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Noi confirmări ale rodniciei

Minerilor nu Ie este indiferent cu ce cheltuieli este realizată producția. Strădaniile lor 
pentru a extrage din abataje tot mai mult cărbune sînt însoțite de intens? preocupări pentru 
reducerea cheltuielilor la 1 000 lei producție.

partid din întreprinderi 
de masă și obștești.

ADIMPEA ACTIVULUI 
COMITETULUI JUDEȚEAN DE PADIID

Ieri, a avut loc la Deva adunarea activului Comitetului ju
dețean de partid. La adunare au participat membrii și membrii 
supleanți ai Comitetului județean de partid, membrii comisiei de 
revizie, aparatul comitetului județean de partid, primii secretari 
și secretari ai comitetelor municipale și orășenești de partid, 
secretari ai comitetelor de 
conducători ai organizațiilor 
ai unor instituții județene, directori ai principalelor unități eco
nomice, conducători ai întreprinderilor de construcții și șantiere.

La lucrările adunării activului Comitetului județean de 
partid au luat parte tovarășii GHEORGHE PANA, membru al 
Comitetului Executiv, al Prezidiului Permanent, secretar al C.C. 
al P.C.R., CORNEL BURTICA, membru supleant al Comitetului 
Executiv, secretar al C.C. al P.C.R.

In cadrul adunării, tovarășul Ion Savu, membru al C.C. al 
P.C.R., prim-adjunct de șef de secție la C.C. al P.C.R., a pre
zentat concluziile brigăzii C.C. al P.C.R. care, în cursul lunii sep
tembrie a. c. a efectuat un control în județul Hunedoara.

Pe marginea concluziilor prezentate au luat cuvîntul tova
rășii : Costache Trotuș, directorul C. S. Hunedoara, Emil Muru, 
directorul E. M. Vulcan, Petre Constantin, miner șef ' 
la E. M. Lupeni, Aurel Lăpușcă, directorul general 
de minereuri Deva, Ștefan Almășan, secretar al 
județean de partid, Aurel Nistor, director general 
generale pentrU agricultură, industria alimentară și'ape, Ana 
Herlea, secretarul comitetului de partid al întreprinderii chimice 
Orăștie, Clement Negruț, prim-secretar al Comitetului municipal 
de partid Petroșani, Adrian Costa, secretarul comitetului co
munal de partid Dobra, primarul comunei.

In cedrul adunării, tovarășul CORNEL BURTICA a făcut o 
expunere a sarcinilor actuale în munca politico-ideologică.

de brigadă 
al Centralei 
Comitetului 
al Direcției

In încheierea dezbaterilor a luat cuvîntul tovarășul 
GHEORGHE PANĂ. Apreciind profunzimea dezbaterilor din adu
nare, responsabilitatea și hotărîrea de a face totul pentru ridi
carea pe o treaptă mai înaltă a întregii activități politice, eco
nomice și sociale, vorbitorul s-a referit pe larg la rezervele și 
posibilitățile deosebite pe care le are județul Hunedoara și a 
subliniat necesitatea mobilizării mai active a colectivelor de 
oameni ai muncii în scopul valorificării lor mai depline.

Relevînd însemnătatea teoretică și practică a ideilor și sar
cinilor cuprinse în cuvîntarea tovarășului Nicolae Ceaușescu rosti
tă la recenta Consfătuire de la C.C. al P.C.R., vorbitorul a ară
tat că este de o importanță deosebită îmbunătățirea în con
tinuare a stilului și metodelor de muncă ale organelor și 
organizațiilor de partid,. perfecționarea neîncetată a activității 
în toate domeniile, acordarea unei atenții permanente muncii 
nemijlocite, vii cu oamenii. Tovarășul Gheorghe Pană și-a ex
primat convingerea că organizația județeană de partid, toți 
oamenii muncii hunedoreni se vor mobiliza și mai mult, vor 
folosi în mai mare măsură posibilitățile ce le au, pentru reali
zarea sarcinilor ce le stau în față, pentru îndeplinirea înainte 
de termen a obiectivelor cincinalului.

Tovarășul loachim Moga, prim-secretar al Comitetului jude
țean de partid, a asigurat Comitetul Central, conducerea supe
rioară a partidului, că sarcinile ce ddeurg din cuvîntarea rostită 
de tovarășul Nicolae Ceaușescu la Consfătuirea de la C.C. al 
P.C.R. din 14 noiembrie a. c„ din concluziile prezentate în adu
nare, toate obiectivele care stau în fața organizației județene 
vor fi realizate exemplar, că sarcinile actualului cincinal vor fi 
îndeplinite înainte de termen.

In problemele analizate adunarea a adoptat un plan de 
măsuri.

Pentru sporirea 
capacității 

de transport
Succeselor pe care 

dobîndit lună de lună 
principalii indicatori econo
mici, colectivul secției de 
utilaj și transport Iscroni a- 
parținind de T.C.M.M., a- 
daugă fapte lăudabile și in 
realizarea indicatorilor teh
nici. Ne referim, în cazul de 
față, la un indicator tehnic 
de mare însemnătate pentru 
o unitate economică de 
transport — coeficientul de 
utilizare a parcului auto. 
Față de norma de 0,70, va
loarea lunară medie obținu
tă pînă în prezent este de 
0,76 la autovehicule cu ben
zină și de 0,83 la cele cu 
motorină, ceea ce a condus 
la sporirea capacității de 
transport.

Reviziile făcute Ia timp, 
reparațiile de bună calitate, 
întreținerea și exploatarea 
în bune condițiuni a mași
nilor sînt principalele căi 
prin care sa putut obține a- 
cest rezultat merituos.

întrecerii minerești
La mina Aninoasa

Disciplina
optim al

înjiru- 
partid.

-

climatul
succeselor

STRĂDANII SUSȚINUTE, PLINE DE RĂSPUNDERE
pentru înfăptuirea măsurilor de dezvoltare a bazei energe

tice, de folosire rațională a combustibililor și energiei

Ș

Motorină economisită
'Asigurînd funcționarea cu 

înalt randament a utilajelor 
și mașinile din dotare, folo
site în procesul de foraj, co
lectivul raionului Bărbăteni 
al I.P.E.G. Deva a obținut, de 
la începutul anului, o cantita
te apreciabilă de economii la

carburanți. Reducerea consu
mului de carburanți. în fieca- • 
re- oră de funcționare la mo
toarele instalațiilor de foraj și 
a mijloacelor de transport pe' 
șenile s-a concretizat în eco
nomisirea, în primele zece 
luni din an, a 8 500 kg moto
rină.

Căi eficiente de reducere a

consumului de benzină
autoQ întreținerea întregului parc 

corespunzătoare
9 încadrarea în relația plin-plin

In perioada ianuarie — octombrie 1973 autobaza Pe
troșani a I- T. A. Deva a realizat o economie de 121 609 litri 
benzină. In dorința de a populariza căile concrete, experien
ța care au condus colectivul autobazei Petroșani la acest 
rezultat remarcabil, am rugat pe tovarășul ALEXANDRU 
HRISTEA, șeful unității, să ne ofere explicațiile lămuritoa
re. Le relatăm în continuare :

— O principală cale și desi- 
,gur cea mai eficientă în re- 
' alizarea de economii de ben
zină de către autobaza noastră 
— a precizat interlocutorul _ — 
a constituit-o menținerea în
tregului parc auto din dotare 
într-o stare tehnică corespun
zătoare, bună. Aceasta prin 
efectuarea la termenele sca-

dente a tuturor lucrărilor de 
întreținere, prin reparații de 
calitate mulțumitoare, activi
tate în care s-au evidențiat 
mecanicii auto Constantin 
Boștină, Mihai Ghotfeld și 
Nicolae Blendea, sudorul An
ton Dumitrescu, strungarul 
Petru Cernat și alți muncitori 
și tehnicieni.

Preocupări mai vechi
succese noi

In scopul traducerii în via
ță a Hotărîrii Comitetului 
Executiv al C.C. al P.C.R. din 
13 noiembrie a. c. colectivul 
de muncă al remizei de loco
motive Petroșani a analizat 
minuțios posibilitățile de rea
lizare, pînă la sfîrșitul anului 
1973, a unor noi economii de 
combustibil. lubrifianți și 
energie electrică. Acțiunile 
ppliticd-educative întreprinse 
în rîndul salariaților în scopul 
cunoașterii și înfăptuirii preve
derilor hotărîrii s-au concreti
zat în planul de măsuri, din 
15 noiețnbrie, privind punerea 
în valoare a tuturor resurse
lor de utilizare rațională a a- 
cest'ora și. ca urmare- realiza-' 
rea de însemnate economii.

S-a stabilit că, prin tradu
cerea în viață a măsurilor cu-

prinse în plan, pînă la 31 de
cembrie a.c. se pot economisi 
220 tone combustibil con
vențional — corespunzător cu 
necesarul remorcării de loco
motive cu abur a unui număr 
de 30 perechi trenuri pe dis
tanța Petroșani — Simeria și 
retur, — 212 kg lubrifiant) și 
4341 KW energie electrică în 
valoare totală de 82 000 lei.

Strădaniile colectivului re
mizei de locomotive pentru 
gospodărirea judicioasă a com
bustibilului și lubrifianților 
au dus la rezultate concluden
te. Iri primele zece luni ale a- 
nului în curs s-au economisit 
2 540 tone de combustibil și 
2 200 kg lubrifianți în valoare 
de 950 000 lei.

într-o stare tehnică

O a doua cale la fel de im
portantă este folosirea între
gului parc pe cit posibil la 
capacitate și numai. în relația 
plin-plin. Autobaza Petroșani 
este considerată pe regionala 
T. A. și L T. A. Deva — și 
aceasta confirmă eforturile și 
rezultatele obținute în muncă 
de întregul nostru colectiv —, 
ca unitatea cu cea mai bună 
stare tehnică a mașinilor și 
care lucrează cu cel mai mare

Discuție consemnată de
T. ȚĂȚĂRCĂ

(Continuare in pag. a 3-a}

La indicația și sub 
marea comitetului de ,_____ ,
activitatea întregului colectiv 
al minei Aninoasa’ a fost în
dreptată spre rezolvarea pro
blemelor de primă importanță 
în sprijinul producției : apro
vizionarea operativă, cores
punzătoare a formațiilor de 
lucru cu materialele necesare. 
Și funcționarea normală, fără 
întreruperi, a mașinilor și in
stalațiilor din dotarea minei. 
Acționînd după un program 
bine întocmit, cu termene și 
responsabilități _ precise, ela
borat de conducerea minei, 
muncitorii, tehnicienii și ingi
nerii minei, în frunte cu co
muniștii. au obținut zi de zi. 
tot mai multe succese în mun
că. Cîteva cifre scot în eviden
ță caracterul concret și efi
cient' al măsurilor luate, dar 
mai ales, nivelul sporit al 
răspunderii, competenței și 
dăruirii în muncă dovedite în 
înfăptuirea lor.

In primele, două decade ale 
lunii trecute mina noastră a- 
vea un minus de 9383 tone de 
cărbune, din care 4235 tone 
la sectorul I, 3000 la sectorul 
II. 1520. sectorul III și'619 to
ne la sectorul IV. Pe luna în 
curs minusul este de 80 tone 
de cărbune. Intr-o 
egală i 
două < 
brie, < 
arată 
peste ' 
11-728, 
ne de cărbune grăbind recu
perarea restanțelor create an
terior. Brigăzile clin abataje și 
de la pregătiri și-au desfășu
rat activitatea, îndeosebi în- 
cepînd din 5 noiembrie. în 
cele mai bune condițiuni. a- 
vlnd la dispoziție cantitățile 
necesare ■ de lemn, cherestea, 
armături TH, plasă de sîrmă 
bura.j etc. beneficiind de o bu-

perioadă 
de timp, deei după cele 
decade ale lunii noiem- 
evidențele de producție 
că sectorul I a extras 

plan 1613 tone, sectorul 
, și sectorul IV-376 to-

nă funcționare a utilajelor de 
transport. In acest fel brigă
zile conduse cu înaltă pricepe
re de comuniștii : Aurel Cris- 
tea. Nicolae Uie, Petru Roman, 
Iuliu Bokor, Pavel Dediu, Mi
hai Mirăuță. Alexandru Ve- 
reș, Toader Tărbuzan, Con
stantin Lăbușcă au ridicat șta
cheta realizărilor cu mult pes
te sarcinile preliminarului zil
nic. Și alte brigăzi cu reali
zări mai puțin mulțumitoare, 
obținute în trecut ca cele con
duse de minerii Vasile Tass, 
Csabo Santa. Octavian Dumi
tru. Constantin Iacob, Petru 
Codrea au raportat ieșirea din 
impas pe luna în curs, înscri- 
indu-și numele pe graficul 
fruntașilor.

Prin asigurarea din timp a 
unei aprovizionări corespun
zătoare, prin executarea tutu
ror reviziilor și reparațiilor la 
utilaje a ieșit la iveală faptul 
că se poate rezolva. în același 
timp, o altă problemă de ma
re importanță pentru bunul 
mers al activității de produc
ție. S-a constatat că. acolo 
unde există sarcini de servi
ciu bine precizate pentru fie
care om în parte, controlate 
cu rigurozitate, unde se inter
vine pe loc pentru solutiona
rea neajunsurilor. în rîndul 
colectivelor de muncă își face 
Ioc o atmosferă de înaltă dis
ciplină de care are atîta ne
voie fiecare exploatare minie
ri

După cum consem
nam în coloanele ziaru
lui, în cursul zilei de 8 
noiembrie schimbul II 
al sectorului de trans
port al minei Petrila a 
reușit să extragă pe pu
țurile Centru și 2 Est un 
număr record de 1571 de 
vagonete de cărbune. 
Iată că după un interval 
de numai două săptă- 
mîni, acest nivel este 
substanțial depășit.

Calificativ 
al hărniciei
Performanța aparți

ne aceluiași schimb, ca
re în cursul nopții din 21 
noiembrie a reușit să 
extragă 1680 de vagone
te încărcate cu rodul 
bogat al abatajelor. 
Acest rezultat deosebit 
a contribuit la realiza
rea în bune condițiuni a 
sarcinilor zilnice de 
plan ale minei si este 
rodul organizării supe
rioare a lucrului, de 
strădaniile depuse de 
maistrul responsabil Ni
colae Dinescu, suprave
ghetorul de transport I. 
Brăilă, de întreg perso
nalul care concură la re
alizarea transportului 
subteran. Fără îndoială) 
cifra de 1 500 de vago
nete extrase pe schimb 
se afirmă tot mai mult 
ca un obiectiv de între
cere, un calificativ al 
hărniciei.

Constantin DĂNTLĂ, 
mina Aninoasa

Z. NICOLAE 
EJJ4. Petrila

cietății noastre pentru 
ca cei mici să aibă de
pline condiții de edu
cație.

PENTRU DOTAREA
GRĂDINIȚEI

„ZIUA
SECTORULUI"

reușita acestei sărbă
toriri își vor aduce 
contribuția formațiile 
artistice ale clubului 
sindicatelor din locali
tate.

EXCURSIE
TEMATICĂ

fi

In cadrul activități
lor practice din atelie
rul școală, elevii Lice
ului din Uricani con
fecționează, sub îndru
marea maistrului in
structor Constantin 
Marina, 25 de măsuțe 
și 100 de scaune pentru 
dotarea Grădiniței de 
copii nr. 1 din locali
tate. Elevii muncesc 
cu pasiune știind că 
darul lor va constitui 
o parte din efortul so-

Sîmbătă, 24 noiem
brie, după-amiază, sec
torul IV de la mina 
Lupeni va fi sărbăto
rit in cadrul ..Zilei sec
torului". Această „de
dicație" reprezintă sti
mulentul moral acor
dat colectivului frun
taș în întrecere pe ex
ploatare, minerilor ca
re în 10 luni din acest 
an au extras peste sar
cinile de plan 5 000 de 
tone de cărbune. La

DEMONSTRAȚIE 
PRACTICĂ

Ieri, la Școala 
nerală nr. 6 din Petro
șani a avut loc o de
monstrație practică pe 
tema ; „Cunoașterea 
copilului preșcolar" — 
susținută de prof. Hie 
Avram și E. Stoica — 
Ia care au participat 
învățătorii de la clase
le I și educatoarele 
de la grădinițe.

ge-

La slîrșitul acestei 
săptăinîni, 28 de tineri 
fruntași în producție 
de la Preparația Coro- 
ești, vor pleca intr-o 
excursie tematică — 
„Să cunoaștem realiză
rile și frumusețile pa
triei" — organizată 
prin B.T.T. Excursia se 
va efectua pe traseul 
Petroșani — Hațeg — 
Caransebeș — Timi
șoara — Sînnicolaul 
Mare — Arad — Deva 
— Petroșani.

MASĂ ROTUNDĂ

Mîine, la ora 17, în 
sala clubului muncit-o-

resc din Aninoasa 
miletul comunal 
partid organizează

Iosif DAVID

Ing. TRAIAN BLAJ, pțim-Vicepreședinte al Consiliului 
popular municipal

1 ill
. . -a/ • • 1M■■ ■'.

co
de 

o 
masă rotundă cu tema
„Contribuția intelec
tualilor comunei la 
munca de educare ma- 
terialist-științifică a 
cetățenilor". Scopul a- 
cestei acțiuni la care 
vor participa cadre 
didactice, tehnico-in- 
ginereșt'i și medico-sa- 
nitare este de a impri
ma activității cultura
le un caracter viu, mi
litant și competent — 
criterii ale 
educației de

eficienței 
masă.

peni, coliviile simple 
pentru transportul 
personalului au 
înlocuite cu 
duble. Astfel, 
portul personalului 
sectoarelor 3 și 6 la 
intrarea și, respectiv, 
ieșirea din mină se re
duce de la o oră la 30 
de minute. Totodată se 
realizează o însemna
tă reducere a consu
mului de energie elec
trică.

fost 
colivii 
t/ans-

MINA 
lectrician 
cu șeful 
dau la ieșirea din șut indica
ții cu privire la situația locu
lui de muncă tînărului electri
cian Ion Negoi care urmează 
să intre in șut.

LONEA. Maistrul e- 
lon Truță, împreună 

de echipă Ion Mițu

Progresul continuu al in
dustriei noastre socialiste, 
crearea de noi unități produc
tive determină dezvoltarea 
întrAin ritm susținut a con
strucției de locuințe, condiție 
esențială pentru ridicarea 
bunăstării oamenilor muncii.

In scopul satisfacerii cerin
țelor de locuințe, Marea Adu
nare Națională a adoptat în 
martie anul curent Legea nr. 
4 privind dezvoltarea con
strucției și vînzar.ea de locuin
țe din fondul de stat către 
populație și construirea. de 
case de odihnă proprietate 
personală. Pentru aplicarea 
prevederilor acestei legi, tot 
în acest an, în, luna iulțe, a 
fost dată publicității Hotărî
rea Consiliului de Miniștri 
nr. 1 017 prin care s-a stabilit 
ca în anul 1973 să fie puse în 
vînzare pentru populație peste 
20 de mii de apartamente din 
fondul locativ de stat. Pe 
baza acestor reglementări s-a 
stabilit ca și în Valea Jiului 
să fie puse în vînzare pentru 
populației un număr de 700 
apartamente, asigurîndu-se

condițiile de popularizare, 
evaluare și contractare pentru 
toți cetățenii dornici să cum
pere și să devină, proprietari 
ai apartamentului în care lo
cuiesc.

La ora actuală sînt depuse 
la comitetele executive ale 
consiliilor populare peste 300 
de cereri de cumpărare. Au 
fost evaluate și afișate prețu
rile la 180 de locuințe și s-au 
încheiat 80 de contracte de 
vînzare-cumpărare.

Pentru informarea locuito
rilor din orașele municipiului, 
redăm mai jos cîteva aspecte 
din activitatea comisiei muni
cipale de evaluare a locuințe
lor puse la vînzare pentru 
populație, în conformitate cu 
metodologia stabilită prin 
actele normative amintite.

Au fost perfectate cu spri
jinul comisiei, între altele, 
următoarele contracte: casă 
cu o singură cameră, bucătă
rie și cămară, avînd o supra
față locativă utilă de 32 mp 
a fost evaluată la prețul de

COLIVII DUBLE

Recent, Ia 
rolina al

puțul Ca- 
minei Lu-

(Continuare în pag. a 2-a)
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In ziarul de azi:
© Responsabilitatea 

vire la prevenirea 
vortului delictual

medicului cu pri- 
și combaterea a-

(pagina a 2-a) 
Pasiunea pentru tehnică — atribut e- 
sențial al profesiei inginerești.

(pagina a 3-a)

• Proiect de rezoluție inițiat de Româ
nia, adoptat de 
blemele sociale 
nării Generale

Comitetul pentru pro- 
și umanitare al Adu- 

a O.N.U.

(Pagina a 4-a)
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avantajoase oferiteCondiții
cetățenilor

(Urmare din pag. 1)

NOTĂ

Nepăsare sau...?

care nu pot

Noi spatii de studiu
c. H.în centrele /

s
universitare

Responsabilitatea medicului cu privire
la și combaterea

delictual

data 
ori

promisiuni 
a rămas la

aceeași
Plenarei
18—19 iunie a.c.,

problemă,
C.C. al

subliniind, totodată, 
unei 

de pers-

așa 
de 

infecția 
sarcinii.

; Din activitatea organizațiilor U.T.C
Schimb de experiență

iln întîmpinarea aniversă
rii a 10 ani de la intra
rea țn funcțiune a prepara- 
liei Corcești, a avut loc un 
schimb de experiență între 
tinerii de la această unitate 
șj cei de la preparația Lu
peni. Tema : „Integrarea ti
nerilor absolvenți în proce
sul de producție". Cei peste 
190 de tineri participanți la 
azițiune au asistat la dezba
terile legate de modul în ca
re acționează organele și or
ganizațiile U.T.C. pentru pri
mirea absolvenților. încadra
rea acestora în muncă și ur
mărirea pe o perioadă mai 
îndelungată a comportării 

"lor în procesul de producție. 
Schirfticul de experiență a 
fost urritei de întreceri spor
tive precum și de o reușită 
seară de dans.

tă ocazie, tinerii au colectat 
și 3 tone de cupru. S-au e- 
vidențiat: Gh. Vitejanu,
C-tin Adomniței, Gh. Silași, 
Nicolae Holman, Emil Axe- 
nie, Gh. Șerban, Ioan Toma, 
Romulus Obreja, Ioan Cio
chină și alții. După acțiune, 
tinerii au întreprins o fru
moasă drumeție la cabana ■ 
Cîmpu lui Neag.

Dialog cu muncitorii 
de mîine

Intre activitățile 
de Grupul școlar

iniția- 
minier 
și în-

Săptămînal — 
o acțiune patriotică

In cadrul întrecerii „Ti
neretul factor activ în înde
plinirea cincinalului înainte 
de termen", comitetul 
U.T.C. de la E.M. Uricani a 
hotarît ca în fiecare săptă- 
mînâ să organizeze o acțiu
ne de muncă voluntar-pa- 
triotică. Astfel, în ultima 
sîmbătă, un mare număr de 
tineri de la toate sectoarele 
au participat la o acțiune în 
depozitul de lemn la stivuV 
rea de materiale, descărca
rea și încărcarea 
stîlpi hidraulici, 
turi TH, scocuri 
transportoare etc. Cu

te
din Lupeni se înscrie 
tilnirea elevilor cu un fost 
absolvent al școlii, tovarășul 
Rudolf Ianovetz. secretarul 
comitetului U.T.C. de la E.M. 
Impeni. După expunerea 
„Munca, factor important în 
formarea profilului moral al 
tineretului muncitor", din 
care au reieșit sarcinile ce 
stau în fața tinerilor elevi. în 
scopul pregătirii lor pentru 
muncă și vipță, aceștia s-au 
angajat să nu precupețească 
nici un efort pentru a deveni 
buni muncitori. In finalul 
întîlnirii, tovarășul Dumitru 
Tănăsoiu, secretarul comite
tului U.T.C. pe școală, a în- 
mînat carnetele roșii de 
U.T.C. la 15 elevi noi primiți 
în rîndurile membrilor or
ganizației de tineret.

rica Suciu, loan Mureșan 
Terezia Wolkersdorfer, mem
bri ai comitetului U.T.C. de la 
Liceul din Uricani, sub în
drumarea profesoarei Viori
ca Nuțiu, a luat ființă un 
colț de orientare școlară. In 
baza unui program 
bilit în care sînt 
vizite, concursuri, 
etc. avînd ca temă 
terea profilului școlilor pro
fesionale din județ și din ța
ră, colțul oferă elevilor ma
teriale documentare cum sînt 
planșe, plachete, articole, 
monografii. Inițiativa colecti
vului de elevi este lăudabi
lă și merită să fie extinsă.

bine sta- 
cuprinse 
întîlniri 
cunoaș-

Moment emoționant
Secretariatul comitetu

lui municipal U.T.C. a avut 
o întîlnire cu pionierii clase
lor a Vil-a din școlile ora
șului Petroșani în cadrul ac
tivităților de pregătire a e- 
levilor pentru primirea în 
U.T.C. Acțiunea desfășurată 
într-o atmosferă emoționan
tă a fost deschisă de prof. 
Victor Iațenco, președintele 
Organizației municipale a 
pionierilor. A luat apoi cu- 
vîntul tovarășul Nicolae Ha- 
neș, prim secretar al Comi
tetului municipal U.T.C. Pe
troșani, care a vorbit despre 
rolul și sarcinile organiza
ției de
actuală. Pionierii s-au anga
jat să facă totul pentru a se 
pregăti în vederea intrării 
lor în rîndurile organizației 
U.T.C.

tineret în perioada

de 
armă- 
pentru 
aceas-

Colț de orientare 
școlară

.Datorită preocupării 
maxcnte elevilor

V. coandraș, 
activist U.T.C.

Numai jumătate?
La solicitarea Fabricii de 

produse lactate Petroșani, 
în calitate de beneficiar, și 
cu sprijinul consiliului 
popular din localitate, ju
mătate din clădirea vechii 
piețe de la Uricani a fost 
transformată într-un centru 
de colectare și vînzare a 
produselor lactate. Echipele 
de muncitori de la sectorul 
Uricani al E.G.L. conduse 
de Avram Șerban. Alfred 
Tondor și Nicolae Vieru au 
executat aici tencuieli inte
rioare, izolația acoperișului 
și alte lucrări predînd be
neficiarului două încăperi 
corespunzător amenajate. 
Cealaltă jumătate a clădirii 
își continuă veleatul tot pă
răsită și degradată ca pînă 
acum, pentru că. după cum 
spunea vicepreședintele 
Consiliului popular Uricani, 
Dan Marcu, Administrația 
piețelor din Petroșani nu-i 
dă nici o întrebuințare. Nici 
nu i-ar putea fără a-i fa
ce remedierile necesare.

15 884 lei și contractată de că
tre Roman Hebedean din 
strada Grivița Roșie nr. 27/1. 
Casă cu două camere, bucătă
rie și cămară, avînd o supra
față locativă utilă de 44 mp, 
evaluată Ia prețul de 22 778

Alexă din str. Radu Șapcă, 
nr. 30/2. Casă cu 4 camere, 
bucătărie, cămară și baie, a- 
vînd o suprafață locativă uti
lă de 90 mp, a fost evaluată 
la prețul de 42 165 lei și con
tractată de Vasile Plasiciuc, 
din strada Cloșca nr. 9/3.

Asemenea exmple se pot da

lui, comisiile de evaluare 
străduindu-se să satisfacă un 
număr cît mai mare de cereri 
de cumpărare

In continuare, redăm cîteVa 
exemple de calcul orientativ 
privind avantajele ce le oferă 
statul cetățenilor care cumpă
ră apartamentul în care locu-

Am semnalat și cu alte pri
lejuri cîteva din neajunsurile 
existente în sectorul edilitar- 
gospodăresc al orașului nos
tru, cerind în același timp or
ganelor de specialitate din ca
drul consiliului popular mu
nicipal să acționeze eficient 
pentru înlăturarea lor. Era, 
deci, firesc ca în urma semna
lului lansat serviciul de gos
podărie să ia urgente măsuri 
in sensul celor spuse înainte. 
Cu părere de rău, însă, trebuie 
să spunem din nou că salaria- 
ții serviciului amintit n-au 
mișcat nici un deget pînă în 
prezent.

Pentru a fi și de data a- 
ceasta concreți ne vom referi 
la un singur exemplu. In spa
tele punctului comercial de 
pe strada Păcii din cartierul 
Aeroport se află o platformă 
pavată cu piatră cubică, des
tinată staționării mașinilor ca
re fac aprovizionarea magazi
nelor de aici. De aproape doi 
ani, copiii din cartier, nesu- 
pravegheați de părinții lor,

jucîndu-se în acest loc, au 
scos pavajul platformei răs- 
pîndind cuburile de piatră pe 
gazon. Mașinile care soseau 
zilnic cu marfa au amplificat 
„opera" copiilor, degradînd 
pavajul pe o suprafață și mai 
mare. Deputății din circums
cripțiile electorale, împreună 
cu cetățenii au strîns în vara 
trecută cuburile de piatră aș- 
teptînd să vină pavatorii pen
tru refacerea platformei. N-a 
venit nimeni. In prezent o 
treime din suprafața platfor
mei este împrăștiată pe zona 
verde din jurul blocurilor în
vecinate.

S-au făcut din nou interven
ții la consiliul popular muni
cipal, dar, de aici au venit nu
mai justificări și 
incerte și situația 
fel ca înainte.

Totuși, cetățenii
rămîne indiferenți față de dis
trugerea permanentă a lucră
rii amintite se întreabă, pe 
bună dreptate, pînă la urmă 
serviciul de gospodărie ce are 
de gînd să întreprindă, pentru 
că ceea ce dovedește de 
aceasta e ori nepăsare, 
rea intenție.

lei, a fost contractată de loan din toate localitățile Văii Jiu- iese.

2 camere 3 camere

venit mediu pe 
membru de
familie sub
1 100 lei

venit mediu pe 
membru de
familie peste 
1100 lei.

venit mediu pe 
membru de 
familie sub
1100 lei.

venit mediu pe 
membru de
familie peste
1 100 lei

— costul apartamentului în 
lei, conform H.C.M. 880/1973

60 000 60 000 90 000 90 000

— avansul necesar 18 000 18 000 27 000 27 000

— rata lunară pe timp de 
15 ani

233 233 338 338

— dobîndă lunară pe timp de
15 ani la restul de plată

70 70 110 110

— total rată lunară 303 303 448 448

— chiria actuală pentru un 
astfel de apartament

150 150 175 175

— chiria ce se va stabili în- 
cepînd cu 1IV 1975

150 300 175 350

— sumă plătită lunar în plus 
față de chirie

153 3 273 98

— dacă nu cumpără aparta
mentul, în decurs de 15 
ani chiria reprezintă suma 
de

27 000 54 000 31 500 63 000

— valoarea apartamentului
cumpărat, plus dobînda, 
este echivalentă cu chiria 
plătită în următorul nu
măr de ani:

40 20 52 26

Rezultă foarte clar că ori
care cetățean poate deveni 
proprietarul apartamentului 
în care locuiește în condiții 
avantajoase.

Informăm pe toți cetățenii 
interesați că la comitetele

executive ale consiliilor popu
lare se oferă zilnic între ore
le 7—15,30, iar în zilele de 
miercuri și vineri și după- 
amiază, pînă la orele 19, lă
muririle suplimentare solici- 
citate.

Cetățeni, adresați-vă cu toa
tă încrederea comitetelor exe
cutive ale consiliilor popu
lare pentru a beneficia îm
preună cu familiile dv. de a- 
vantajele pe care care statul 
vi Ie oferă.

Construcții însumînd 50 000 
mp au fost ridicate, în acest 
an, în centrele universitare ale 
țării.

Referindu-ne la cele mai re
cente, menționăm că la Poli
tehnica din București se vor 
da fn curînd în folosință noi 
laboratoare, săli de cursuri și 
seminarii. Cu noi spații de stu
diu s-au extins, de asemenea, 
Facultatea de drumuri, căi fe
rate și poduri și Facultatea de 
îmbunătățiri funciare din 
Capitală.

prevenirea 
avortului

Agendă cetățenească
Aș vrea să aflu...

Doresc să știu în permanen
ță ce se întîmplă în Valea Jiu
lui, în țară în lume și asta cît 
-nai repede cu putință. In a- 
. est scop ascult radio, vizionez 
și ascult telejurnalele, citesc 
presa. Nu cred că exagerez 
cu ceva pretinzând ca ziarele . 
să-mi fie aduse operativ la 
domiciliu, să fie proaspete, să 
nu-Și dezmintă numele de 
cotidiene. Am făcut totul pen
tru a-mi satisface dorința și 
curiozitatea zilnică. M-am 
abonat la ziare. t>ar, probabil 
atunci am greșit. Cunosc desi- 

ir avantajele abonaților fa- 
,.i de cei ce-și cumpără ziarul 
de la chioșc. Faptele dove
desc că acestea nu se referă 
și la cei ce locuiesc pe str. 1 
Mai, din orașul Uricani.

Uite cum e și azi, luni. Stau 
ca Robinson pe Insula Paște- 
lui. Ziare n-am văzut de sîm- 
bătă. N-am mai citit nimic 
despre ce s-a întîmplat în lu
me de trei zile. Ziarele cen
trale de sîmbătă și duminică 
ne vor fi din nou aduse marți. 
Precis poștașul nostru și-a 
văzut de alte treburi, proba
bil a plecat... la țară. Este 
O presupunere bazată pe ex
periență. Că doar nu-i prima 
dată cînd ziarele ne sînt adu
se de pe două-trei zile odată. 
Ce să mai alerge bietul om du
minică cu cîteva scrisori și 
iare în acest „imens" oraș 

nou ? Le va aduce împreună 
cu ziarele care
Seara 
••ină.

Așa 
mlrea 
*4.te

s-ar întîmplă dacă și magazi
nele ar deschide doar tot a 
treia zi, dacă muncitorii, func
ționarii, medicii s-ar duce 
doar luni și joi la serviciu ? 
Dacă trenurile, autobuzele ar 
circula 0 dată la trei zile ? 
Cum s-ar face planul în uzi
ne, în fabrici, în mine ?

Ce s-ar întîmplă dacă poș
tașul nostru ar primi doar a 
treia parte din salariu, ar mîn- 
ca, ar dormi, tot din trei în 
trei zile ?

Aș vrea să aflu toate aces
tea de la mai marii poștașu
lui nostru. Și asta cît mai re
pede, fiindcă, cum v-am spus, 
sînt o fire curioasă.

Margareta VATZ, 
Uricani

apar marți.
Cum are obiceiul să

stînd lucrurile cu pri- 
abonamentelor la pre- 
Uricani, mă întreb ce

Ain ritmul mdsului

E.G.L. s-a angajat să termine 
renovarea la 25 decembrie, 
dar, se pare, că ea nu va fi 
gata în acest an. Zile de-a rîn- 
dul nu lucrează nimeni pe a- 
cest „șantier", iar cînd se „lu
crează", ceea ce se realizează 
la modul cel mai aprig, este 
cearta dintre meșter și ajutoa
rele sale, niște tineri îndisci- 
plinați.

Și uite așa, renovarea res
taurantului „Progresul" din 
Lupeni... progresează în rit
mul melcului.

Sectorul de resort al consi
liului popular al orașului nos
tru și conducerea E.G.L. Pe
troșani ar trebui să intervină 
cît mai repede pentru a de
termina aici un ritm de lucru 
care să asigure terminarea lu
crării în timpul prevăzut.

M. MICA,
Lupeni

„Progresul"Restaurantul
.din Lupeni se află în repara
ție capitală. Fondurile aloca
te pentru această renovare în
sumează 300 000 lei. Trebuie 
recunoscut că suma e destul 
de mare pentru o clădire care 
cu totul face cam tot atît, ori 
cu puțin mai mult.

In ce constă însă costisitoa
rea renovare ? In Schimba
rea fațadei și înlocuirea lam- 
briurilor din lemn existente în 
interiorul restaurantului 
plăci „cesarom", precum 
în reamenajarea intrării 
insalubra și cu totul necores- 
punzătoarea cramă situată la 
subsolul restaurantului. Dar, 
colac peste pupăză, lucrările 
se desfășoară în ritmul mel
cului. Sectorul Lupeni al

La cantina C.F.R.

cu
Și 

în

In scopul bunei serviri a ce
lor 400 abonați 
C.B'.R. Petroșani, 
fost dotată cu o mașină 
dernă de bucătărie, și un du
lap încăpător frigorific.

Cantina mai are o proble
mă gospodărească care pînă 
în prezent nu și-a găsit rezol
varea. Este vorba de vopsirea 
în ulei a pereților bucătăriei 
și altor spații anexe. Secto
rul de clădiri a zugrăvit ta
vanele și pereții pînă la ju
mătatea înălțimii lor. urmind 
ca partea de jos să fie vopsi
tă în ulei, lucrare care se a- 
mînă nejustificat, în detri
mentul stării de curățenie ge
nerală a cantinei.

ai cantinei 
aceasta a 

mo-

In socialism, știința ji 
practica medicală asigură în 
primul rînd integritatea, sănă
tatea și potențialul biologic 
al populației. Prin activitatea 
sa pusă în slujba acestor im
portante valori sociale — 
condiții ale existenței și ca
pacității de muncă a omului, 
a bucuriei de a trăi — medi
cul poate influența, într-un 
sens sau altul, biologia unui 
popor. De aceea atitudinea 
medicului față de bolnav și 
societate are ca trăsătură de
finitorie simțul datoriei și al 
responsabilității. Trebuie să 
admitem, așadar, că dacă me- 
dicina este vocație și nu sim
plă meserie atunci și exigen
țele acestei profesii trebuie 
să oblige la mai mult decît. 
poate, în orice altă profesiune.

Apărînd pe medicul devotat 
și conștiincios, deosebind 
vina profesională de insucce
sul profesional accidental — 
inerent limitelor 
medicale de azi 
populară nu poate fi îngădu
itoare față de lipsa de vigilen
ță, de nepăsare sau neglijență, 
și cu atît mai mult față de 
exercitarea infracțională a 
profesiei. La baza acestora 
stă eel mai adesea venalitatea 
— expresia mercantilismului 
burghez, străin eticii comunis
te și deontologiei medicale.

In acest cadru se înscrie 
și răspunderea deosebjtă ce 
revine medicului în realizarea 
măsurilor luate, anterior, 
prin decretele 770 și 771/1966 
iar în prezent prin importan
te documente de partid în 
problema ameliorării și sti
mulării natalității, a preveni
rii și combaterii avortului 
delictual. Referindu-se la a- 
ceastă vitală problemă pen
tru viitorul națiunii noastre, 
tovarășul Nicolae Ceaușescu 
atrăgea atenția încă la Cons
fătuirea cu cadrele medicale 
din 1966 asupra îndatoririlor 
patriotice ce 
medical^, de 
sit. cu toată 
tru apărarea 
și copilului, 
îmbunătățire

dicale, 
necesitatea înfăptuirii 
politici demografice 
pectivă.

Preluînd 
cu ocazia 
P.C.R. din 
secretarul general al partidului 
avertiza : „Trebuie să spunem 
deschis că după măsurile din 
1967, în ultimii ani din nou 
natalitatea a scăzut... Unii

se va putea aplica și interdic
ția exercitării profesiei.

Constituie, de asemenea, 
infracțiune, deținerea (și de 
către medic) în afara instituți
ilor sanitare de specialitate a 
oricăror instrumente speciale 
sau a altor mijloace avortive 
(altele decît cele stabilite de 
organul competent), fapta 
sancționîndu-se cu închisoa
re pînă la 1 an sau amendă.

LEGILE TARII

științifice
— justiția

revin cadrelor 
a munci neobo- 
priceperea, pen- 
sănătății mamei 
pentru continua 
a asistenței me-

medici manifestă o atitudine 
lipsită de răspundere față de 
pericolul îmbătrinirii națiunii 
noastre. Trebuie aplicată cu 
hotărire legea".

Din păcate, situația neeo- 
respunzătoare semnalată o 
găsim și în municipiul nostru, 
indicii de natalitate descres- 
cînd de la an la an, ceea ce 
denotă o- frecvență ridicată a 
avortului efectuat în 
condiții decît cele legale 
deci, un pericol grav 
femeie și societate.

Interzicerea pentru 
de a întrerupe cursul _____

/unei femei este veche, jură- 
mîntul lui Hipocrate cerîndu-i 
„să nu facă avort", iar legis
lațiile timpului scoțîndu-I — 
în anumite condiții — în afa
ra legii, ca factor negativ de 
dezagregare socială.

In legislația noastră, res
ponsabilitatea medicului pen
tru săvîrșirea infracțiunii de 
avort este reglementată de 
art. 185 cod penal, aceeași ca 
pentru orice persoană care 
întrerupe cursul sarcinii unei 
femei în alte condiții decît 
cele legale, fapta sancționîn
du-se cu închisoare corecțio- 
nală pînă la 3 ani, iar dacă 
s-a cauzat moartea acesteia 
pînă la 10 ani. In plus, legea 
prevede că în cazul avortului 
delictual săvîrșit de medic. 
Pe lîngă pedeapsa închisorii

alte 
Și, 

pentru

medic 
sarcinii

Răspunderea penală me
dicului mai este angajată și 
in cazul în care acesta, efec- 
tuînd o intervenție de între
rupere a cursului sarcinii, în 
caz de extremă urgență și 
fără a avea autorizație lega
lă, omite de a anunța pe pro
curor înainte sau, dacă nu e 
posibil, în 24 de ore de la 
intervenție, sub sancțiunea 
închisorii de la 1 la 3 luni.

In cazul avortului, medicul 
este dezlegat de secretul pro
fesional deoarece dacă legea 
îngăduie medicului să salveze 
viața femeii, nu-1 autorizează 
să acopere și faptele penale 
ale acesteia. De aceea, în caz 
de nedenunțare a unui avort 
delictual sâvîrșit de femeie 
sau de altă persoană, medicul 
se face vinovat de delictul de 
omisiunea sesizării organelor 
judiciare, sancționată cu în
chisoare de la 3 luni la 3 ani 
sau, în caz de ajutor dat per
soanei infractoare pentru ză
dărnicirea cercetărilor, de de
lictul de favorizare a infrac
torului — sancționat cu în
chisoare de la 3 luni la 3 ani.

In legătură cu sesizarea or
ganului judiciar (miliție sau 
procuratură) merită să fie 
subliniată situația cauzelor 
considerate suspecte. Chiar în 
lipsa unor semne evidente de 
provocare a avortului trebuie 
considerate ca „suspecte" și

acele cazuri în care — 
cum se arată In tratatele 
medicină legală 
precede eliminarea 
Aceeași literatură indică lua
rea unor explicații de la bol
navă cu privire la cele întîm- 
plate în cazul unor traumatis
me sau intoxicații accidentale, 
cunoscînd că, în practică, o 
bună parte din avorturile cu 
debut spontan sînt avorturi 
delictuale tăinuite. Circum
specția și conștiinciozitatea 
medicului în asemenea cazuri 
trebuie să fie cu atît mai mari 
cu cit — după cum se știe — 
avortul spontan aparține pa
tologiei și ca atare trebuie gă
site în istoricul cazului și in 
examinarea femeii semnele 
bolii de bază care să justifice 
debutul spontan. Altfel, medi
cul este mai îndreptățit a con
sidera cazul ca 
deci, să sesizeze 
ciar.

O răspundere 
vine și comisiei 
te care autorizează sau avizea
ză întreruperea cursului sar
cinii. In acest sens, examina
rea modului cum sînt înde
plinite condițiile legale pen
tru efectuarea avortului tre
buie să se facă în spiritul u- 
nei înalte exigențe deontologi
ce.

Un mijloc de prevenire a 
avortului delictual concomi
tent cu folosirea mijloacelor 
propagandistice adecvate, 
constituie consultațiile 
controalele ginecologice 
rîndul femeilor din întreprin
deri, instituții și școli — as
pect, în general, neglijat.

Aplicarea cu strictețe a le
gii, a instrucțiunilor și ordi
nelor Ministerului Sănătății, 
ca și conlucrarea mai strînsă 
dintre personalul medical și 
organele de stat cu atribuții 
In problema discutată consti
tuie chezășia sigură a eficien
ței în activitatea de stimulare 
a natalității, de prevenire 
combatere a 
tual.

David 
procuror șef 

locale Petroșani

suspect, și, 
organul judi-

deosebită re
de specialita-

îl 
Și 
in

Și
avortului delic-

MANIU, 
al Procuraturii (Agerpres)

CUHDDSCOP
O nouă marcă

de ciment
Specialiști din domeniul 

materialelor de construcții 
au pus la punct o nouă mar
că de ciment pentru sonde
le de mare adîncime și a u- 
nui nou tip de ciment rutier, 
avînd rezistență, contracție, 
și permeabilitate superioare. 
Față de cimentul care se fo
losește astăzi, în construcția 

de drumuri, noul sort va per
mite reducerea consumului, 
în procesul de dozare a be- 
toanelor cu aproximativ 10 
la sută.

S-au încheiat, de aseme
nea, cercetările destinate 
stabilirii unui nou procedeu 
perfecționat de fabricație a 
varului, în baza căruia se 
vor realiza consumuri mai 
mici de combustibil pe to
na de produs, eliminînd tot
odată importul de utilaje. 
La Aleșd și Cimpulung- 
Muscel, de exemplu, se pro
duc var hldratat și var mă
cinat, sorturi mult aprecia
te, îndeosebi, pe șantierele 
construcțiilor de locuințe.

In vederea măririi capa
cității producției de ciment 
și var sînt în curs de cons
trucție și montaj două noi 
mari combinate la Hoghiz, 
județul Brașov și Mintia, 
județul Hunedoara.

Cu gaze captate 
de la bateriile 
de cocsificare

Prima centrală electrică 
de termoficare din țara 
noastră, care va funcționa 
cu gaze captate de la bate
riile de cocsificare, se află 
în fază înaintată de cons
trucție, în cadrul uzinei 
„Victoria" de la Călan. Po
trivit aprecierilor făcute de 
specialiști, gazele rezultate 
în procesul cocsificării cons
tituie cel mai ieftin combus
tibil utilizat pînă acum îu 
producția de energie electri
că.

Prin puterea totală insta
lată, centrala va acoperi 
consumul de energie electri
că necesar alimentării u- 
zinei metalurgice și a ora
șului Călan, livrînd totoda
tă și un surplus sistemului 
energetic național. Origina
la centrală asigură economi
sirea unor importante can
tități de combustibili și va 
crea condițiile recuperării 
a aproximativ 50 de lei din 
cheltuielile de producție pe 
fiecare tonă de semicocs. In 
același timp, ea va contri
bui la diminuarea conside
rabilă a polttării atmosferei 
în această zonă industrială.

In prezent se execută ul
timele lucrări pregătitoare 
pentru intrarea în probe 
tehnologice a primului ca
zan al noii unități energe
tice.

,, Letopisețul
floristic..."

Potrivit ultimelor cerce
tări botanice. în rezervația 
naturală de la Cheile Turzii 
trăiesc peste 1 000 de specii 
de plante, ceea ce i-a deter
minat pe specialiști s-o nu
mească „Letopisețul floris
tic al României". Rezerva
ția, întinsă pe-numai 3 km, 
cuprinde circa 30 la sută din 
flora întregii țări și 10 la 
sută din flora Europei. In 
nici o altă parte a continen
tului nu se cunoaște o con
centrare floristică atît de 
bogată. Un număr de 13 
specii diferite trăiesc doar 
aici, nefiind semnalate în 
flora altor ținuturi, in um
bra uriașelor stîncării, apa
rent inospitaliere, înfloresc 
plante dintre cele mai cu
rioase, unele specifice zone
lor marine, altele stepelor 
sau pantelor alpine.

Din anul 123 e. n.
O plăcuță din bronz, des

coperită cu doi ani în urmă 
de către un grup de elevi 
din Gherla, s-a dovedit a 
fi una dintre cele mai im
portante piese arheologice 
scoase la iveală pe terito
riul țării noastre. Recente 
studii ale omului de știință 
clujean, prof. dr. docent i.
I. Russu, au dovedit că a- 
ceasta este cea mai veche 
atestare a Daciei Porolî- 
senssis. Plăcuța gravată, 
datînd din anul 123 e.n., a- 
duce o serie de date inedi
te privind unele aspecte e- 
sențiale ale vieții în Dacia 
romană, ca stabilitatea și 
continuitatea elementelor 
social-etnice și a structuri
lor romane în provincie. Ea 
este a doua „diplomă mili
tară" descoperită ,în peri
metrul orașului Gherla și 
cea de-a 29-a cunoscută pî
nă acum la noi. Profesorul
II. Russu, cunoscut cercetă
tor al epocii romane, pregă
tește o amplă monografie a 
„diplomelor", această ulti
mă descoperire ocupînd un 
loc aparte prin însemnăta
tea sa.
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Pasiunea pentru tehnică — atribut esențial 

al profesiei inginerești 

Intelectualitatea tehnică
Intelectualul in general și 

inginerul în particular, sînt 
personaje ale căror rol ți im
portanță sînt în continuă creș
tere în societatea contempora. 
nă.

Reprezintă această ascensi
une expresia unor cerințe obi
ective ? Corespunde ea unor 
tendințe ce vor marca evolu
ția socială pe o perioadă mai 
îndelungată ?

lată doar cîteva întrebări 
fundamentale, al căror răs
puns nu poate fi ocolit de cer
cetătorul preocupat de anali
za locului, rolului și funcțiilor 
sociale ale intelectualității. 
Pentru realizarea acestui de
mers științific - deloc facil - 
sociologia și-a creat o ramură 
distinctă și relativ tînără : so
ciologia intelectualității. Nu
meroase sînt dilemele cu care 
ea se confruntă începînd cu 
aceea a clarificării conceptu
lui de „intelectual". Nu avem 
intenția unei analize speciale, 
dar o precizare tot va trebui 
să facem : „intelectual" nu este 
o stare, cl un rol, o funcție de 
îndeplinit în societate. Nu sim
pla posesie a unui nivel de 
studiu ii certifică pe intelectu
al ca atare, ci prestarea, pe 
baza unei pregătiri specifice 
și în mod profesionist, a unei 
activități de natură prepon
derent intelectuală. Criteriile 
sînt clare, în teorie, ceea ce 
nu înseamnă că identificarea 
intelectualului în practică nu 
întîmpină dificultăți. De aici, 
se nasc alte întrebări : care 
este nivelul de instruire capa
bil să permită desfășurarea 
unei activități profesionist in
telectuale ? Există posibilitatea 
ca un posesor ăl pregătirii de 
nivel superior să nu presteze 
o activitate cu conținut efec
tiv intelectual ?

In general, se consideră că 
la nivelul actual al cerințelor 
sociale, pregătirea de nivel 
superior este condiția exerci
tării ocupațiilor intelectuale 
și a funcțiilor de conducere. 
Aprecierea poate fi amendată 
cu observația că în anumite 
situații aparțin intelectualității 
și posesorii unei pregătiri de 
nivel mediu (tehnicienii, func
ționarii).

O componentă a structurii 
profesionale a intelectualității 
o reprezintă cea tehnică al 
cărei reprezentant tipic este 
inginerul. Profesiunea de in
giner a apărut odată cu pri
ma revoluție industrială, ajun- 
gînd pe parcursul a două se
cole o profesiune de bază, 
masiv solicitată de economia 
modernă.

O teză marxistă spune că 
inginerul cunoaște meseria nu 
numai din punct de vedere 
practic, ci o cunoaște și teore
tic și istoric. Funcția esențială 
a inginerilor este de organi
zare și conducere a procesului 
productiv, lor revenindu-le, ca 
reprezentanți ai științelor teh
nice, și funcția de continuă 
înviorare, de creare a pro

Nouță
Tn librării au apărut noi 

lucrări de beletristică, știință 
și tehnică, din alte domenii, 
semnate de autori români și 
străini.

Printre noutățile editoriale 
se înscrie lucrarea lui Valter 
Roman „Știința și Marxis
mul11, tipărită de Editura En
ciclopedică. Aspecte ale evo- 
luționismului modern sînt ur
mărite de cercetătorul Cons
tantin Maximilian în recentul 
său studiu „Timp și destin 
biologic11, care se adresează a- 
tît specialiștilor, cît publi
cului larg. După cursul de 
„Socialism științific11, destinat 
tinerilor din învățămîntul su
perior, Editura didactică și 

gresului tehnic, Ultima func
ție nu poate fi realizată doa' 
în perimetrul științelor tehni
ce, deoarece invențiile aces
tora trebuie să se asimileze 
reciproc cu descoperirile ce 
se fac în științele naturii.

intelectualitatea tehnică este 
- împreună cu cea ocupată în 
cercetarea științifică, benefi
ciara principală și de lungă 
durată a cuceririlor revoluției 
științifice și tehnice, a mani
festării trăsăturilor sale carac
teristice. Ponderea intelectuali
tății tehnice crește în toate 
țările caracterizate prin dez. 
voltarea intensă, caz propriu 
mai ales țărilor socialiste. Pe 
bună dreptate, tovarășul 
NICOLAE CEAUȘESCU arăta 
că „nici o țară - și mai cu 
seamă o țară care-și propune 

să construiască societatea cea 
mai avansată din lume, socie
tatea comunistă - nu poate 
merge înainte fără a-și baza 
activitatea pe cele mai înalte 
și mai moderne cuceriri știin
țifice". Aa Conferința Naționa
lă a inginerilor și tehnicienilor 
din 1972, secretarul general al 
partidului a sintetizat sarcini
le ce revin inginerilor, tehnici
enilor și specialiștilor arătind 
că au datoria promovării teh
nicii noi, a luptei pentru mo
dernizarea producției, a dez
voltării mișcării de inovații, a 
luptei împotriva rutinei, con
servatorismului și metodelor 
perimate de muncă. Cu ace
eași ocazie, a fost subliniată 
și cerința unei trăsături de 
personalitate fundamentată 
pentru intelectualul din dome
niul tehnic : „pasiunea pen
tru tehnică trebuie să fie un 
atribut esențial al profesiei 
inginerești !“

Există o strînsă corelație in
tre diferitele faze ale dezvoltă
rii tehnice a producției, pe de 
o parte, și dinamica și impor
tanța intelectualității tehnice, 
pe de altă parte. Una dintre 
prognozele cercetătorilor su
gerează că în condițiile liniei 
de fabricație mecanică pon
derea specialiștilor cu studii 
superioare trebuie să repre
zinte aproximativ 2 la sută din 
forța de muncă utilizată, in 
continuare, această pondere 
crește la 4-12 la sută în con
dițiile automatizării parțiale și

ti editoriale
j»

pedagogică a Ministerului E- 
ducației și Invățămîntului o- 
feră, de data aceasta elevilor 
de liceu culegerea de texte in
titulată „Filozofie și socialism 
științific". In traducere ro
mânească a văzut lumina ti
parului cartea lui Jacques Ar- 
sac, profesor la Facultatea de 
științe din Paris și conducă
torul Institutului francez de 
programare, consacrată știin
ței născute în a doua jumăta
te a veacului nostru : infor
matica. O scriere de sinteză — 
„Istoria teatrului universal" 
de Ovidiu Drimba, apărută la 
Editura Albatros. Este vorba 
de o prezentare a creației dra

va trebui să ajungă Ia 20-40 
la sută în faza automatizării 
complete.

Diversificarea ramurilor eco
nomice în care profesează in
telectualii dă naștere „subspe- 
cializării" lor. Din cei peste 
120 000 de ingineri existenți 
actualmente în țară, cîteva mii 
lucrează în minerit, iar aproape 
4 000 de specialiști cu studii 
superioare constituie „produc- 
ția“ dată de Institutul de mine 
din Petroșani în sfertul de se
col al cărui jubileu se sărbă
torește în aceste zile.

Inginerii din minerit consti
tuie, fără îndoială, un detașa
ment important al intelectuali
tății tehnice românești, ei fi
ind conducătorii și organizato
rii unei ramuri de bază a eco
nomiei naționale. De activita
tea lor este legat progresul 
tehnico-economic al acestei 
ramuri, atît sub aspectul rea
lizărilor de pîhă acum cît și 
sub acela al perspectivelor 
viitoare.

Un număr de aspecte pri
vind formarea profesională și 
statutul socio-profesional al 
inginerilor ocupați în minerit 
a făcut obiectul cîtorva cerce
tări sociologice concrete între
prinse în ultimii 6-7 ani. S-au 
impus constatări științifice le
gate de necesitatea perfecțio
nării sistemului formării și 
utilizării în activitate a intelec
tualității tehnice din minerit, 
mai ales a modernizării aces
teia. in condițiile unei dina
mici rapide a carierei, se ma
nifestă discrepanțe între aș
teptările și realitățile vizind 
conținutul muncii tipic ingine
rești. Subutilizarea disponibili
tăților spre activitate creativă, 
insuficienta specificitate a 
funcțiilor, ca și atitudinea 
contradictorie față de sarcini
le de conducere sînt manifes
tări de a căror eliminare este 
în bună măsură condiționat 
însăși aportul inginerilor din 
minerit la progresul acestei 
ramuri. Diversificarea și mo
dernizarea formării profesio
nale se cer dublate de o înal
tă și rațională utilizare a ei în 
toate sectoarele de activitate : 
producție, cercetare, proiecta
ră sau învățămînt. Aceasta re
prezintă o condiție fundamen
tală a creșterii satisfacțiilor 
profesionale, la rîndu! lor for- 
tifiant al prestigiului profesiunii.

Profesiunea de inginer, în 
general, și cea de inginer în 
industria minieră, nu face ex
cepție - fiind una din profesi
ile de mare viitor social. A o 
dobîndi, perfecționa și practica 
la nivel tot mai elevat, sînt 
factorii ce trebuie să funda
menteze ridicarea continuă a 
eficienței și prestigiului ei 
social.

Lector Septimiu KRAUSZ, 
Institutul de mine Petroșani

matice din toate timpurile, a 
evoluției artei spiectacolului. 
Volumul „Introducere în isto
ria filozofiei medievale11 de 
Gheorghe Vlăduțescu reunește 
o serie de cercetări privind 
gîndirea filozofică medievală. 
Editura „Kriterion11 este pre
zentă șî ea cu noi apariții, în 
limba maghiară : o selecție din 
versurile lui Mihai Beniue — 
„Vulturul de foc11, o culegere 
de nuvele de Ion Slavici — 
„Pădureanca11 și volumul lui 
Franyo Zoltan „Moștenirea 
antică11. Consemnăm, de ase
menea, cartea de călătorii 
„Olanda11 de Nicolae Cordo- 
neanu.

(Agerpres)

Demaraj promițător
O nouă unitate de produc

ție a intrat de curînd în 
funcțiune în cadrul minei 
Uricani. Este vorba de aba
tajul frontal din stratul 15, 
blocul V/2, zonă nouă de ză- 
cămînt care își va aduce 
contribuția Ia asigurarea ca
pacității de producție a mi
nei.

Noul loc de muncă a fost 
încredințat unei brigăzi nou 
constituite — sub conduce
rea minerului GHEORGHE 
DURLA, cu o bună speciali
zare în lucru în abatajele 
frontale. încheierea primei 
săptămîni de lucru este în 
măsură să indice hotărîrea 
Iui Gheorghe Durlă, ION 
AXENE, ȘTEFAN BACIU 
și a celorlalți mineri ai bri
găzii de a obține rezultate 
cît mai bune în muncă. Reali
zarea pînă în prezent a sarci
nilor de plan și a producti
vității planificate a muncii 
în proporție de 110, respec
tiv, 122,8 la sută, constituie 
temeiuri suficiente pentru 
afirmația de mai sus.

Gheorghe SCORPIE, 
tehnician, E.M. Uricani

Măsuri prompte, 
multilaterale

La scurt timp de la apariția 
Decretului Consiliului de Stat 
cu privire la măsurile de dez
voltare a bazei energetice și 
de folosire mai judicioasă a 
combustibililor și energiei, co
lectivul I.F.A. „Viscoza11 Lu- 
peni și-a propus măsuri promp
te, precise care să ducă la o 
economie de 122 000 kwh/an 
echivalînd cu 445 tone com
bustibil convențional. Printre 
măsurile stabilite se numără : 
recuperarea căldurii din ga
zele de la coșurile de tiraj ale 
cazanelor; aducerea în stare 
de funcționare a economiza- 
toarelor cazanelor (CTI); creș
terea eficienței în sala electoa
relor, restricții la iluminatul 
general în hale, coridoare, 
spații industriale și birouri.

Căi eficiente 
a consumului

(Urmare din pag. 1)

coeficient de utilizare 
(C.U.P.). Aceasta ca urmare 
a folosirii intensive la efectu
area transporturilor interur
bane a autovehiculelor de 
mare capacitate, a autotrenuri
lor, remorcilor, repartizării 
parcului pe puncte de lucru 
cît mai apropiate de locurile 
de parcare, reducerii kilome
trilor de regie. Aș dori, de a- 
semenea, să menționez pe 
cîțiva. dintre . conducătorii 
auto din unitatea noastră care 
s-au evidențiat pînă acum în 
utilizarea intensivă a parcului 
și realizarea de economii de 
carburanți. Printre aceștia se 
numără Constantin Ajităriței, 
loan Ghiță, Mircea Dochia, 
Chirie Artenie, Mihai Pălăma- 
ru, Teodor Balș și alții.

— Acestea sînt, fără în
doială, căile cele mai sigu
re, mai eficiente de econo
misire a benzinei. Poate 
ați rezolvat și alte proble

me tehnico-organizatorice 
ori gospodărești care au 
concurat și ele la realizarea 
de economii. Care sînt 
acestea ?

— Alte posibilități de eco
nomisire a benzinei, valorifi
cate poate mai bine de colec
tivul nostru decît altele, ar fi: 
pornirea motoarelor diminea
ța, în perioada rece, numeri pe 
platforma de preîncălzire, 
măsură care elimină consu
mul excesiv de benzină pen
tru încălzirea motoarelor; 
asigurarea etanșeității siste
mului de alimentare și dota
rea tuturor rezervoarelor cu 
bușoane ; evitarea pierderilor, 
a risipei Ia stația de alimen
tare, prin neumplerea la ma
ximum a rezervoarelor ; ur
mărirea zilnică a situației con
sumului pe mașini pentru evi
tarea alimentărilor nejustifi
cate ; instruirea, convingerea, 
conducătorilor auto și a în-

Coborirea într-un 
dans continuu 
a primilor 

fulgi de zăpadă era 
tulburată ■ din cînd în 
cînd de puternice ra
iale de vînt. Pasul 
grăbit al trecătorilor 
răzleți și frigul care- 
mi pișcă urechile mă 
îndemnau să-mi a- 
mintesc de căldura a- 
partamentelor. Prima 
părere că orașul doar
me avea însă să fie 
spulberată în scurt 
timp de una din ace
le imagini care atunci 
cînd îți amintești de 
„greu" și „nobil" îți 
rămîn pentru mult 
timp în memorie.

Mă înșelasem. O- 
rașul nu adormise. Pe 
șantierul de construc
ții din Vulcan se lu
cra intens. La lumina 
puternică a reflectoa
relor, oamenii înfrun-

■ tau cu stoicism capri

de reducere 
de benzină 

tregului personal care concu
ră la reducerea consumului 
de benzină asupra importan
tei economisirii acesteia.

— Pe scurt, în ce s-au 
concretizat, care este efici
ența măsurilor înfăptuite 
în autobaza dumneavoastră 
pentru reducerea consumu
lui de benzină ?

— Toate aceste măsuri enu
merate mai sus vor duce la 
îndeplinirea angajamentului 
nostru de a realiza în acest 
an o economie de 110 mii kilo
grame sau 148 648 litri de ben
zină. Aceasta reprezintă reali
zarea unei norme de consum 
mai mici față de cea planifi
cată. Pe zece luni din acest 
an am avut planificată o nor
mă de consum de 0,075545 
kg/tone kilometrice și am re
alizat 0,072863 kg/ton.e kilo
metrice, ceea ce reprezintă o 
economie de 89 991 kg sfiu 
121 609 litri de benzină. Pe 
lunile noiembrie și decem
brie avem planificată o normă 
C.S.P. de consum de 0,75643 
kg/tone kilometrice și ne pro
punem realizarea, a 0,070843, 
ceea ce reprezintă o economie 
de peste 27 000 litri de ben
zină.

FLAVIU ISTRATE
A încetat din viață, Ia 20 noiembrie a.c., după o 

lungă suferință, FLAVIU ISTRATE, neobosit lucrător 
Pe tărîmul presei și radioului.

Născut în anul 1929, in comuna Grigorești, județul 
Cluj, Flaviu Istrate a activat ani îndelungați ca redac
tor al ziarului „Steagul roșu“ Petroșani, în ultimul timp 
făcînd parte din colectivul redacției ziarului „Cronica 
sătămăreană" din Satu-Mare. Pretutindeni, unde a 
muncit cu dragoste și pasiune, s-a bucurat de o aprecie
re deosebită și nemăsurată stimă din partea colegilor, 
cititorilor și cunoscuților săi.

Amintirea sa ne va rămîne veșnic vie.

UN GRUP DE COLEGI

ciile vremii. Era ora 
douăzeci și patru. în
cepea o nouă zi de 
lucru. La blocul A 2 
se turnau betoanele 
etajului III. Maistrul

brațul de oțel al ma
caralei cupe cu be
ton. Se zămislea un 
nou etaj, o nouă păr
ticică dintr-un bloc 
pentru a cărui înăl

Noaptea pe șantier
Emil Surdu și tînărul 
inginer Szmolka An
drei supravegheau e- 
xecutarea lucrării. 
Deși încă de la ora

19 i se siirșise șutul, 
maistrul Emil Surdu 
nu se încumeta să 
plece. Continua să în
drume prin gesturi 
scurte activitatea ma
caragiului Marin A- 
vram care ridica cu

țare în termenul sta
bilit echipa de dul
gheri condusă de 
Constantin Ebîncă, 

cea de fierari beto- 
niști condusă de Ion 
Osvath, sudorul Cons
tantin Tălău înfrun
tau cu tărie gerul și 
vîntul dăruindu-și 
toată energia și ca
pacitatea muncii.

Cu asemenea oa

Cercetări 

igienei și >'
Morbiditatea prin boli pro

fesionale înregistrează an de 
an o scădere simțitoare, o con
tribuție în această direcție re
venind și Institutului de igienă 
și sănătate publică din Bucu
rești ai cărui specialiști des
fășoară și o susținută activita- 

de cercetare în domeniul 
medicinii muncii. De altfel, în 
programul de lucru al institu
tului amintit figurează impor
tante studii de ergonomie în
tocmite ca urmare a avîntului 
pe care l-a luat mecanizarea 
și automatizarea industriei, a 
cerințelor noi care se impun 
pentru realizarea unei inter- 
relații optime între om. locul 
de muncă și utilaj. Altă sferă 
de preocupări vizează studiul 
pesticidelor și influenta lor a- 
supra stării de sănătate, știut 
fiind că aceste substanțe, fo
losite împotriva dăunătorilor 
în agricultură, pot pătrunde 
în organism pe diferite căi fa
limente, apă etc).

O importantă problemă de 
cercetare, atît pentru îgieniști 

meni care lucrează pe' 
două schimburi, cu 
metoda cofrajelor u- 
niversale, îndeplini
rea planului care pre
vede ca pînă la 30 
noiembrie 1973 struc
tura de rezistență a 
blocului să fie termi
nată, este transfor
mată de pe acum în 
certitudine.

Vîntul n-a încetat 
să bată dar oamenii 
din șantier nu-1 luau 
în seamă, singura lor 
preocupare era mun
ca, iar dimineața 
cînd trecătorii își vor 
fi ridicat pentru o 
clipă privirile vor fii 
văzut un nou etaj, un 
nou semn al bunăsfă-

|Gheorghe POPESCU,1 
corespondent 

subredacția Vulcan I

în domeniul

al sănătății
>

cît și pentru specialiștii din 
alte domenii, o constituie stu
diul toxicității produselor chi
mice, paralel cu stabilirea con
centrațiilor maxime admisibi
le în zonele de muncă. Datori
tă cercetărilor, pînă în prezent 
sa putut stabili limita de pe
riculozitate la peste 400 de 
substanțe toxice.

Cercetările institutului bucu- 
reștean urmăresc, de ase
menea, stabilirea concentrați
ilor maxime admisibile de 
pulberi în diferite zone de 
muncă, a limitelor admise de 
zgomot, în general prevenirea 
și profilaxia efectelor nocive 
ale poluării asupra sănătății 
populației.

(Agerpres)

A
întreprinderea minieră 

Motru
angajează

prin transfer sau ca noi angajați, 

muncitori calificați 
în meseria de

acar - manevrant
Salarizarea se face conform H.C.M. 914/1968. Se asigură 

imediat locuință în orașul Motru.
Relații suplimentare se pot obține la serviciul personal, 

învățămînt și salarizare al unității.

„Vînzători“ 
...ambulanți

FEKETE GYORGY, recidivist 
(condamnat în 1972 la 3 ani 
și șase luni), neîncadrat in 
cîmpul muncii și luiiu Fo- 
dpr, cu fișă biografică aproa
pe identică, in noaptea de 
6—7 mai a.c. după ce au 
consumat împreună cîteva 
pahare de băuturi alcoolice 
s-au hotărît să spargă ma
gazinul alimentar nr. 59 din 
Vulcan — Crividia. S-au 

-pregătit pentru acest act cu 
un tîrnăcop și un cîrlig de 
fier. Un alt acolit (I. Todor) 
a rămas de pază, iar ceilalți 
doi au forțat lacătul, au spart 
ușa și au furat bani și diferi
te alimente.

Cu mărfurile furate s-au 
dus la Orăștie să ie... „valo
rifice". Dar ocupația de 
„vînzători"... ambulanți le-a 
fost întreruptă de către mi
liție. Ce va urma ? Explica
țiile sînt de prisos. Cei trei 
„au deja parte" de ele...

„Pelerinaj"... 
nedorit

AUREL MECA, lapițer la 
cooperativa „Deservirea" Lu- 
peni, în repetate rînduri și-a 
bătut soția și pe cele trei te
te ale sale, alungîndu-le din 
locuință, uneori chiar în 
miez de noapte. In 20 noiem
brie a.c. i-a spart capul so
ției, iar fiică-si i-a produs o 
plagă, înțepînd-o cu o șuru
belniță în spate. Vesela și 
mobila din casă a făcut-o... 
„praf".

Pentru actele sale repro
babile, conform Decretului 
153170 A. Meca a „plecat", 
dar nu în pelerinaj.

N. GHERGHIN, 
judecător

S-a dat... 
de gol

CONSTANTIN DOBRES- 
CU, originar din Tg. Jiu, în 
ziua de 8 noiembrie a.c., 
aflîndu-se în gara Petroșani, 
și dîndu-și calitatea de lu
crător de miliție a acostat 
pe Spiridon lacobescu și E- 
lena Timar, obligindu-i să-1 
urmeze. Pe drum însă i-a... 
„iertat" (71), în schimbul u- 
nor... recompense (băutură, 
alimente). Pentru uzurpare 
de calități oficiale, C. Do- 
brescu urmează să-și pri
mească răsplata, și să fie 
trimis acolo unde de fapt 
mai fusese. Ce ți-e și cu „ti
pii" ăștia, care, cînd le că
șunează lor se dau... „gran
de", (după cum obișnuiesc 
ei să-și spună unul altuia în 
jargon de mahala).

Cpt. Toma FALON

DUMINICA, 25 NOIEMBRIE 18,15

8,00
8,30
9,25
9,50

11,00

12,30
13,00
15,45
17,00

Bună dimineața !. 
Cravatele roșii 
Film serial. Daktari. 
Viața satului
Emisiune în limba ma
ghiară.
De strajă patriei. 
Album duminical. 
Magazii) sportiv.
O nouă ediție a filmu
lui serial: Schulmeis- 
ter.
Publicitate.
Gong în etapa finală a 
concursului coral
„Cîntare patriei11.
1001 de seri.
Telejurnal. Sâptâmîna 
politică internă și in
ternațională în ima
gini.
Handbal masculin : Ro
mânia — Iugoslavia 
(repriza a II-a).
Publicitate.
Film artistic. Colombo. 
Premieră pe țară. 
Telejurnal. Sport.

18.30
18,50
19,15
19,20
19.30

20,05
20,50
21.00

La ordinea zilei. Azi, 
județul Arad. 
Căminul.
Pagini din opere- 
Publicitate.
1001 de seri.
Telejurnal. Cincinalul 
înainte de termen. 
1973 — an hotărîtor.
Cîntecul săptămînii: 

Din Carpați lav marea 
albastră.
Ancheta TV. 
Interpretul preferat. _ 
Revista literar-artisti- 
că TV.
Roman-foileton Goya 
(I).

24 de ore.

16,30—17,00 Lumea copiilor.
17,30

18,00
18,05
18,20
18,45

19,00

16,00 14,0020,20
20,40
20,45

Fotbal: Steaua — U- 
niversitatea Craiova 
(divizia A).
Desene animate.
Telex.
Caleidoscop cultural- 

artistic.
Avanpremieră.
Emisiune în limba ger
mană.
Tragerea de amortiza
re ADAS.
Toamnă băimăreană.
Teleglob.

ză. Lecția 68. 
18,00 Telex.
18,05 Tragerea Loto.
18,15
18.30
18,50
19,20
19.30

Ludovic Spiess.
Publicitate.
Telecinemateca : Cic
lul Gerard Fhilipe. Mî- 
năstirea din Parma 
(partea I).

24 de ore.

Teleșcoală. Fizică (anul 
III) : Autoinducția. 
Biologie (clasa a V-a): 
Bacteriile.
Electrotehnică.
Emisiune în limba ma
ghiară.
Telex.
Din țările socialiste. 
Universitatea TV. 
1001 de seri.
Telejurnal. Cincinalul 
înainte de termen. 
1973 — an hotărîtor. 
Cîntecul săptămînii. 
Publicitate.
Seară pentru tineret. 
Iugoslavia azi.
24 de ore.

stăm, tinere ?“ 
Desene animate. 
Telejurnal.
Curs de limbă rusă. 
Lecția 68.
Telex.

11,50
12,00
17,30

Curs de limbă germa
nă. Lecția 69. 
Telex.
Cum vorbim.
Gala maeștrilor.
Timp și anotimp in 
gricultură.
Dorin Cuibaru. Un vir
tuoz al instrumentelor 
populare.
Publicitate. 
1001 de seri.
Telejurnal. Cincinalul 
înainte de termen 
1973 — an hotărîtor. 
Cîntecul săptămînii. 
Reflector.
Paciurea.
Publicitate.
Seară de teatru. „Zia
riștii11.
24 de ore. România în 
lume.

16,20

a- 18.00
18,05 Tragerea Pronoexpres. 22,10

20,00
20,05

PROGRAMUL

La volan.
Stadion.
Revista economică TV. 
1001 de seri.
Telejurnal. Cincinalul 
înainte de termen. 
1973 — an hotărîtor. 
Cîntecul
Baladă 
pămînt. 
rului.
Film artistic : Nicole- 
tina Bursac. Producție 
iugoslavă.
Publicitate.
Scene de balet.
24 de ore.

săptămînii. 
pentru acest 

Cetățile Pono-

15,45
16,00
16,05

16,25
16,30

18,15

18,25
18,40 
19,00 Omul de lîngă tine. Se

cretarul de partid. 
1001 de seri.
Telejurnal. Cincinalul 
înainte de termen. 
1973 — an hotărîtor. 
Cîntecul săptămînii.
52 de inițiative în 52 
de săptămîni.
Teleenciclopedia. 
Publicitate.
Film serial Mannix.
Cîntecele mele. Reci
tal de muzică ușoară 
cu Mihaela Mihai. 
Telejurnal. Sport. 
Hochei pe gheață : 
mânia—Bulgaria, 
zumat filmat.
Ce mi-e drag adiui 
cîntec. Seară de 
manțe.

22,20
VINERI, 30 NOIEMBRIEMARȚI, 27 NOIEMBRIE

SIMBAtA, 1 DECEMBRIE9,00

9,10
MIERCURI, 28 NOIEMBRIE

9,20 9,30

9,40

22,15

LUNI, 26 NOIEMBRIE

17,30

22,50

12.00

19,20
19,30

17,50
18,00

18,00
18,05

10.00
10.05

9,00
9,10

11,50
12,05

10,00
10,05

9,30
10,00
10,05

10.55
11,00

22,20
22,30

20.40
20,45

Curs de Ijmbă france
ză. Lecția 70.
Telex.
Avanpremiera săptă- 
mînală.

20,00
20.05
20,-20
20.30
20,35

20,00
20,05
20,10
21.40
22,10 21,55

22,00
22,15

10,25
10,35 Film pentru copii și ti

neret (reluare). „Cum

21,50

Album. Petrache Poe- 
naru.
Biologie (clasa a V-a). 
Bacteriile.
Fizica (anul III). Auto- 
inducția.
Extemporal în limba 
română.
Telex.
Revista literar-aț-tiști- 
că TV (reluare). 
Publicitate.
Film serial. In umbra 
lupilor. Episodul VI — 
„Misiunea generatului 
Wolf11.
Telejurnal.

Teleșcoală.
Album : Cucuteni.
Biologie (anul III): Fi
ziologia axului cere- 
bro-spipal.
Electrotehnică.
Telex.

Municipalitatea răs
punde bucureșteanului. 
Publicitate.

«f» O pentru
B tg sâptâmîna 
B W viitoare

18,15 Micii meșteri mari. JOI, 29 NOIEMBRIE 10,00
18,35 Aplauze pentru ro 10,05

mâni. Ansamblul „Cio 9,00 Curs de. limbă engleză. 10 20bănașul11. Lecția 67 (reluare).
18,50 Dialog. 9,30 Curs de limbă germană. 10,35
19,15 Publicitate. Lecția 69 (reluare). 10,40
19,20 1001 de seri. 10,00 Telex. 12,00
19.30 Telejurnal. Cincinalul 10,05 Cărți și idei. 16,00

» înainte de termen. 10,25 Publicitate. 16,10
1973 — an hotărîtor. 10,35 Telecinemateca (relua 16,30

20,00 Cîntecul săptămînii. re).
20,05 Teleobiectiv. 12,00 Telejurnal. 17,30

9,00 Curs de limbă franceză. 
Lecția 70 (reluare). 
Curs de limbă rusă. 
Lecția 68 (reluare). 
Telex.
Album coral.
Teleobiectiv. 
Publicitate. 
Vîrsțele peliculei. 
Telejurnal.
Teleșcoală : Chimie. 
Biologie (anul -III). 
Pagini din istoria pa
triei .
Curs de limbă engle-

Lumea copiilor (relu
are).
O viață pentru o idee : 
Victor Babes (II).
Telex.
Selecțiuni din emisiu
nea „Cîntare patriei11.

10,25 Prim-plan.
10,50
11,10

Portativ 73.
Biblioteca pentru toți: 
Ion Pillat (reluare).
Muzică populară.
Telejurnal.
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Sesiunea Comisiei
interguvernamentale româno-polone

- Cores- 
Gh. Cio- 

Consi- 
început 

9-a sesi-

VARȘOVIA 22 - 
pondentul Agerpres, 
banu. transmite : La 
liul de Miniștri au 
lucrările celei de-a
uni a Comisiei interguverna
mentale româno-poloneze de 
colaborare economică. Dele
gația română este condusă de 
Janos Fazekas, vicepreședin
te al Consiliului de Miniștri 
președintele părții române în 
comisie, iar delegația polonă 
de Josef Tejchma, vicepre
ședinte al Consiliului de Mi
niștri al R.P. Polone, pre
ședintele părții polone în co
misie.

Potrivit ordinii de zi con-

venite. Comisia interguverna- 
mentală examinează modul 
de desfășurare a colaborării 
economice, în perioada de la 
sesiunea a 8-a a comisiei și 
pînă în prezent, activitatea 
de colaborare și specializare 
în producție, modul de desfă
șurare a schimburilor comer
ciale și măsuri pentru dez
voltarea lor în continuare, ac
tivitatea comisiei româno-po- 
loneze do colaborare tehnico- 
șt'iințifică, informarea despre 
stadiul consultărilor în pro
blema coordonării .planurilor 
de dezvoltare economică ale 
României și Poloniei pe pe
rioada 1976-1980.

Constituirea unei noi filiale

a Asociației de prietenie

Finlanda România

ULTIMELE ȘTIRI

mQ rL 7,

O. N. U.

Proiect de rezoluție inițiat de România,
adoptat de Comitetul pentru problemele

*■’

— Q1 71

1 I

S- a

Acord realizat între 
principalele partide politice 

din Irlanda de Nord

HELSINKI 22 (Agerpres). — 
In orașul Tampere, important 
centru industrial și cultural 
din partea centrală a Finlan
dei, s-a constituit, la 21 noiem
brie, o nouă filială a Asocia
ției de prietenie Finlanda — 
România. La festivitățile orga
nizate cu acest prilej, care au 
inclus deschiderea expoziției 
de fotografii „România azi", 
au participat președintele Con-

siliului municipal al orașului, 
Vilho Halpie, și ambasadorul 
țării noastre la Helsinki, Cons
tantin Vlad. Din partea amba
sadei române au fost donate 
Bibiotecii districtuale din 
Tampere un număr de lucrări, 
în limba finlandeză și în limbi 
de circulație internațională, a- 
le tovarășului Nicolae 
Ceaușescu, precum și lucrări 
de literatură social-politică 
beletristică din România.

C. 
Co- 
so-

107 vo- 
contra, 
inițiat 
s-au a- 
în caii-

Și

Declarațiile ministrului
afacerilor externe al Franței
PARIS 22 (Agerpres).

— Ministrul afacerilor exter
ne al Franței. Michel Jobert, 
a rostit miercuri un discurs 
în cadrul lucrărilor sesiunii 
Adunării Uniunii Europei 
occidentale (organism care 
grupează membri ai parlamen
telor din Marea Britanie, 
Franța. Italia, Republica Fe
derală Germania. Belgia, O- 
landa și Luxemburg).

In cuvîntul său. mirfist'rul 
francez s-a referit la o serie 
de condiții a căror respectare 
ar putea duce — după opinia 
sa — la instaurarea pe plan 
internațional a unei destinderi 
reale și implicit durabile. Pri
ma dintre aceste condiții, a 
spus Jobert „este dialogul în
tre națiuni egale și suverane", 
dialog care ar trebui să con
tribuie la reglementarea paș
nică a diferendelor și conflic
telor internaționale.

A doua condiție, a adăugat 
ministrul francez, o constituie 
„stabilirea unei adevărate se
curități în toate sensurile cu
vin tului. pentru toate țările, 
fie ele mari sau mici". In con
cepția ministrului de externe 
al Franței, „fiecare guvern tre
buie să aibă posibilitatea de 
a determina în mod liber po
litica sa. opțiunile sale econo
mice și sociale, fără presiuni 
și intervenții din afară".

In., sfîrșit, a treia condiție

♦

Val de greve 
în Italia

drepturilor sindicale, 
participă la manifes- 
mitinguri. Acțiunea 
afectează în special

ROMA 22 (Agerpres). — 
Peste 200 000 de funcționari 
auxiliari din Italia au înce
put miercuri dimineața, o gre
vă de 48 de ore, revendici nd 
îmbunătățirea condițiilor de 
muncă și de viață, precum și 
lărgirea 
Greviștii 
tații și 
grevistă
serviciile de asigurări sociale.

Pe de altă parte, muncitorii 
din industria chimică partici
pă la greve turnante de cîte 
patru ore, în sprijinul încheie- • 
rii unor noi contracte de mun
că. Pentru aceleași motive, 
participă la greve de scurtă 
durată și muncitorii, siderur- 
giști din regiunea Taranto.

VINERI, 23 NOIEMBRIE

PETROȘANI — 7 Noiem
brie : Departe de Tippera
ry ; Republica: Organiza
ția ; PETRILA : Grăbiți
apusul soarelui ; LONEA 
— Minerul: Explozia albă; 
ANINOASA : Antracit;
VULCAN : Antoniu și Cleo
patra.; LUPENI — Cultu
ral : Conspirația : Munci
toresc : Adio arme : URI- 
CANI : Aventurile lui Ba- 
bușcă

5.00 Buletin de știri : 5.05 
Melodii în zori de zi; 6.00— , 
8,08 Radioprogrâmul dimine
ții ; 8.25 Moment poetic ; 8.30 
La microfon, melodia prefe
rată ; 9,00 Buletin de știri ; 
9.30 Memoria pămîntului ro
mânesc : 10,00 Buletin de 
știri: 10,05 Nestemate ale

fundamentală a unei destin
deri adevărate la care s-a re
ferit Michel Jobert. vizează 
„libera determinare a națiu
nilor, schimbul liber de idei 
Și mărfuri".

NAȚIUNILE UNITE 22 
Corespondentul Agerpres, 
Alexandroaie, transmite : 
mitetul pentru problemele 
ciale și umanitare al Adunării 
Generale a adoptat cu 
turi pentru, nici Unul 
proiectul de rezoluție 
de România — căreia i 
lăturat alte 22 de state
tate de coautoare — supus la 
punctul „Situația socială a ti
neretului lumii".

Documentul, intitulat Ac
țiuni concertate la nivel na
țional și internațional pentru 
a răspunde nevoilor și aspira
țiilor tineretului și a promo
va participarea sa la dezvol
tarea națională și internațio
nală", înglobează propunerile 
de măsuri, ideile și sugestiile 
avansate de cei 80 de repre
zentanți ai statelor care au 
luat cuvîntul la dezbaterea 
punctului.

Rezoluția atrage atenția sta
telor lumii „asupra complexi
tății problematicii tinerei ge
nerații în raport cu realitățile 
lumii de astăzi și exigențele 
lumii de mîine", subliniind că, 
datorită existenței sărăciei în 
masă și repartiției inadecvate

Măsuri pentru folosirea
rațională a energiei

a bogățiilor și serviciilor în 
lume, cea mai mare parte a 
tineretului continuă să în- 
timpine grave dificultăți în 
realizarea aspirațiilor și satis
facerea nevoilor lor individua
le fundamentale pe plan so
cial și economic. în special în 
ce privește sănătatea, educa
ția, formarea, munca și parti
ciparea la dezvoltarea națio
nală, regională și internațio
nală. In acest context, do
cumentul relevă „necesițatea 
de a se lua noi măsuri pe plan 
național și internațional în 
vederea definirii și garantării 
drepturilor tineretului, astfel 
îneît să se asigure satisfacerea 
adecvată a necesităților și as
pirațiilor sale".

Rezoluția cheamă statele 
membre „să-și intensifice e- 
forturile pentru aplicarea 
principiilor enunțate în ins
trumentele internaționale a- 
doptate de Organizația Națiu
nilor Unite în diferite domenii 
privitoare la tineret". In a- 
cest sens, se subliniază necesi
tatea axării politicilor și pro
gramelor pe îndeplinirea sar
cinii asigurării participării de
pline a tinerei generații în 
toate domeniile vieții și acti
vității naționale, adoptarea de 
măsuri pentru crearea de lo
curi de muncă tinerilor, în 
scopul reducerii șomajului din 
rîndurile lor, crearea de con
diții adecvate pentru pârtiei-

parea tineretului la transpu
nerea în viață a obiectivelor 
strategiei internaționale a 
dezvoltării. Organismele com
petente din sistemul O.N.U. 
sînt chemate să asigure mai 
multe facilități în domeniile 
învățămîntului și formării de 
cadre pentru tinerii din Afri
ca de sud și teritoriile neauto
nome.

Documentul adoptat „reco
mandă ca rapoartele Națiuni
lor Unite asupra tineretului să 
acorde o .mai mare atenție ro
lului tinerei generații în lu
mea de astăzi, rolului pe care 
tineretul îl are în acțiunile po
poarelor vizînd realizarea de
plină a principiilor Cartei Na
țiunilor Unite, pentru pace și 
cooperare internațională, pen
tru lichidarea colonialismului, 
a dominației străine, a discri
minării rasiale și apartheidu
lui, pentru promovarea pro
gresului și justiției în întrea
ga lume".

Cel mai important alineat 
al proiectului de rezoluție con
ține cererea adresată Consi
liului Economic și Social al 
O.N.U. „de a studia posibili
tatea redefinirii unei politici 
internaționale privind antre
narea tineretului, la rfivei na
țional și internațional, inclusiv 
oportunitatea elaborării unui 
document internațional" în 
materie.

LONDRA 22 — Corespon
dentul Agerpres, Nicolae Plo- 
peanu, transmite : In ședința 
de joi a Camerei Comunelor, 
secretarul de stat pentru Ir
landa de Nord, William Whi
telaw. a anunțat detaliile a- 
cordului realizat între princi
palele trei partide politice — 
moderat, protestant și catolic, 
referitor la crearea unui Con
siliu executiv, care să condu
că treburile .provinciei. Noul 
organism, care urmează să 
conducă treburile provinciei, 
va intra în funcțiune înainte 
de sfîrșitul acestui an. Preșe
dintele Consiliului va fi un 
reprezentant al Partidului O-

LA PARIS s-a deschis ex
poziția „George Enescu", or
ganizată de Asociația france
ză „Prietenii lui Enescu" sub 
patronajul Ministerului Cul
turii din Franța și al ambasa
dei Republicii Socialiste 
România în această țară.

electrice în
SOFIA 22 — Coresponden

tul Agerpres, C. Amariței, 
transmite : Consiliul de Mi
niștri al R. P. Bulgaria a luat 
o serie de măsuri în vederea 
folosirii mai raționale a ener
giei electrice, pentru a realiza 
o economie de 10 la sută, fără 
a afecta însă îndeplinirea pla
nurilor de producție pe an
samblul economiei naționale. 
In întreprinderi, instituții, 
magazine, depozite'și alte uni
tăți se interzice folosirea în
călzirii cu instalații electrice 
în perioadele de vîrf 
orele 7—10 și 18—21. 
luat, de asemenea,
pentru o nouă distribuire, 
temporară, a schimburilor de 
lucru și a zilelor de odihnă în

între
S-au 

măsuri

R. P. Bulgaria
întreprinderi, pentru micșora
rea solicitării de energie elec
trică în orele de vîrf, în timpul 
nopții și în zilele de dumini
că.

Cetățenii sînt chemați să 
folosească mai economicos e- 
nergia electrică și să limiteze 
folosirea instalațiilor de uz 
casnic între orele 18—21. Pe 
de altă parte, a fost subliniată 
necesitatea intrării în funcțiu
ne a noilor capacități energe
tice, paralel cu îmbunătățirea 
sub aspect calitativ a întreți
nerii instalațiilor existente, în 
contextul larg al existenței, 
pe scara întregii țări, a unor 
dificultăți în aprovizionarea 
cu energie electrică.

„Situația energetică ridică
serioase probleme“

ficial Unionist, iar adjunct al 
său, reprezentantul Partidului 
Social Democratic și Laburist.

★

22 Glgerpres). — 
trei formațiuni 

Irlanda de Nord 
Unionist, condus 

Partidul 
Social—Democrat 

este

BELFAST 
Principalele 
politice din 
— Partidul 
de Brian Faulkner, 
Laburist 
(S.D.L.P.). al cărui lider 
Gerry Fitt, și Partidul Alian
ței, al țui Oliver Napier — au 
semnat un acord privind for
marea unui executiv colegial 
la nivelul provinciei. în care 
puterea politică este împărți
tă între catolici și protestanți.

GUSTAV HUSAK 
VA VIZITA INDIA

PRAGA 22 (Agerpres). — 
La invitația primului minis
tru al Indiei, Indira Gandhi, 
Gustav Husak, secretar gene
ral al C.C. al P. C. din Ceho
slovacia, președintele C.C. al

Frontului Național din Ceho
slovacia, va face, între 3 și 
9 decembrie, o vizită oficială 
de prietenie' în India — anun
ță agenția CTK.

INTR-O DECLARAȚIE dată 
publicității de Partidul Repu
blican al Poporului (PRP), 
din Turcia care a obți
nut în alegerile genera
le de la 14 octombrie cel 
mai mare număr de mandate 
în Medjilis — 185, se sublinia
ză că', în eventualitatea 
care actuala criză politică 
va fi soluționată, partidul 
cere organizarea unor noi 
«egeri.

în 
nu 
va
a-

A-

SANTIAGO DE CHILE 22 
(Agerpres)..— Unități de blin
date și efective ale infanteri
ei marine chiliene au declan
șat, în unele regiuni ale țării, 
precum și la Santiago de 
Chile, în jurul fostului palat 
prezidențial „La Moneda" și 
în cartierele Bandera și Nu- 
noa, vaste operațiuni de per
cheziție, în ; scopul depistării 
unor 'centre de rezistență îm
potriva actualelor autorități. 
Un comunicat oficial dat pu
blicității în capitala chiliană

din

ORIENTUL APROPIAT
Siria a acceptat să participe la o conferință de pace

DAMASC 22 (Agerpres). — 
„Acceptînd rezoluția 338, din 
22 octombrie, a Consiliului de 
Securitate, Siria a consimțit 
să participe la o conferință de 
p.ace" în problema Orientului 
Apropiat, a declarat, într-un 
interviu acordat 
special 
Presse, 
pentru

trimisului 
al agenției France 
viceministrul sirian 

problemele afacerilor

externe, Abdel Ghani. Rafei. 
El a precizat însă că Siria do
rește și participarea statelor 
"africane, europene și nealini
ate la această conferință, care 
trebuie să aibă loc „sub aus
piciile și autoritatea Națiuni
lor Unite".

Abdel Ghani Rafei a arătat 
că nici o pace nu este posibi
lă în afara retragerii trupelor

Israelului din toate teritoriile 
siriene ocupate. Totodată, el 
a menționat că Siria este dis
pusă să accepte predarea lis
telor cu prizonierii israelieni 
pe care îi deține, dacă și Is
raelul declară că este gata să 
aplice prevederile 
ilor de la Geneva 
la prizonieri.

relevă că în zona Cautin 
regiunea Colico, precum și în 
alte provincii ale țării au fost 
descoperite tabere de rezisten
ță, dotate cu aparatură, arma
ment și muniție de război.

Pe de altă parte, la Santia
go de Chile s-a anunțat ofici
al că autoritățile militare au 
dispus arestarea a încă 14 
muncitori de la șantierul 
pentru construirea metroului 
din Santiago de Chile, unde, 
după cum s-a anunțat, a fost 
declanșată o grevă.

★
Ministerul Relațiilor Exter

ne al Mexicului a anunțat — 
potrivit agenției Prensa Lati
na — că refuză să acorde de
legației conduse de Leon Vi- 
larin, președintele Confedera
ției patronilor de autocamioa
ne din Chile, viza necesară 
pentru intrarea în Mexic. De
legația chiliană urma să vizi
teze mai multe state latino- 
americane pentru a expune 
punctul de vedere al autorită
ților militare de la Santiago 
de Chile privind evoluția situ
ației interne din Chile.

ACȚIUNEA TARILOR
RABE PRODUCĂTOARE DE 
PETROL (este vorba de limi
tarea exporturilor lor pe pia
ța mondială .— n.n.) nu repre
zintă o sancțiune — a decla
rat ministrul saudit al petro
lului, Ahmed Zaki Yamani, 
într-un interviu acordat unui 
post de televiziune vest-ger- 
man. El a precizat că 
arabe se vor limita la 
gerea cantităților de 
necesare propriilor lor 
mii.

GUVERNUL JAPONEZ a 
făcut cunoscută poziția sa 
față de situația din Orientul 
Apropiat. In declarația publi
cată de șeful secretariatului 
cabinetului, Susumu Nikaido, 
se cere aplicarea imediată și 
completă a Rezoluției 242 a 

' Consiliului de Securitate al 
O.N.U.

țările 
extra- 
petrol 

econo-

IN STATELE UNITE a fost 
comemorată joi împlinirea a 
10 ani de la asasinarea fostu
lui președinte John Kennedy. 
La Dallas, cîteva sute de per
soane au parcurs traseul din
tre depozitul de cărți și locul 
unde au fost trase focurile de 
armă, după care au participat 
la un serviciu memorial

a
poartă acum

Conferința de presă Întîlnire

convenți- 
cu privire

între

— *
Succese 

ale patrioților 
din Mozambic

a secretarului de stat al S.U.A. reprezentanții
(A-

piața centrală 
care 
fostului președinte.

în 
orașului, 

numele

SFIRȘIT

GENEVA 22 — Corespon
dentul Agerpres. Corneliu 
Vlad, transmite: „Situația 
energetică ridică serioase pro
bleme" — a declarat J. Sta- 
novnik, secretar executiv al 
Comisiei Economice a O.N.U 
pentru Europa (C.E.E. —
O.N.U.), la sesiunea Comitetu
lui pentru energie electrică al 
acestui organism, care își des
fășoară lucrările la Palatbl 
Națiunilor din Geneva. Indus
tria energetică — a 
el — nu va trebui să 
la uh consum tot mai 
care ar crea probleme 
logice de proporții, iar 
sumat'orii trebuie să se între- 
bp dacă utilizează în modul 
cel mai rațional energia. In

apreciat 
ducă 
mare 
eco- 
con-

continuare, secretarul execu
tiv al C.E.E. — O.N.U. s-a 
pronunțat pentru intensifica
rea cooperării între state, în 
vederea utilizării raționale a 
energiei în domeniile 
și aț transferului de 
gie.

Pe ordinea de zi a 
Comitetului pentru 
electrică figurează, printre al
tele, examinarea perspective
lor pe termen lung ale indus
triei energiei electrice în 
Europa, problema interconexi
unii rețelelor de transmisie 
a energiei electrice între 
țările din Estul și Vestul Eu
ropei. raportul dintre elec
tricitate și protecția mediului 
înconjurător, situația energe
tică în Europa.

tehnic 
tehnolo-

sesiunii 
energia

WASHINGTON 22 ’(Ager- 
pres). — Secretarul de stat al 
S.U.A., Henry Kissinger, și-a 
exprimat speranța miercuri 
seara, în cadrul unei conferin
țe de presă, că procesul nego
cierilor de pace în Orientul 
Apropiat va începe în luna 
decembrie. Accentuînd că „o 
soluționare pur militară a 
problemelor din această zonă 
este imposibilă", Kissinger a 
precizat,. între altele, că în 
concepția Statelor Unite re
glementarea situației trebuie 
să aibă la bază retragerea tru
pelor israeliene de pe terito
riile arabe ocupate, în terme
nii rezoluției 242 a Consiliului 
de Securitate din 
1967, garantarea 
tuturor statelor din regiune, 
soluționarea problemei pales
tiniene. Secretarul de stat a- 
merican, omagiind „rolul 
eficace" jucat de O.N.U. în 
cursul recentului conflict, a 
apreciat că viitoarea confe-

noiembrie 
securității

rință de pace 
desfășoare sub 
ganizației Națiunilor 
Kissinger a menționat că gu
vernul american speră să poa
tă anunța săptămîna viitoare 
ajungerea la un acord asupra 
datei și locului conferinței, 
precum și asupra componenței 
sale.

Referindu-se la recenta sa 
vizită la Pekin, secretarul de 
stat al S.U.A. a declarat că 
discuțiile purtate cu premie
rul Consiliului de Stat al 
R. P. Chineze, Ciu En-lai, au 
contribuit la accelerarea pro
cesului de normalizare a rela
țiilor dintre cele două țări. 
El a salutat progresele reali
zate în această direcție, și a- 
nume sporirea atribuțiilor bi
rourilor de legătură de la 
Pekin și Washington, extinde
rea programelor de schimburi 
în diverse domenii, inclusiv 
cel comercial, ca și a consul
tărilor dintre cele două părți.

trebuie să se 
auspiciile Or- 

Unite.
militari

ai Egiptului 
si Israelului

folclorului maramureșan : 
10.30 Muzică ușoară : 11,00
Buletin de știri ; 11,05 Din 
cîntecele popoarelor ; 11,15
Litera și spiritul legii ; 11,30 
„Luceafăr între stele" — cîn- 
tece pentru Republică ; 12,00 
Discul zilei ; 12.30 Intîlnire 
cu melodia populară și in
terpretul preferat; 13.00 Ra
diojurnal ; 13,27 Concert de
prînz ; 14,00 Compozitorul
săptămînii ; 14,40 Muzică de 
promenadă ; 15,00 Buletin 
de știri; 15,05 Radioanchetă 
economică ; 15,20 Melodii de 
estradă ; 16,00 Radiojurnal ; 
16,15 Dialogul instrumente
lor populare — naiul și țam
balul ; 16,30 Știința la zi ; 
16,50 Publicitate radio ; 17,00 
Pentru patrie 17,30 Concert 
de muzică populară ; 18,00
Orele serii ; 20,00 Zece me
lodii preferate; 20,45 Con
semnări ; 20.50 Ion Drăgoi — 
un virtuoz al melodiilor mol
dovenești ; 21,00 Revista șla
gărelor ; 21,25 Moment po
etic ; 21,30 Alternante ritmi

ce ; 22,00 Radiojurnal ; 22.30 
Concert de seară; 24,00 Bu
letin de știri ; 0,03—3,00 Es
trada nocturnă.

9,00 Curs de limbă france
ză. Lecția 69 (reluare).

9,30 Curs de limbă rusă. 
Lecția 67 (reluare).

10,00 Telex.
10,05 Teleobiectiv.
10,30 Istoria filmului sonor : 

Cele 400 de lovituri a- 
le noului val francez.

12.05 Telejurnal.
16,00-17,00 Teleșcoală. Lite

ratura română. Crește
rea limbii românești. 
De la tipăriturile co- 
resiene la promovarea 
limbii române prin 
gramaticile din veacul 
al 19-lea și școlile na

ționale. Chimie. Elec
troliza. Matematică 
(consultații anul IV — 
liceu). Numere com
plexe.

17.30 Curs de limbă engleză. 
Lecția 67.

18,00 Telex.
18.05 Tragerea Loto.
18,15 Cunoașteți legile ? Du

pă sentință — cauze 
și împrejurări care fa
vorizează comiterea u- 
nor infracțiuni.

18.30 Atenție la... neatenție! 
Jurnal de protecția 
muncii.

18,50 Revista economică T.V.
19,20 1001 de seri. Moby 

Dick (VI).
19.30 Telejurnal. Cincinalul 

înainte de termen. 
1973 — an hotărîto.r.

20,00 Cîntecul săptămînii.
Știu un nume minunat

20,05 Prim-plan Ion Comaii 
Erou al Muncii Socia
liste. președintele 
C.A.P. Ciorăști, jude
țul Vrancea.

20,30 Intermezzo coregrafic 
cu Magdalena Popa, 
Amatto Checiulescu și 
Marinei Ștefănescu.

20,45 Film artistic. Războiul 
minelor. Producție a 
studiourilor din R.P.
Chineză. Premieră T.V 
In distribuție: Pei Ta- 
Chun. Chao Cha Ng- 
jui, Wu Chien-hai.

22.05 Recital Anca A.gemolu 
22,20 24 de ore.

I

CAIRO 22 (Agerpres). — 
Reprezentanții militari ai R.A. 
Egipt și Israelului au avut joi 
o nouă întîlnire la kițometrul 
101 pe șoseaua Cairo — Suez. 
In cursul întrevederii, care a 
durat trei ore și jumătate, au 
fost examinate probleme le
gate de aplicarea unor preve
deri ale Acordului de consoli
dare a încetării fpcului, a a- 
nunțat un purtător de cuvr.it 
al O.N.U., reluat de agențiile 
Reuter și Associated Press.

Participanții la această reu
niune, generalul Mohammed 
Abdel Ghani Gemassy, din 
partea Egiptului, și generalul 
Aharon Yariv, din partea Is
raelului, au avut o discuție 
calificată de purtătorul de 
cuvînt drept „utilă". El a pre
cizat că următoarea întreve
dere între reprezentanții egip
teni și israelieni va avea loc 
la 23 noiembrie.

DAR ES SALAAM 22 
gerpres). Unități ale patri
oților africani desfășoară cu 
succes acțiuni de luptă împo
triva colonialiștilor portughezi 
în provinciile Manica și So- 
fala. Intr-un comunicat al 
comandamentului Frontului 
de Eliberare din Mozambic, 
se arată că luptătorii din uni
tățile FRELIMO au efectuat 
în perioada august-octombrie, 
incursiuni asupra unor pos
turi militare portugheze, pro- 
vocînd inamicului importante 
pierderi în oameni și tehnică 
de luptă și doborînd un avion 
militar.

SE APROPIE DE 
pregătirile pentru un intere
sant experiment sovieto-fran- 
cez, care își propune cerceta
rea mai exactă 
superioare ale 
Aerostate construite de 
nif de știință francezi, 
trate cu aparatură din 
două țări, se vor ridica 
înălțime de aproximativ 
Ikilometri.

a straturilor 
atmosferei, 

oame- 
înzes- 

cele 
la o

40

ÎN CADRUL ACȚIUNILOR 
DE RECONSTRUCȚIE ȘI RE
FACERE A ECONOMIEI care 
se desfășoară in zonele contro
late de Guvernul Revoluțio
nar Provizoriu al Republicii 
Vietnamului de Sud. a fost 
încheiată reconstrucția impor
tantului pod Dong Ha peste 
rîul Hieu, din provincia 
Quang Tri.

Radioteiescop
de mari

NEW YORK 22 (Agerpres). 
— In statele Unite va începe 
construcția unui radioteiescop 
de proporții mari, care des
chide noi posibilități în sfera 
cercetărilor spațiului cosmic 
și a corpurilor cerești aflate 
Ia distante destul de aprecia
bile. Radiotelescopul va ii

proporții
amplasat în apropierea orașu
lui Soccoro, în statul New 
Mexico. El va fi înzestrat cu 
27 antene parabolice, fiecare 
cu un diametru de 25 de me
tri, iăcind posibilă creșterea 
de 10 pînă la 1(JO de ori a po
sibilităților de cercetare, com
parativ cu situația existentă 
in prezent.

•®®®®®®®®®®®®®®®®«®®®»®*®®®®®®®®®®«
Sport — Telex — Sport — Telex

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

Valorile temperaturii în
registrate in cursul zilei de 
ieri :

Maximele : Petroșani : 3
grade : Parîng : — 2 grade.

Minimele : Petroșani : — 5 
grade : Parîng : — 12 grade.

Stratul de zăpadă la Pa
rîng : 25 cm.

PENTRU URMĂTOARE
LE 24 DE ORE : Vremea se 
menține frumoasă cu cer 
variabil. Vînt' slab pînă la 
potrivit din sectorul nordic.

ZNEW YORK 22 (Agerpres).
— In timpul pregătirilor pe 
care le face în vederea meciu
lui cu Joe Frazier, fostul cam
pion mondial de box la cate
goria grea, Cassius Clay, a 
fost expediat la podea și nu
mărat. Autorul acestei isprăvi 
este un alt pugilist de talent, 
Ernie Shavers, care, la 14 de
cembrie, va lupta într-una din 
semifinalele neoficiale ale ca
tegoriei cu Jerry Quarry. în
trebat de ziariști despre acest 
„knock down", Clay a încer
cat să minimalizeze „inciden
tul", declarînd că în sala unde 
se antrenează el nu este... loc 
pentru două vedete.

MELBOURNE 22 (Agerpres).
— La Melbourne, în campio
natele mondiale de tir cu ar
mă de vînătoare, concurenții 
sovietici au cîștigat a 7-a me

dalie de aur, terminînd pe 
primul loc și în proba de skeet 
pe echipe, cu 580 puncte. Me
dalia de argint a revenit se
lecționatei Suediei — 569
puncte, iar cea de bronz echi
pei Angliei.

JOHANNESBURG 22 (A-
gerpres). — Turneul interna
țional de tenis de la Johan
nesburg a programat partide
le din optimile de finală ale 
probei de simplu masculin. 
Campionul olandez ,Tom Ok- 
ker l-a eliminat cu 6—3, 3—6, 
6—1, 6—3 pe englezul Gerald 
Batrick, americanul Arthur 
Ashe l-a întrecut cu 6—4, 6—4. 
6—1 pe australianul Phillips 
Moore, iar sud-afrioanul 
Byron Bertram a reușit să-l 
învingă în patru seturi : 
6—7, 6—2, 6—3, 6—3 pe spa
niolul Manuel Orantes.

BERLIN 22 (Agerpres).. — 
Desfășurată la Berlin, în pre
zența a peste 4 000 de spec
tatori, întîlnirea internațională 
de box dintre selecționatele 
R. D. Germane și Poloniei s-a 
încheiat la egalitate : 10—10
puncte.

RIO DE JANEIRO 22 (A- 
gerpres). — Celebrul fotbalist 
brazilian. Pele a semnat un 
contract prin care se angajea
ză să comenteze meciurile 
turneului final al Campiona
tului mondial, pragramat anul 
viitor în R. F. Germania.

Se crede că Pele, care nu 
mai joacă de doi ani în echi
pa reprezentativă a Braziliei, 
va abandona definitiv activi
tatea sportivă competițională 
după campionatul din R. F. 
Germania.
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