelegramele de presă sosite în ultimele zile din diverse țări capitaliste atestă o puternică recrudescență a acțiunilor greviste. Astfel, în Statele Unite un număr de 32 000 de lucrători de la unitățile cunoscutei companii producătoare de mașini agricole „Caterpillar Tractor Company", cu sedii în statele Illinois, Iowa, Pensylva- nia, Ohio și Colorado, au declarat greve, în urma respingerii cererilor formulate în vederea încheierii unui nou contract de muncă colectiv, care să prevadă, printre altele, îmbunătățirea condițiilor de muncă. Șapte mii de

diverse țări capitalistemineri de Ia minele carbonifere din statul Illinois se a- flă în grevă în semn de protest față de concedierea u- nor lucrători. De peste două săptămîni, au încetat cursele regulate ale avioanelor companiei „Trans World Airlines", 5300 de însoțitori de bord ce- rînd condiții mai bune de muncă și alocații adecvate în domeniul asigurării sociale.Din Japonia se anunță că de cinci zile continuă acțiunile greviste ale membrilor secției din Tokio a sindicatelor portuare nipone, cu participarea a 3 500 de lucrători.Lucrătorii din sectorul comerțului și prestațiilor au participat masiv, la 16 noiem

brie, Ia o grevă organizată în Franța, cu sprijinul sindicatelor, cerînd luarea unor măsuri eficiente împotriva creșterii costului vieții și a inflației. Din Turcia se relatează că de două luni și jumătate continuă greva lucrătorilor uneia din cele mai mari uzine metalurgice ale țării din orașul Eregli, în timp ce la Charleroi, în Belgia, 4 500 de salariați de la u- nitățile firmei electrotehnice „A.S.E.C." au declarat o scurtă grevă, cerînd majorarea salariilor și îmbunătățirea condițiilor de muncă.
(Agerpres)

AMBASADORUL 
BLICII SOCIALISTE 
MANIA LA DACCA, 
SIF CHIVU, a avut o trevedere cu Zillur Rahman, secretarul general al partidului Liga Awami, partid de guvernămînt Bangladesh. In derii, care s-a tr-o atmosferă fost discutate interes reciproc.

în Republica cursul întreve- desfășurat cordială, probleme in-au de

LA ATENA s-a încheiat---------- cea de-a doua sesiune a Comisiei interguvernamentale mixte greco-bulgare. Cu acest prilej, părțile au semnat un acord referitor la poștă și telecomunicații și unul privind colaborarea tehnico-științifică anunță agenția
!

I . - ________.Ș bulgaro-filipinez cu privirăla stabilirea relațiilor diplo-
Ș niatice între cele două țări la nivel de ambasadă.
$ 
s PESTE 
«î BRITANICEparticipă

bilateralăB.T.A.
LA INIȚIATIVA PREȘE

DINTELUI IOSIP BROZ TI- 
TO, președintele Consiliului . Comandamentului Revoluției din Libia. Moamer el Ged- dafi. Va face o vizită în Iugoslavia, între 18 și 22 noiem- ț brie — informează agenția Taniug.

LA MOSCOVA a fost semnat, la 17 noiembrie, un acord de colaborare economică și tehnică între U.R.S.S. și Republica Guineea, anunță a- genția TASS.
IN INTERVALUL IUNIE 

1970 — SEPTEMBRIE 1973. prețurile alimentare au crescut în Anglia cu 40,2 la sută — a declarat Peggy Fenner, subsecretar parlamentar la Ministerul britanic al Agriculturii. După cum informează presa britanică, se anunță, în continuare, sporiri de prețuri la produsele de' panificație și la cele din carne.
AGENȚIA B.T.A. ză că, la New York, a semnat comunicatul relatca- fost comun

1000 DE FIRME 
ȘI STRĂINE la expoziția internațională de materiale de construcții „Interbuild-73“ care s-a deschis recent la Londra. România este prezentă la această manifestare prin întreprinderea de comerț exterior „Vitrocim", care expune, pe un stand de 100 mp, o largă gamă de material de construcții.

LUNI 
CURENT, exporturilor din occidental în țările din Europa, a spo- la sută, relatează a- știri a-

IN PRIMELE OPT
ALE ANULUIvolumul Berlinul socialiste rit cu 60genția TASS, citind părute în presă.Continuă să se întărească relațiile economice dintre Berlinul occidental și R. D. G. In ultimele șase luni, livrările din R.D.G. spre Berlinul occidental au crescut cu 24 la sută.

Cărbunii termocentralei
LUNI, 19 NOIEMBRIE17.30 Curs de limbă franceză. Lecția 69.18*,00 Telex.18,05 La ordinea zilei. Agendă județeană.18.20 Căminul.18,45 Arii și duete din opere interpretate de Matilda Onofrei și George Lambrache.19,00 Emisiune de actualitate și critică teatrală.19.15 Publicitate.19.20 1001 de seri. Moby Dick (II).19.30 Telejurnal. Cincinalul înainte, de termen. 1973 — an hotărîtor.20,00 Cîntecul săptămînii. Știu un nume minunat'.20,05 Teleobiectiv.20.20 Interpretul preferat. Ana Piuaru.20,35 Revista literar-artis- tică TV. Accesibilitate și disponibilitate.21.15 Publicitate.21.20 Roman foileton : Tinerele (ultimul episod).22.30 24 de ore.

— Sport —în cadrul etapei a 14-a a campionatului diviziei A la fotbal, s-a disputat ieri la Cluj meciul dintre echipa locală Universitatea și formația Jiul Petroșani. Fotbaliștii de la Jiul Petroșani au obțiunt victoria cu scorul de 1-0 (1-0) prin golul înscris în minutul 21 de Mulțescu.
★Celelalte opt partide ale etapei se vor desfășura astăzi după următorul program : Steaua — C. F. R. Cluj (stadionul „23 August", ora 16,30) ; Dinamo — Sport Club Bacău (Stadion „Dinamo". ora 14.00) ; Universitatea Craiova — C.S.M. Reșița ; Politehnica Iași — Steagul Roșu Brașov ; A. S. A., Tg. Mureș — Sportul Studențesc ; F.C. Argeș Pitești — U.T. A- rad ; Petrolul Ploiești — F.C. Constanța ; Politehnica Timișoara — Rapid București.

(Agerpres)

„Bobov doi“
(Urmare din pag. 1)

Știam că-n acest an șanti
erul de la Bobov-dol aniver
sează cinci ani de existentă 
dar nu știam, exact, cind anu
me. Interesîndu-mă, am con
statat că și printre gazdele 
mele părerile sînt împărțite : 
unii indicau ziua de 14 au
gust 1968 cind a apărut Ho- 
tărîrea Consiliului de Miniș
tri pentru începerea construc
ției, alții amintesc de 9 oc
tombrie 1968, ziua în care a 
fost făcută prima săpătură la 
fundafia marelui obiectiv. De 
sărbătorit, însă, nu va fi săr
bătorită nici una nici alta 
pentru că s-a hotărît — și a- 
ici părerile au fost unanime 
atît ale constructorilor cît și 
ale energeticienilor ca ani
versarea celor cinci ani să fie 
cinstită prin punerea în func
țiune a primei turbine, eve
niment care a avut loc la în
ceputul lunii octombrie.

Odată cu conectarea la sis-

nil scot fum
tem a primelor capacități e- 
nergetice de la Bobov-dol, 
Bulgaria dispune de centrala 
cu cea mai înaltă eficientă e- 
conomică. Și aceasta este ca
racteristica ei esenfială care 
o deosebește de toate celelal
te construcții similare. Auto
matizarea, care Ia Bobov-dol 
se situează pe prim plan, a 
redus numărul personalului 
de deservire, permitînd înre
gistrarea unui coeficient de 
numai 0,8 oameni pe mega- 
wat, de 5-6 ori mai mic ca în 
celelalte termocentrale.

Funinginea va fi separată 
încă de Ia cuptoare și trans
portată în locuri ferite. In a- 
cest fel termocentrala de la 
Bobov-dol — capabilă să li
vreze economiei bulgare 4 mi
lioane kWh energie electrică 
pe an — va arde cărbunii ex- 
trași din, subsolul tării fără 
să scoată nici un fir de fum.

O termocentrală în funcțiu
ne fără fum. Și aceasta este 
o caracteristică proprie a Bo- 
bov-dol-ului.


