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SALA DE '
Tovarășul Nicolae Ceaușescu a 

parlamentară din Marea
Tovarășul Nicolae Ceaușescu, 

președintele Consiliului de 
Stat al Republicii Socialiste 
România, a primit, la 27 no
iembrie, delegația parlamen
tară din Marea Britanie, con
dusă de Sir Fitzroy Maclean, 
membru al Camerei Comune
lor, care face o vizită în tara 
noastră.

Din delegația parlamentară 
fac parte lord Str ithspeay, 
lord Willis, membri ai Came
rei Lorzilor, doamna Doris 
Fisher, Sir Charles Taylor, N. 
G. Carmichael, Richard Craw- 
shaw și W. G. O. Morgan, mem
bri ai Camerei Comunelor.

Ba primire au participat 
Ștefan Voitec, ion Pățan, Ște
fan Andrei, Maria Groza, vi
cepreședinte al Marii Adunări 
Nationale, Mircea Rebreanu. 
deputat, secretarul Comisiei 
juridice a M.A.N.

A fost de fată Derick Ros-

slyn Ashe, ambasadorul Marii 
Britanii la București.

Parlamentarii britanici au 
mulțumit pentru onoarea de 
a fi primiți de președintele 
Consiliului de Stat, pentru os
pitalitatea și prietenia cu ca
re au fost înconjurați în tot 
timpul vizitei. Impărtășin- 
du-și impresiile din timpul 
petrecut în tara noastră, oas
peții și-au exprimat, admira
ția față de progresele realizați 
de România, față de politici 
sa, au urat noi succese în dez 
voltarea multilaterală a tării.

In timpul întrevederii au 
fost discutate probleme ajv 
dezvoltării relațiilor româno- 
britanice, evidențiindu-se in
teresul ambelor țări pentru o 
conlucrare cît mai amplă în 
toate domeniile. In acest ca
dru, a fost relevată importan
ța vizitelor reciproce, inclusiv 
a delegațiilor parlamenta-

primit delegația 
Britanie
re pentru mai buna cu
noaștere și înțelegere, pen
tru valorificarea tuturor 
posibilităților în vederea in
tensificării raporturilor bila
terale.

Abordîndu-se unele proble
me ale vieții politice pe con
tinentul european și în lume, 
s-a subliniat faptul că orîndu- 
irile sociale și politice diferi
te între state nu trebuie să 
constituie un impediment în 
căutarea în comun a puncte
lor de apropiere și înțelegere 
în vederea întăririi climatului 
de colaborare internațională.

Președintele Consiliului de 
Stat a transmis prin interme
diul parlamentarilor britanici 
cele mai bune urări de ferici
re, prosperitate și pace popo
rului Marii Britanii.

întrevederea s-a desfășurat 
într-o atmosferă cordială, 
prietenească.

Plenara Comitetului Central 
al Partidului Comunist Român

Marți, 27 noiembrie 1973, au început lu
crările Plenarei Comitetului Central al Parti
dului Comunist Român.

Lucrările Plenarei au fost deschise de to
varășul Nicolae Ceaușescu, secretar general al 
Partidului Comunist Român. La propunerea 
secretarului general al partidului, Plenara C.C. 
al P.C.R. a hotărît să-și desfășoare lucrările 
împreună cu Consiliul Suprem al Dezvoltării 
Economice și Sociale a României și a adoptat în 
unanimitate următoarea ordine de zi :

1- — Proiectul Planului Național Unic de 
Dezvoltare Economică și Socială și Proiectul 
Bugetului de Stat ale Republicii Socialiste 
România, pe anul 1974 ;

2. — Cu privire la principalele probleme 
ale dezvoltării energetice în România și măsu
rile de economisire a combustibilului și ener
giei electrice ;

3. — Probleme internaționale.
La lucrările Plenarei participă ca invitați 

primi secretari ai comitetelor județene, miniș
tri, conducători de instituții centrale, organiza
ții de masă și obștești, redactori șefi ai presei 
centrale, activiști de partid și de stat.

Plenara C.C. al P.C.R. și Consiliul Suprem 
au stabilit ca în cursul zilei de marți să se stu
dieze documentele, urmînd ca dezbaterile să 
înceapă miercuri, 28 noiembrie.

Ședințe de lucru ale secțiunilor 
de specialitate ale Consiliului 

Suprem al Dezvoltării Economice 
■ “ ■ • României

In cadrul dezbaterilor s-a 
subliniat justa orientare a 
prevederilor planului ți buge
tului pe 1974, faptul că exis
tă o bază materială certă 
pentru realizarea lor. Totoda
tă s-au făcut o serie de pro
puneri și recomandări me
nite să contribuie la reali
zarea în bune condiții a 
sarcinilor planului.

La ședințele secțiunilor 
au participat membrii Con
siliului Suprem al Dezvoltării 
Economice și Sociale, precum 
și specialiști de înaltă califi
care din domeniul econo
miei, tehnicii, învățămîntu- 
lui, științei și culturii.

Și a

Ședința Comitetului Executiv 
al C. C. al P. C. R.

In ziua de 27 noiembrie a.c., a a- 
Vut loc ședința Comitetului Execu
tiv al C.C. al P.C.R., prezidată de 
tovarășul Nicolae Ceaușescu, secre
tar general al Partidului Comunist 
Român.

Comitetul Executiv a examinat 
Proiectul Planului Național Unic de 
Dezvoltare Economică și Socială și 
Proiectul Bugetului de Stat ale Re
publicii Socialiste România, pe anul 
1974, și a stabilit să fie supuse Ple
narei Comitetului Central al Parti
dului Comunist Român.

La propunerea tovarășului Nicolae 
Ceaușescu, secretar general al Parti
dului Comunist Român. Comitetul 
Executiv a analizat măsurile nece
sare pentru o mai judicioasă corela
re, în cadrul ramurilor, a salariilor 
muncitorilor calificați, o îmbunătăți
re a salariilor tarifare de bază din 
categoriile inferioare. In acest sens, 
s-a stabilit ca în anul 1974, la defini- 
t;'-arei’ •Gstemuhii de remunerare 
să se aibă în vedere creșterea salariu

lui tarifar la categoria I de bază, iar 
majorările care urmează să aibă loc 
în viitor să se aplice la noul salariu 
de bază. De asemenea, s-a stabilit ca 
industria textilă să fie încadrată în
tr-o categorie superioară de salari
zare.

Ridicarea salariului tarifar la ca
tegoria I de bază se va înfăptui pe 
seama creșterii productivității mun
cii, realizării de economii, mai bunei 
gospodăriri a mijloacelor materiale 
și financiare ale fiecărei întreprin
deri, ale fiecărei ramuri.

îmbunătățirea sistemului de sala
rizare a muncitorilor calificați se în
scrie în ansamblul de măsuri luate 
de conducerea partidului si statului 
în vederea aplicării în viață, cu con
secvență, a hotărîrilor Congresului 
al X-lea si ale Conferinței Naționa
le ale P.C.R. cu privire la ridicarea 
neîntreruptă — pe măsura dezvoltă
rii economiei și creșterii venitului 
national — a nivelului de trai mate- 
ral și spiritual al celor ce muncesc.

Comitetul Executiv își exprimă 
convingerea că oamenii muncii vor 
depune în continuare eforturi pentru 
realizarea în cele mai bune condiți- 
uni a programului elaborat de Con
gresul al X-lea al P.C.R., că vor re
aliza planul cincinal înainte de ter
men și vor ridica eficiența întregii 
activități economico-sociale, sporind 
astfel avuția națională și creînd po
sibilități pentru creșterea permanen
tă a bunăstării întregului nostru po
por.

In continuare, Comitetul Executiv 
a stabilit să se treacă la reducerea 
prețurilor cu amănuntul la frigide
rele electrice cu compresor din pro
ducția internă.

De asemenea, a aprobat modifica
rea prețurilor de contractare la stru
gurii de vinificare în unele grupe de 
podgorii.

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

Strădanii susținute, pline de răspundere
pentru folosirea rațională a energiei și combustibililor
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Economisirea - 
preocupare 

de fiecare zi
Colectivul de muncitori, 

ingineri și tehnicieni din 
cadrul minei Uricani a luat 
cunoștință cu viu interes de 
prevederile Hotărîrii Comi
tetului Executiv al C.C. al 
P.C.R. în legătură cu dez
voltarea energeticii și mă
surile de economisire a 
combustibililor și energiei 
electrice, fiind preocupat în 
aceste zile de găsirea căilor 
care să conducă la realiza
rea unor economii cît mai 
mari de energie. După cum 
ne-a informat ing. Tiberiu 
Suciu, șeful compartimentu
lui energetic al minei, au 
fost concepute o serie de 
măsuri tehnico-organizatori- 
ce a căror aplicare a și în
ceput.

Notăm, în acest, sens, cen
tralizarea comenzilor pen
tru instalațiile de iluminat 
exterior în condițiile res
pectării cu strictețe a ins
trucțiunilor și normativelor 
emise de Ministerul Ener
giei Electrice, renunțarea în 
zilele de repaus la funcțio
narea a două compresoare 
de la stația centru, reduce
rea numărului de corpuri 
de iluminat pentru exterior 
și interior, din incinta mi
nei, fără a fi stînjenită ac
tivitatea de producție.

Și în subteran sînt apli
cate măsuri ferme, menite să 
conducă la reducerea con
sumului de energie.

Ilie COANDRÂȘ,
E.M. Uricani

Organele de partid din localitățile 
municipiului răspund la chemarea 

lansată de orașul Lupeni 
VULCAN : Acțiune largă de identificare a rezer

velor interne ale unităților
PETRILA: Prin respectarea strictă a programelor 

de iluminat — zilnic o economie de 
410 kWh

URICANI: Vom analiza sistematic rezultatei,

—
vom lua noi măsuri

In pag. a 3-a :
Răspunsurile orașelor Vulcan, Petrila și Uricani.

PRESA
IN VALEA JIULUI
Din evidența servi

ciului de difuzare a 
presei al .Oficiului de 
poștă și telecomunica
ție Petroșani, am aflat 
că în Valea Jiului pă
trund ziare și reviste 
cotidiene, săptăminale 
sau lunare cu peste 90 
titluri editate în lim
bile română, maghiară 
și germană.

Ziarele cotidiene se 
difuzează în 31000 e- 
xemplare, fie prin a- 
bonamente, fie prin 
vînzare liberă.

v_______

In zilele de 26-27 noiembrie 
c. au avut loc ședințe de 

secțiunilor de 
ale Consiliului 
Dezvoltării Eco- 
Sociale a Româ- 

în care au fost supuse 
Pla- 

de 
So

a. 
lucru ale 
specialitate 
Suprem al 
nomice și 
niei, 
examinării Proiectul 
nului Național Unic 
Dezvoltare Economică și 
cială și Proiectul Bigotului 
de Stat ale Republicii So
cialiste România pe 1974, 

’precum și măsurile care tre
buie întreprinse de ministe
re, centrale, întreprinderi, 
consilii populare etc. pentru 
îndeplinirea tuturor preve
derilor planului și bugetului 
de stat.

LUCRĂRILE COMISIILOR 
PERMANENTE 

ALE MARII ADUNĂRI NAȚIONALE
La Palatul Marii Adunări 

Naționale a avut loc, marți, 
ședința comună a comisi
ilor permanente ale Marii 
Adunări Naționale, în cadrul 
căreia tovarășul Manea Mă- 
nescu, vicepreședinte al Con
siliului de Miniștri, Preșe
dintele Comitetului de Stat 
al Planificării, a expus pre
vederile Proiectului Planului 
Național Unic de Dezvolta
re Economică și Socială 
a Republicii Socialiste Ro
mânia pe anul 1974, și to
varășul Florea Dumitres
cu, ministrul finanțelor, a 
prezentat Proiectul Bugetu-

lul de Stat pe anul 1974. De 
asemenea, a fost înfățișat 
modul în care se prelimină 
îndeplinirea planului de dez
voltare economico—socială a. 
Republicii Socialiste Româ
nia și execuția bugetului de 
stat pe anul 1973,

Comisiile permanente e- 
xaminează și dezbat, în con
tinuare, în ședințe sep-’ț’te,. 
potrivit competenței lor, sec
țiunile Planului de dezvol
tare economico-socială a 
Republicii Socialiste Româ
nia și bugetul de stat pe a- 
nul 1974.

............... ...

Lucrările Conferinței miniștrilor Educației din țările
europene membre ale U. N. E. S. C. O.

In cea de-a doua zi a lucră
rilor Conferinței miniștrilor 
educației din țările europene 
membre ale U.N.E.S.C.O. au 
continuat dezbaterile asupra 
evoluției învățămîntului su
perior în Europa, de la pri
ma conferință ținută la Vie- 
na (1967-1973).

In cele 31 de intervenții 
prezentate pînă acum au fost 
abordate problemele care 
stau în fața învățămîntului 
superior în raport cu muta

țiile intervenite în societa
te și necesitatea reînnoirii 
sistemelor educative în sco
pul situării lor la nivelul 
vastelor responsabilități ce 
le revin. In context, atenția 
participanților a fost reținu
tă de schimbul de vederi 
cu privire Ia transformările 
înregistrate în învățămîn- 
tul superior din diferite țări 
și pe plan mondial, căile și 
mijloacele care să-i asigure o

mai largă deschidere spre 
nevoile societății, ale vieții 
sociale, fiind avansate nu
meroase sugestii pentru per
fecționarea în continuare a 
acestui sector, astfel ca el 
să devină un sprijin tot mai 
substanțial pe calea progre
sului tuturor1 națiunilor, al 
umanității în ansamblul ei. 
Sub semnul acestui impera
tiv, participanții la dezbateri 
au subliniat dorința și in-

.... .-- -O—.

teresul țărilor lor de a se da 
un nou impuls cooperării 
între toate statele membre 
ale U.N.E.S.'’ în domeniul 
învățămîntului, în scopul a- 
propierii între popoare, ac
celerării progresului tuturor 
națiunilor, întăririi bazelor 
materiale și morale ale păcii 
și securității.

Lucrările conferinței vor 
continua, miercuri, pe comi
sii.

(Agerpres)

Un succes de prestigiu la mina Lupeni

7 755 tone de cărbune într-o singură zi
Despre recordurile mineri

lor spuneam, cu mai puțin de 
o săptămînă în urmă, că „se 
țin lanț, dar au o viață scur
tă'1. Constatarea era făcută cu 
un prilej oferit de mina Lu
peni : realizarea unei produc
ții zilnice de 7170 tone de 
cărbune, cifră neatinsă încă 
în istoria minei. Iată că, ace
eași constatare despre ..viața 
scurtă" a recordurilor, sîntem 
nevoiți să o repetăm, tot pe 
seama minei Lupeni. Recordul 
celor 7170 tone a ținut abia o 
săptămînă : în data de 26 no
iembrie, pe graficul minei a 
fost înscrisă cifra de 7755

tone de cărbune, extrase într- 
o singură zi de lucru.

La obținerea acestei reali
zări, care înseamnă de fapt 
depășirea planului zilnic cu 
peste 10 la sută au contribuit 
sectoarele VI, cu 345 tone de 
cărbune extrase în plus, IV' 
cu 334 tone. V. cu 255 tone 
VII, cu 43 și I, cu 29 tone de 
cărbune. In cadrul sectoare
lor. alături de numele frun
tașilor care au stabilit recor
dul precedent — Petre Cons
tantin, Ioan Sălăjan, Marin 
Ciochia, de la abataje fronta
le. Gheorghe Onofrei, Nico
lae Oprea, Nicolae Tomolea, 
Ilie Jeler, Aurel Stambeca

de la abataje cameră — apar 
cîteva nume noi : Gheorghe 
Pop, de la sectorul IV, Cris
tian Pompei și loan Cheiaru 
de la VI, Vasile Caila și Ni
colae Tănăsache, de Ia secto
rul V, șefi de brigadă la fron
tale, Constantin Onofrei ș' 
Gheorghe Zaharia de la șec- 
toarele VII. respectiv. I. șefi 
de brigadă la abataje cameră. 
Plusurile acestor noi fruntași 
se cifrează, singure, la peste 
700 tone de cărbune.

Despre „cît va ține noul re
cord" al harnicului colectiv 
de la mina Lupeni, nu ne în
cumetăm să facem pronosti
curi...

Producție
3

de brichete 
record

In dimineața zilei de 23 
noiembrie 1973 la preparâ- 
ția Coroești se consemna un 
fapt deoselțit. La încheie
rea situației din ziua pre
cedentă, fabrica de briche
te înregistra o cifră re
cord : 2575 tone brichete li
vrate. Evenimentul este cu 
atît mai însemnat cu cît o 
asemenea producție n-a 
mai fost atinsă de la intrarea 
în funcție a fabricii. In rea
lizarea acestui record un 
merit deosebit l-a avut co
lectivul spălătoriei care a a- 
sigurat alimentarea cu căr
bune umed a silozurilor de 
brichetaj. Din rîndurile a- 
cestui colectiv s-au detașat 
cei trei operatori : Anton1' 
Orz, Haralambie Stoenică șf 
Voicu Pascu care, printr-o 
urmărire atentă a parametri
lor de funcționare, au reu
șit o . depășire a capacității 
de uscare cu 7 tone pe oră și. 
respectiv, 20 tone pe oră la 
capacitatea de brichetare. 
De asemenea, un succes s-a 
înregistrat și la continuita
tea în funcționare, a.stfel 
că ambele linii de uscare 
și linia a Il-a de brichetare 
aiî funcționat 24 de ore din 
24 posibile. La această reu
șită a contribuit din plin 
întregul colectiv de briche- 
tatori dintre care Haralam
bie Arpinten, Mihai Chi- 
haia, Petru Anastasie, 
Gheorghe Hunyadi, Anton 
Bercea, Vasile Huszar și al
ții în frunte cu maiștrii 
de schimb Ion Postelnicu,. 
Paul Gali și tînăra ingine
ră Ariana Rotunjeanu, șefa 
formației de lucru de la 
brichetaj. <

C. IOVĂNESCU, 
corespondent j

Ziarele și revistele 
săptăminale sau luna
re se difuzează în a- 
proape 63 000 exempla
re de fiecare apariție. 
E mult, e puțin ?

După numărul total 
al locuitorilor din mu
nicipiu... este încă su
ficient Ioc pentru mai 
mult !

DOTARE DE 
LABORATOARE

Din dorința de a 
crea elevilor condiții 
tot mai bune pentru 
a-și desăvîrși cunoș
tințele teoretice prin 
aplicații practice, di
recțiunea Școlii gene
rale nr. 5 Lupeni a 
dotat laboratoarele de

fizică și chimie ale șco
lii cu accesorii și in
stalații care vor spori 
gradul de eficiență al 
activităților instructi
ve ce se desfășoară a- 
ici.

10 NOI FAMILII

Sîmbătă, prin fața 
ofițerului stării civile 
de la Consiliul popu
lar municipal Petro
șani. au trecut nu mai 
puțin de... 20 tineri. 10 
noi familii! Iată cite- 
va nume : Petru Lă- 
ban, ajutor minier la 
E.M. Aninoasa și Iri
na Caminschi, mani- 
chiuristă la cooperati
va „Unirea" ; Alexan
dru Brujan și Marga

reta Eberling, lăcătuș 
respectiv, sudoriță la 
I.U.M.P.; Andrei Mo- 
zes, vagonetar la mina 
Livezeni și Mariana 
Croitoru, infirmieră la 
Spitalul unificat Pe
troșani ; Dinu Pătru, 
lăcătuș la I.U.M.P. și 
Ofelia Maria Roată, 
dispecer la mina Live
zeni.

Tuturor, la mulți 
ani și multă fericire !

SCRISORI CU
ADRESE PRECISE

Comitetul U.T.C. de 
la mina Paroșeni a lu
at inițiativa de a tri
mite scrisori părinți
lor și organizațiilor

U.T.C. în legătură cu 
comportarea unor ti
neri din cadrul exploa
tării.

Zilele trecute au 
fost expediate două 
scrisori — una adre
sată părinților Și comi
tetului U.T.C., din co
muna Budești, județul 
Bistrița Năsăud prin 
care este elogiat pen
tru rezultatele bune 
obținute în muncă tî- 
nărul Emanoil Chiciu- 
deanu, ajutor combai- 
ner. Cealaltă scrisoare 
a fost expediată în co
muna Podu Grosu, din 
județul Mehedinți, prin 
care este dezavuat1' 
comportarea incorectă 
a tînărului Gheorghe 
Smadu, electrician la

----------------- -------

mină. Textul ambelor 
scrisori a fost afișat și 
la gazeta de perete.

RUGBI

Astăzi, cu începere 
de la ora 14,45, stadio
nul Jiul din Petroșani 
va găzdui în cadrul 
campionatului divizio
nar A de rugbi, o în- 
tîlnire, ce se anunță 
deosebit de atractivă, 
dintre două formații 
studențești: „15"-le
Științei din Petroșani 
și cel al formației bu- 
cureștene. Sportul stu
dențesc. 
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r
33,5 milioane lei

pentru un scop unic :

PROTECȚIA
MUNCII

MINERILOR
Elementul predominant în activitatea de protecția mun

cii la unitățile miniere din bazinul carbonifer al Văii Jiu
lui îl constituie existența unor condiții tehnico-materiale din 
ce în ce mai corespunzătoare, cărora li se alătură o preocu
pare tot mai susținută din partea partidului și statului 
pentru asigurarea securității muncii și sănătății minerilor. 
Grija deosebită pentru îmbunătățirea activității de pro
tecție a muncii în industria minieră — ridicată la rangul de 
politică de stat — se manifestă plenar în toate acțiunile 
întreprinse în bazinul carbonifer al Văii Jiului în legătură 
cu creșterea extracției de cărbune: extinderea mecani
zării, modernizarea tehnologiilor, îmbunătățirea aprovi
zionării tehnico-materiale a fronturilor de lucru, organiza
rea mai superioară a producției și a muncii, întărirea dis
ciplinei și răspunderii pe toate planurile. Tot ce se 
prinde Ia unitățile miniere din 
potrivă îndeplinirea planului la extracția 
asigurarea protecției muncii și 
expresive, în acest sens, sumele 
mari, folosite în scopul îmbunătățirii condițiilor de muncă 
din subteran. In cele trei trimestre încheiate din anul în 
curs s-au cheltuit 6,4 milioane lei pentru tehnica securită
ții, 2,6 milioane Iei pentru ventilație, 12,7 milioane lei 
pentru îmbunătățirea condițiilor igienico-sanitare, 6 mi
lioane Iei pentru echipament de protecție, 2,3 milioane Iei 
pentru echipament de lucru... TOTALUL SUMELOR FO
LOSITE IN ACEASTA PERIOADA PENTRU PROTECȚIA 
MUNCII LA MINELE DIN VALEA JIULUI SE RIDICA
LA 33,5 MILIOANE LEI! Ca să avem o imagine a propor
țiilor acestui efort este de-ajuns să ne gîndim că suma 
cheltuită în 
nerilor din 
apartamente 
turile făcute 
lui nu se pot compara însă cu valoarea unor simple bu
nuri materiale. Este vorba de apărarea sănătății, de apă
rarea vieții minerilor și această grijă nu-și găsește echi
valent în cheltuielile de altă natură. Preocuparea sporită 
în vederea dotării minelor cu instalații moderne de pre
venire a acumulărilor de metan cum sînt stațiile telegri- 
zumetrice și stațiile de degazare, aparatură de control, 
mijloace tehnice de îmbunătățire a aerajului, îmbunătățirii 
condițiilor la fronturile de lucru, grija pentru preveni
rea îmbolnăvirilor profesionale — toate acestea nu pot fi 
măsurate pur și simplu în bani. Ele reflectă ceea ce 
cheamă grija față de om, iar eforturile materiale nu 
fi socotite prea mari mai ales atunci cînd este vorba 
GRIJA PENTRU MINERI, față de cei care în adîncul 
mîntului, în înfruntarea cu condițiile aspre ale naturii 
dovedesc o înaltă conștiință socialistă muncind cu abnega
ție și dăruire pentru a asigura țării cantitățile de cărbune 
cocsificabil, de energie primară necesare în actuala etapă 
a rapidei sale ascensiuni pe calea făuririi societății so
cialiste multilateral dezvoltate.
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Analiza făcută de 
liul oamenilor muncii a 
levat 
re din 
ținut 
bune 
în viață 
măsuri 
superioare de partid și de 
stat, îndeosebi după acciden
tul din toamna anului tre
cut de la mina Uricani, pre
cum și a măsurilor luate de 
Centrala cărbunelui și în ca
drul fiecărei unități. Rezul
tatele obținute în aplica
rea acestor măsuri se con
cretizează în asigurarea u- 
nor condiții de lucru mai bu
ne, de siguranță sporită în 
subteran, cu efecte pozitive 
privind îmbunătățirea acti
vității de producție și scăde
rea numărului de accidente 
și îmbolnăviri. In majorita
tea exploatărilor miniere s-au 
făcut multe lucruri bune, dar 
acestea nu justifică nici pe 
departe o atitudine de auto- 
mulțumire. Ceea ce s-a ob
ținut pozitiv pînă în pre
zent în domeniul protecției 
muncii trebuie 
doar ca un punct de pleca 
re pentru noi eforturi 
vederea obținerii unor 
grese și mai însemnate, 
acest lucru trebuie să

Consi- 
re- 

că în unitățile minie- 
Valea Jiului s-au ob- 

o seamă de rezultate 
pe linia transpunerii 

a programului de , 
stabilit de organele 

de partid și

mai mult cuscriem cu atît
cît situația de ansamblu nu 
poate fi considerată 
Cătoare. In toate 
sînt prea frecveîfte abateri
le de la legislația muncii și

satisfă- 
unitățile

menite să 
defici- 
îmbu- 

securității muncii 
se aplică în 

măsuri ? Iată

sarcini concrete 
ducă la înlăturarea 
ențelor constatate și 
nătățirea 
minerilor. Cum
viață aceste

deplinire din cauze „obiecti
ve". Dar celelalte ? Se pune 
problema: Cînd s-a mani
festat ușurință: atunci cînd 
s-au stabilit aceste măsuri 
din partea celor care le-au

categoriile de cadre, înce- 
pînd de la brigadier și pî- 
nă la directorul exploatării 
— subestimează măsurile de 
protecție a muncii.

Vom întări această păre-

S-au îăcut multe lucruri bune... Dar de ce
atîfea măsuri neonorate la termenele scadente ?
de la tehnologiile de lucru, 
deficiențele de natură orga
nizatorică și neglijențele care 
se soldează eu accidente.

desprins din 
preocuparea 
îmbunătăți- 

protecție a

considerat
‘.a-
în

pro-
La 

sub-

soldează
Așa cum s-a 

analiza făcută, 
sporită pentru 
rea activității de 
muncii a determinat o seamă 
de analize 
la nivelul 
nelui cît 
miniere.
din aceste 
troale se 
rea unorV 
nuri

și controale atît 
Centralei cărbu- 

și al exploatărilor 
De regulă, fiecare 

analize și con- 
încheie cu stabili-

programe sau pla- 
de măsuri care prevăd

o întrebare care în nici 
din unitățile miniere 
bazin 
cu un 
Din 
de 
teritoriale ale Ministerului 
Muncii a rezultat că numai 
o parte din aceste măsuri 
sînt îndeplinite în terme
nele stabilite. Multe 
ele sînt tărăgănate, 
rezolvate doar parțial 
chiar deloc. Termenele 
dente 
zicem 
măsuri nu sînt

Valea Jiului vizează 
de cărbune 

sănătății minerilor, 
de la un an la altul

între- 
deo- 

Și 
Sînt 
mai

r

cele trei trimestre pentru protecția muncii mi- 
Valea Jiului echivalează cu valoarea a 600-700 
convenționale, unei uzine de proporții. Efor- 
de stat pentru protecția muncii în Valea Jiu-

se 
pot 
de 

pă-

rimul p
OMUL

una 
unitățile miniere din 

nu poate fi onorată 
răspuns mulțumitor 

controalele efectuate 
Centrală și de organele

din 
sînt 
sau 

sca-
nu sînt onorate... Să 
că unele din aceste

duse la în-

stabilit, ignorîndu-se posibi
litățile practice de realizare 
a lor, sau după aceea, din 
partea celor însărcinați să 
le execute, manifestîndu-se 
insuficientă responsabilitate 
și preocupare. Părerea do
minantă, bazată pe un mare 
număr' de fapte concrete, 
este că cele mai multe de
ficiențe în aplicarea măsuri
lor stabilite, ca și în respec
tarea normelor de protec
ție a muncii, se datoresc 
faptului că unii conducători 
ai procesului de producție 
— aici fiind cuprinse toate

re exemplifieînd-o cu 
aspecte de la o singură 
ploatare 
a rezultat 
tită, la 
în urma 
troalelor 
ficiențelor constatate s-au 
stabilit o seamă de măsuri 
și sarcini concrete. Conduce
rea exploatării n-a urmărit 
îndeaproape aplicarea acestor 
măsuri. In condițiile în ca
re directorul exploatării n-a 
manifestat interesul cuvenit 
pentru aplicarea măsurilor 
stabilite în domeniul pro-

Creșterea extracției de cărbune și respectarea

unele 
ex-

— Petrila. Așa cum 
din analiza amin- 
această exploatare, 
analizelor și con- 
făcute, pe baza de- 

constatate 
o seamă

tecției muncii, 
în acest 
și în rîndul 
cu munci 
ceea ce a < 
în ultimă 
ție nesatisfăcătoare ce a con
dus la posibilități de ac
cidentare și îmbolnăvire.

Considerăm că nu sînt ne
cesare și alte exemple pen
tru a face conducerile ex
ploatărilor, conducătorii pro
cesului de producție să în
țeleagă că organele care au 
responsabilități în domeniul 
protecției muncii nu trebuie 
să permită sub nici un mo
tiv întîrzierea aplicării sau 
nerealizării măsurilor stabi
lite în acest domeniu, 
depășim categoric 
activităților desfășurate 
gol, al :.............
numai... ca 
judicioase 
realist, pe 
temeinice, 
deplinire. 
se controlează 
carii lor să se stabilească con
cret 
lizat 
venit
măsuri în consecință. Altfel, 
nu se poate vorbi 
ficiență reală 
suri.

preocuparea 
domeniu a scăzut 

I altor salariați 
de răspundere, 

avut ca rezultat, 
instanță, o situa-

Să 
stadiul 

în 
stabilirii de măsuri 

i să fie ! Măsprile 
stabilite în mod 

baza unor analize 
să fie duse la în- 
Iar atunci cînd 

stadiu] apli-

cine și de ce nu a rea- 
sarcinile ce i-au re- 
și să se stabilească

*■»
de o e- 

a acestor mă-
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riguroasă a măsurilor de protecție a muncii
DOUA LATURI ESENȚIALE

Șl INSEPARABILE ALE
ACTIVITĂȚII DE PRODUCȚIE

Recent, Consiliul oamenilor muncii al Centralei cărbunelui 
Petroșani a analizat activitatea de protecție a muncii desfășurate
în unitățile miniere. Care sînt principalele aspecte ale acestei

A

activități ? Ce concluzii s-au desprins din analiza făcută ? In ce 
direcție trebuie îndreptată atenția principală ? Iată cîteva între
bări la care încercăm să dăm răspunsuri în pagina de față.

lan r

i Idei, propuneri, măsuri.

I
I
I
I
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I
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Sursa climatului de indisciplină: 
toleranța și exigența scăzută

In fiecare exploatare minie
ră, în fiecare sector de pro
ducție stau la îndemînă, ca 
urmare a condițiilor tehnico- 
materiale create în urma efor
turilor făcute de stat, largi 
posibilități de prevenire a ac
cidentelor de muncă și îmbol
năvirilor profesionale. Aceste 
posibilități sînt însă în multe 
locuri ignorate, nesocotite. Ac
cidentele nu sînt pur și simplu 
rezultatul întîmplării. 
sînt fatale. De aici și 
zia : accidentele pot fi 
pot fi prevenite ! Din 
pe un timp mai îndelungat a 
cauzelor accidentelor mai 
frecvente la exploatările mi
niere din Valea Jiului au re
zultat că acestea constau în 
principal în :

— nerespectarea tehnologi
ilor de lucru ;

— necunoașterea temeinică 
de către unii munpitori a pro
ceselor de producție ca urma
re a slabei instruiri și insufi
cientei supravegheri din par
tea factorilor care răspund de 
asigurarea asistenței tehnice.

Din investigațiile făcute de 
organele de control din com
partimentul de specialitate al 
centralei au reieșit o scamă 
de lipsuri și abateri de aceas
tă natură, care creează reale 
pericole de accidentare, care 
toate au la bază lipsa unor 
măsuri de prevedere, lipsa de 
responsabilitate, 
superficialitatea, 
cunoaștere.

Este cît se poate de. grav 
faptul că de regulă, avem de 
a face cu abateri a căror natu
ră nu constituie o noutate, ca
re nu sînt singulare, care se 
repetă, de foarte multe ori în 
aceeași exploatare, în același

Ele nu 
conclu- 
evitate, 
analiza

neglijenta, 
insuficienta

sector și în unele cazuri, chiar 
în același loc de muncă de că
tre aceiași oameni. De ce nu 
tragem învățămintele cuveni
te cel puțin din aceste lecții 
dureroase ? Cele mai multe 
deficiențe generatoare de ac
cidente persistă de ani de zi
le. Ele nu sînt noi. Unele sînt 
cunoscute și arhicunoscute. 
S-a atras atenția și s-au luat 
măsuri nu odată pentru înlă
turarea și prevenirea lor. Dar 
răul continuă să existe. Reve
nim din nou cu inevitabila în
trebare ? de ce ? Există înră
dăcinată Ia unii conducători 
ai procesului de producție de 
la exploatările miniere o sea
mă de mentalități învechite 
foarte periculoase : refuzul de 
a acorda protecției muncii pri
oritatea necesară, tendința de 
a pune pe primul plan „tona" 
de cărbune și nu omul care 
produce această tonă, atitudi
nea de automultumire, goana 
după tot felul de subterfugii 
pentru a se pune la adăpost 
în fața răspunderii, fuga de 
adevăr... Asistam la o discuție 
cu directorul unei exploatări 
în care se constataseră cîteva 
stări de lucruri care indicau 
o situație necorespunzătoare a 
măsurilor de protecție a mun
cii. Directorul exploatării era 
senin ca o dimineață de iunie. 
„Stăm mai bine decît alții", 
— susținea el și a căutat să 
întărească aceste spuse adău
gind că „stăm mai bine decît 
în anii trecuți". Oare faptul 
că am sta mai bine decît „al
ții" sau mai bine decît „anii 
trecuți" poate constitui o con
solare în fața unei situații ne
corespunzătoare ? Poate con-

stitui acesta un argument va
labil pentru a scuza lipsa de 
preocupare pentru aplicarea 
unor măsuri ? Nu avem drep
tul să ne mulțumim cu faptul 
că stăm cu ceva mai bine față 
de „alții1* (care la rîndul lor 
stau rău) sau față de „anii 
trecuți** (cind nu s-a stat bi
ne !). Să luăm ca element de 
comparație obiectivul pe care 
trebuie să-l atingem. Adică să 
reducem la minimum posibil 
cauzele și odată cu aceasta 
numărul accidentelor de mun- 

•*că și îmbolnăvirilor profesio
nale.

Intîlnim frecvent și astfel 
de mentalități periculoase, de
gradante. După producerea u- 
nui accident atenția principa
lă nu numai a celor direct vi- 
novați dar și a unor conducă
tori aij procesului de producție 
este îndreptată nu în direcția 
elucidării cauzelor ci a găsirii 
unor justificări mai mult sau 
mai puțin plauzibile cu care 
să acopere adevărul. „Dacă u- 
nul a murit de ce să mai pier
dem încă unul trimițîndu-1 la 
închisoare ?“ — își zic aceștia 
fără să Ie treacă măcar prin 
cap că cel care a luat, din cul
pă, viața unuia din semenii 
săi, rămînînd nepedepsit, mîi- 
ne va lua în același mod pe 
a altuia care s-ar putea să fie 
chiar acela care l-a cocoloșit. 
Ca să nu mai vorbim de lega
litate și echitate.

Tendința de cocoloșire, 
„ocrotire" a acelora care prin 
încălcarea normelor legale de 
protecție a muncii atentează 
la viața, integritatea și sănă
tatea celor ce muncesc este an
tiumană, este antisocială și 
ca atare trebuie combătută și 
curmată ca pe un rău social !

• In organigramele de la unitățile 
unde sînt sectoare de aeraj, acestea 
să fie trecute în subordinea ingineru
lui șef cu producția minieră.

• Personalul care lucrează în com
partimentul de aeraj și protecția 
muncii să fie trecut în subordinea 
directă a directorului de unitate.

• învățămintele desprinse din 
schimburile de experiență în legătură 
cu protecția muncii să fie studiate și 
valorificate prin 
practice.

• Conducerile 
sească în măsură 
de 1 la sută pentru stimularea celor

măsuri și acțiuni

unităților să. folo- 
mai mare fondul

cu merite deosebite în activitatea de 
protecție a muncii.

• Să se studieze posibilitatea de 
completare și împrospătare a artifi
cierilor și măsurătorilor de gaze prin 
atragerea și calificarea în aceste 
munci a tinerilor absolvenți de liceu.

• Să se analizeze stadiul măsurilor 
cu termene scadente exprimate în 
domeniul protecției muncii și să se 
stabilească un program concret cu 
termene și modul de rezolvare a aces
tor orobleme.

@ Să se asigure în toate unitățile 
măsuri pentru îmbunătățirea conți
nutului și creșterea eficienței propa
gandei pe linia protecției muncii.

J

Intr-un studiu făcut de 
compartimentul de speciali
tate din Centrala cărbunelui 
Petroșani s-a ajuns ia con
cluzia întrutotul întemeiată 
că. deși există la anumite 
categorii de lucrări condiții 
tehnico-organizatorice pentru 
reducerea substanțială a nu
mărului de accidenta, aceste 
posibilități nu sînt fructifi
cate în întregime. Studiul a- 
mintit evidențiază și cauza 
principală a acestei situații: 
toleranță și exigență scăzută 
din partea conducătorilor 
proceselor de producție la 
nivel de sectoare și exploa
tare, ceea ce creează climatul 
favorabil manifestărilor de 
indisciplină în aplicarea nor
melor de protecție a muncii 
și proceselor tehnologice. A- 
baterile mai frecvent săvîr- 
șite pot fi grupate 
categorii :

— nerespectarea 
giilor de susținere 
te în actele de armare, în
deosebi la abatajele cameră 
și frontale Și mijloace de 
transport ;

— exploatarea și întreți
nerea necorespunzătoare 
unor utilaje și instalații;

— insuficienta atenție 
cordată aerajului.

La toate acestea se poate 
adăuga insuficiența contro
lului și instructajului pri
vind organizarea muncii și 
executarea corectă, în depli
nă concordanță cu prevede
rile normelor de tehnica se
curității.

Să ne oprim puțin asupra 
acestor aspecte. Cu ' ocazia 
controalelor efectuate în ul
timul timp s-au constatat în
că multe deficiențe în efec
tuarea lucrărilor de susține- 
nere și copturire. La abataje
le frontale susținute cu stîlpi 
individuali se întîlnesc ca
zuri frecvente de nerespec- 
tare a monografiei de arma
re, lucrîndu-se cu o densita
te șub prevederi, fără să se 
ia măsuri de asigurare în 
permanență cu aceste ele
mente ; nu se dă atenția cu
venită acordării unei asisten
țe tehnice corespunzătoare.

In sectorul de transport și 
circulație, atît în subteran cît 
și la suprafață există multe 
deficiențe care concură la 
starea proastă a căilor de 
acces, ca urmare a neîntre- 
ținerii lor, blocării secțiuni-

în cîteva

tehnolo- 
prevăzu-

a

a-

lor de circulație cu materia
le, apă, noroi.

Cu toate măsurile luate, 
se mențin încă serioase defi
ciențe în activitatea electro
mecanică : stații de acționa
re și de întindere a trans
portoarelor neancorate, lip
sa instrucțiunilor de 
și de exploatare la 
destinate transportului 
materiale, neasigurarea 
toate cazurile a etanșării u- 
tilajelor și echipamentelor 
electrice antigrizutoase. ne- 
aplicarea peste tot a măsurii 
de susținere a nișelor pentru 
echipamentul electric cu ma
teriale incombustibile, nea- 
cordarea importanței cuveni
te evidenței și verificării 
periodice a echipamentului 
dielectric de protecție — ia
tă doar o parte din deficien
țele cele mai frecvent întîl- 
nite la ultimele controale e- 
fectuate în acest domeniu.

Constituie o deficiență gra
vă și faptul că nu se asigură 
plasarea efectivelor necesare 
menținerii în Stare normală 
a lucrărilor miniere de ae
raj și transport; ca urmare, 
se constată nerealizarea u- 
nui volum mare de lucrări 
de întreținere prevăzute prin 
preliminarele anuale.

Stări de lucruri necores
punzătoare se constată în 
legătură cu controlul și e- 
vidența metanului, cu aera- 
jul general și parțial, carac
terizat în special prin lipsa 
unei poziții ferme și intran
sigente : nu se efectuează în 
mod frecvent cel de-al doi
lea control la locurile de 
muncă de către măsurătorii 
de gaze ; neevidențierea în 
toate cazurile, pe tabla de e- 
vidență a metanului de că
tre maiștrii minieri și măsu
rătorii de gaze ; opriri nejus
tificate ale ventilatoarelor ; 
nemontarea la timp a insta
lațiilor de aeraj ; neîntreți- 
nerea corespunzătoare a a- 
cestor instalații, unele circu
ite de aeraj principal și de 
sectoare au debite de aer in
suficiente față de necesarul 
reieșit din calcule (Lupeni, 
Paroșeni, Petrila); de ase
menea, la Lonea, Petrila, A- 
ninoasa, Paroșeni nu se ur
mărește în toate cazurile re
alizarea debitelor de aer 
calculate pentru Jaerajul 
parțial al locurilor de mun
că.

lucru 
troliile 

de 
în

Cimp larg de acțiune pentru organizațiile de sindicat

Preocupare majoră a fiecărui colectiv 
creșterea extracției de cărbune 

în condiții de securitate deplină !

Imbinîndu-se strîns în pro
cesul de producție cu preo
cupările pentru îndeplinirea 
sarcinilor de plan, contopin- 
du-se cu aceste preocupări, 
activitatea de protecție a 
muncii are un caracter soci
al deosebit de profund. A- 
ceasta face necesar ca fără 
a neglija nici un moment în
făptuirea măsurilor tehnice, 
care au un rol hotărîtor în 
prevenirea accidentelor de 
muncă și îmbolnăvirilor pro
fesionale — să se pună un 
accent deosebit pe munca in- 
structiv-educativă, pentru 
cunoașterea și respectarea tu
turor prevederilor legale și 
totodată pe cunoașterea și

pro-

a re- 
Un

executarea corectă a 
ceselor tehnologice, pentru 
aplicarea riguroasă 
gulilor de disciplină., 
rol deosebit de important
în această privință îl au sin
dicatele ca organizații ob
ștești și ca organizații profe
sionale ale minerilor. Sub 
conducerea și îndrumarea di
rectă a organizațiilor de 
partid, în strînsă conlucrare 
cu comitetele oamenilor 
muncii și cu organizațiile de 
tineret, organizațiile de sin
dicat sînt chemate să desfă
șoare o susținută muncă po- 
litico-educativă și organiza
torică pentru crearea în uni
tățile miniere a unui climat

favorabil aplicării normelor 
de protecție a muncii, să ve
gheze la respectarea riguroa
să de către conducerea uni
tății a măsurilor înscrise în 
contractul colectiv și în pla
nurile de măsuri tehnico-or
ganizatorice privitor la pro
tecția muncii, să militeze în 
cadrul adunărilor de sindi
cat și în adunările generale 
ale salariaților și să acțione
ze prin toate mijloacele de 
influențare — agitație vizu
ală, gazeta de perete, stația 
de radio-amplificare, brigada 
artistică de agitație ș.a. — 
pentru a determina întregul 
colectiv să acorde toată a- 
tenția cuvenită protecției

muncii. Un mare aport pot 
să aducă organele sindicale 
din unitățile miniere la dez
voltarea opiniei de masă în 
favoarea respectării norme
lor și măsurilor de protecție 
a muncii prin antrenarea 
mai largă în această acțiune 
a inspectorilor obștești pen
tru protecția muncii din biro
urile grupelor sindicale. A- 
cești oameni aleși, investiți 
cu dreptul de a controla mo
dul în care se respectă re
glementările privind protec
ția muncii să fie folosiți mai 
mult și mai bine, să fie in- 
struiți, îndrumați și spriji
niți. Desfășurîndu-și activi
tatea în mijlocul brigăzilor,

cunoscînd specificul fiecărui 
loc de muncă, bucurîndu-se 
de autoritatea necesară, ei 
au posibilitatea să exercite o 
puternică influență în rîndul 
colectivului pentru a deter
mina aplicarea măsurilor 
tehnice stabilite și respecta
rea legislației, desfășurarea 
procesului de producție în 
condiții de securitate depli
nă. Prin inspectorii obștești 
se poate asigura un control 
permanent, zi de zi. la toate 
locurile de muncă.

Iată, așadar, și pentru sin
dicate un cîmp larg de acti
vitate, posibilități nelimitate 
de a-și sponj aportul la ac
tivitatea de protectie a mun
cii...

Conchidem aceste notații pe 
analizei făcute la conducerea 
cărbunelui Petroșani asupra activității de 
protecție a muncii fără a avea pretenția de 
a fi încercat măcar o tratare cuprinzătoa
re a problemei. Activitatea de protecție a 
muncii în domeniul minier este vastă și 
nu poate fi tratată dintr-o singură cuprin
dere. Laturile sale sînt multiple, iar 
resoartele care o pun în mișcare, nenumă
rate. Am urmărit să reliefăm doar cîteva 
aspecte mai caracteristice la ora actuală 
ale acestei activități prin prisma muncii 
și a răspunderilor ce revin cadrelor 
administrative, salariaților în general, în 
legătură cu preocuparea pentru îndepli
nirea sarcinilor de plan Ia extracția de 
cărbune.

In prezent, în Valea Jiului se desfă
șoară o vie activitate menită să ducă la 
redresarea producției, la recuperarea ră- 
mînerii în urmă a extracției de cărbune. 
Aplicarea măsurilor stabilite în fiecare 
unitate în legătură cu trecerea la noul 
program de lucru va conduce incontes
tabil și la îmbunătățirea radicală a acti
vității de protecție a muncii. Pentru a se 
ajunge mai repede Ia acest lucru este 
necesar să se înțeleagă însă de către 
toți factorii de conducere ai procesului de 
producție, de întreaga masă de salariați 
că SARCINA CREȘTERII EXTRACȚIEI 
DE CĂRBUNE NU ESTE UNILATERA
LA. Trebuie respectate cerințele reali
zării planului, dar și cerințele impuse de 
actele normative privind protecția mun
cii. „SA ASIGURAM CREȘTEREA EX
TRACȚIEI DE CĂRBUNE, IN CONDIȚII 
DE SECURITATE DEPLINA" ! -- aceasta 
să fie lozinca fiecărui colectiv minier.

Trebuie să se asigure pretutindeni în 
subteran AERAJUL necesar, o SUSȚI
NERE corespunzătoare, CAI DE ACCES 
bune, RESPECTAREA TEHNOLOGIILOR 
de lucru.

Cu toate rezultatele obținute în dome-

marginea 
Centralei

niul protecției muncii, la unele exploatări 
se mai acționează superficial, în necu- 
noștință de cauză. Multe lucruri care se 
cer rezolvate plutesc în necunoscut; nu 
toți cei care răspund de îndeplinirea a- 
numitor sarcini în legătură cu protecția 
muncii știu ce au de făcut. Este necesar 
să s? stabilească cu cea mai mare preci
zie și să se urmărească exigent sarcinile 
în această privință, ca fiecare să știe în 
orice moment ce are de făcut, de ce pro
bleme răspunde, cum să acționeze. Tre
buie făcut totul ca minerii să-și desfășoa
re activitatea în condiții de siguranță de
plină !

O condiție esențială în această privin
ță este intensificarea muncii de educație și 
instruire în vederea cunoașterii și res
pectării cu strictețe a tuturor măsurilor de 
protecție atît de către muncitori, cît și de 
cadrele de conducere a procesului de pro
ducție Ia toate nivelele. Fără o creștere a 
exigenței tuturor factorilor de conducere 
a procesului de producție, fără a se crea 
și dezvolta o puternică opinie de masă îm
potriva oricăror abateri de la prevederile 
legislației 
muncii 
această 
fiecare, 
datoria 
dere ; 
conștiință politică, profesională, civică.

Preocuparea pentru apărarea vieții și 
sănătății minerilor cere multă responsabi
litate, disciplină, seriozitate, dăruire. A- 
ceastă preocupare constituie latură cea 
mai umană din întreaga activitate de mi
nerit. Apărînd viața, sănătatea, integrita
tea corporală a celor ce muncesc în adîn- 
curi, contribuim la înfăptuirea în cele 
mai bune condițiuni a sarcinilor puse de 
partid în fața minerilor: CREȘTEREA 
EXTRACȚIEI DE CĂRBUNE IN RITM 
TOT MAI ÎNALT.

și normelor de protectie a 
nu poate fi vorba de progrese în 
direcție. Iată de ce se impun* ca 
ia locul său de muncă, să-și facă 
plenar, cu cea mai mare răspun

se cere din partea tuturor o înaltă



l I
3MIERCURI, 28 NOIEMBRIE 1973

/

Steagul roșu

Exigența partinică
criteriu al maturității comuniștilor

Pe bună dreptate, în ăpre- 
cierile făcute la încheierea 
dezbaterilor adunării activu
lui de partid de la mina Paro
șeni — avîndu-se în vedere a- 
tît rezultatele slabe obținute în 
lunile august — octombrie din 
acest an, cît și existența unor 
deficiențe mai vechi — se 
spunea că „unii s-au obișnuit 
cu nerealizările, nu manifestă 
suficientă combativitate față 
de lipsurile existente, sînt pre
ocupați ' mai mult de găsirea 
unor justificări, decît de înlă
turarea neajunsurilor, iar alții 
se mulțumesc cu obținerea u- 
nor rezultate sub posibilități". 
Chiar dacă nu s-au făcut no
minalizări, subscriem și noi 
la această apreciere pentru că 
asemenea situații concrete, 
după cum s-a desprins și din 
conținutul unor discuții, pot 
fi întîlnite în toate comparti
mentele și pe toate treptele 
activității minei. Desigur, nu 
aceasta caracterizează colecti
vul minei care, în marea lui 
majoritate depune eforturi 
susținute, muncind cu pasiune 
și entuziasm pentru sporirea 
extracției de cărbune, pentru 
mecanizarea complexă a pro
ducției și recuperarea rămîne- 
rilor în urmă. Dar, tot atît de 
adevărat este că, în rîndul u- 
nor factori de la mină se fac 
resimțite spiritul rutinier, lip
sa de combativitate și exigen
ță, automulțumirea. Altfel 
cum poate fi explicată preocu
parea nesatisfăcătoare din 
partea conducerilor unor sec
toare și servicii pentru trans
punerea în viață a măsurilor 
stabilite, la începutul acestei 
luni, în legătură cu îmbunătă
țirea programului de lucru al 
minerilor ?

— Ceea ce trebuie să dea cel 
mai mult de gîndit — arăta u- 
nul din vorbitori — este faptul 
că măsurile ce șe iau în legă
tură cu îmbunătățirea activi
tății de producție nu sînt res
pectate cu rigurozitate. Cu o- 
cazia trecerii la noul program 
s-a analizat amănunțit situa
ția fiecărui loc de muncă și 
s-au stabilit măsuri asupra 
cărora toată lumea a fost de 
acord că se pot realiza. Dar 
acestea nu au fost aplicate de
cît parțial. Abatajele 6 224 și 
6 226 nu au intrat în funcțiu
ne la termenele prevăzute In 
asemenea împrejurări, nu pu
tem arunca vina pe brigadă 
că nu-și îndeplinește planul !

— Avem un colectiv bun, 
un nucleu de comuniști înche
gat — a arătat în cuvîntul său 
tovarășul Dumitru Mihai. Nu 
se poate spune că minerii nu-și 
fac datoria la fronturile de lu
cru. Dimpotrivă, colectivul 
nostru este mai entuziast și 
mai hotărît ca oricînd să-și 
sporească realizările în pro
ducție, conștient de 
de cărbune ale țării, 
în mijlocul minerilor,

te reproșuri în legătură cu 
funcționarea necorespunzătoa
re a unor utilaje, care ne îm
piedică să obținem în abataje 
rezultate corespunzătoare. Re
alizarea sarcinilor de plan es
te condiționată, spre exemplu, 
de asigurarea cu aer compri
mat la presiunea normală, dar 
problema aceasta nu este încă 
rezolvată. Să punem toți umă
rul la realizarea sarcinilor 
prevăzute în planul de mă
suri.

— Dacă ne-am propus unele 
lucruri bune — arăta la rîn
dul său tovarășul Mihai Stan-

Adunarea
activului

de partid
de ia mina
Paroșeni

nevoile 
Trăind 
sîntem

cu — nu același lucru se poa
te spune despre modul în ca
re au fost duse la îndeplinire. 
Multe utilaje nu sînt folosite 
1^. capacitatea lor ; preocupă
rile pentru reparații și revizii 
sînt încă slabe.

— Avem posibilități, și am 
demonstrat concret că putem 
îndeplini și depăși sarcinile de 
plan — a arătat tovarășul Ion 
Ileanu, directorul exploatării 
— dar, din păcate nu facem 
acest lucru în mod constant. 
De ce ? Adeseori există o in- 
concordanță deplină între ce
ea ce ne propunem să facem, 
între ceea ce spunem că facem 
și ceea ce realizăm în realita
te. Luăm măsuri bune dar nu 
le aplicăm pînă la capăt și în 
loc să acționăm consecvent 
pentru materializarea lor, ne 
consumăm eforturile în găsi
rea unor justificări. Ca să pu
tem recupera pînă la sfîrșitul 
anului rămînerea în urmă, și 
să luăm un start bun în 1974, 
trebuie să respectăm cu stricte
țe măsurile pe care ni le-am 
propus, care au fost aprobate 
.de organizația de partid, de 
întregul colectiv cu ocazia tre
cerii la noul program de lu
cru.

Toți participant» la dezba
terile din adunarea acțiyului 
de partid — fără excepție — 
au fost de părere că mina Pa
roșeni are condiții să-și înde
plinească planul, că poate să

recupereze rămînerea în ur
mă, că în frunte cu organiza
ția de partid, întregul colec
tiv este ferm hotărît să ducă 
la îndeplinire sarcina trasată 
de partid de a spori extracția 
de cărbune. Ce trebuie făcut 
pentru aceasta ? Din adunare 
s-a desprins clar că o sarcină 
primordială este aplicarea 
strictă a măsurilor stabilite și, 
în acest context, urmărirea e- 
xigentă a plasării complete a 
fronturilor de lucru, respecta
rea ciclurilor de producție în 

. abataje, aprovizionarea tehni- 
co-materială corespunzătoare 
a brigăzilor de mineri, întreți
nerea și reparația corespunză
toare a utilajelor pentru asi
gurarea funcționării lor nor
male, îndeplinirea planului 
lucrărilor de pregătire, întări
rea disciplinei la toate nivele
le.

Organizația de partid de la 
mina Paroșeni ar fi avut de 
cîștigat mult dacă adunarea 
activului său s-ar fi orientat, 
cu precădere, să dezbată pe 
larg și exigent stilul și meto
dele folosite în activitatea co 
mitetului și birourilor organi
zațiilor de bază, modul în ca
re comuniștii cu muncix de 
răspundere, în primul rînd, ‘ 
s-au achitat de îndatoririle 
lor, pe linie de partid și în ac
tivitatea profesională. Pentru 
că, orice s-ar spune, deficien
tele din activitatea de produc
ție nu sînt 
care s-au 
tivita tea 
partid, în 
muniști. 1 
darea de seamă și 
discuțiile purtate nu s-au 
pat decît în mică măsură 
aceste probleme.

In cuvîntarea rostită de to
varășul Nicolae Ceaușescu la 
recenta Consfătuire de la Co
mitetul Central al partidului 
se subliniază ideea majoră că 
exigența partinică impune fie
cărei organizații de partid să 
nu se declare niciodată satis
făcută cu rezultatele obținute, 
să nu cedeze în fața spiritului 
de automulțumire... Analiza 
critică este o obligație pentru 
fiecare organizație, pentru fie
care membru de partid, este 
un criteriu al maturității lor; 
este o forță motrice a mersu
lui înainte, este metoda de a 
analiza realitatea, de a desco
peri lipsurile, a asigura pro
gresul ; orice tocire a spiritu
lui critic poate reprezenta un 
serios pericol.

Respectînd aceste criterii 
fundamentale în activitatea sa, 
organizația de partid a minei 
Paroșeni va fi în măsură să 
dinamizeze munca tuturor fac
torilor politici și administra
tivi, să mobilizeze cu deplin 

, succes colectivul de muncă la 
obținerea unor rezultate pe 
măsura sarcinilor și a posibi
lităților sale.

străine de lipsurile 
manifestat în 
organizației 
munca unor

Din păcate, 
de seamă

ac- 
de 

co
nici 
nici 
ocu- 

de

G. ADAM

STRĂDANII SUSȚINUTE, PUNE DE RĂSPUNDERE 
pentru folosirea rațională a combustibililor și energiei

Organele de partid din localitățile municipiului răspund la chemarea lansată de orașul lupeni
VULCAN I

In contextul chemării Co
mitetului orășenesc de partid 
Lupeni, organele și organiza
țiile de partid din orașul nos-' 
tru au întreprins vaste mă
suri în vederea transpunerii 
integrale în practică ,a preve
derilor Hotărîrii Comitetului 
Executiv al C.C. al P.C.k. și 
Decretului Consiliului de 
Stat, acționînd cu stăruință și 
răspundere pentru dezvoltarea 
bazei energetice și gospodări
rea eficientă, rațională a e- 
nergiei electrice și combusti
bililor.

In calitatea noastră de fur
nizor de energie primară vom 
spori extracția de cărbune, 
vom acționa cu fermitate pen
tru economisirea resurselor e- 
nergetice. In acest sens, am 
organizat o largă acțiune de 
identificare a rezervelor in
terne ale unităților, angajîn- 
du-ne ca pînă la sfîrșitul aces
tui an să obținem următoare
le economii :

0 414 200 kWh energie e- 
•le; . x

0 469 G cal. energie termi
că ;

0 3 013 tone combustibil 
convențional ;
iar pentru anul 1974 a urmă
toarelor economii :

® 
trică

© 
mica

® 
convențional ;

0 63 000 000 mc combustibil 
gazos ;

® 8 525 litri benzină 
înspmînd o valoare totală de 
13 800 000 lei.

Măsurile luate la nivelul o- 
rașului constau în subtensio- 
narea rețelelor de aer com
primat prin redimensionarea 
conductelor și stabilirea unor 
trasee optime, raționalizarea i- 
luminatului electric prin tre
cerea la iluminatul fluores
cent. O atenție sporită se va 
acorda încărcării instalațiilor 
consumatoare de energie e- 
lectrică, la capacitatea nomi
nală, evitîndu-se mersul lor 
în gol.

La iluminatul public s-au 
luat măsuri de reducere a 
becurilor încadescente, de 100 
W, de la 710, la 283, și a be
curilor cu vapori de mercur, 
de 250 W, de la 664, la 147, 
realizînd astfel eronomii de 
780 KW/h pe zi. In instituți
ile și întreprinderile din raza 
orașului a fost redus consumul 
de energie electrică cu 20 la 
sută, ceea ce echivalează cu 
o economie zilnică de 2 400 
KW/h. La iluminatul casnic și 
edilitar se vor obține econo
mii prin montarea în toate a- 
partamentele a contoarelor e- 
lectrice, iar pe casa scărilor, 
a contoarelor electrice mono- 
fazice. Sectorul E.G.L. va a- 
sigura funcționarea optimă a 
punctelor termice respectînd 
diagramele de temperaturi 
pentru apa caldă menajeră și 
încălzirea centrală.

PETRILA
însuflețite de chemarea lan

sată de orașul Lupeni, organe
le și organizațiile de partid 
din Petrila, organizațiile de 
masă și obștești își propun să 
realizeze următoarele :

încărcării unei cantități de 
cărbune sortat de 2500 tone 
pe zi o reducere de 100 kw/h.

0 Se vor lua măsuri pentru 
reducerea iluminatului exte
rior și interior în unitățile 
economice prin respectarea cu 
strictețe a programelor stabi
lite, rezultînd astfel o econo
mie zilnică de 410 kw/h.

0 Pentu reducerea consu, 
muluj de aer comprimat, se 
vor executa revizii periodice 
asupra ventilatoarelor acționa
te pneumatic.

In iluminatul public
0 Se vor lua măsuri pentru 

conectarea în cascadă a pos
turilor de transformare din 
cartierele Traian Vuia și Taia. 
In zonele și pe străzile ora
șului unde circulația este re
dusă în timpul nopții se va 
reduce iluminatul public, rea- 
lizîndu-se. în perioada 1 no
iembrie 1973 — 31 martie 1974 
o economie de 68 000 kw/h 
echivalentă cu 40.000 lei.

mobilizarea comuniștilor, a 
tuturor salariaților și locui
torilor pentru reducerea con
sumurilor de energie electrică 
și combustibili prin :

In industrie
0 îmbunătățirea organiză

rii producției și a muncii în 
abataje, ateliere, secții și 
sectoare.
• Folosirea rațională și la 

parametrii proiectați a tuturor 
utilajelor și agregatelor 
dotare, 
cauzate 
de aer 
lectrică

0 Stabilirea unui program 
optim de funcționare a utilaje
lor electrice, de puteri mari 
pentru reducerea valorii 
sarcină în orele de vîrf.

0 Instalarea posturilor 
transformare în subteran 
mai

din 
eliminarea stagnărilor 
de avarii, a pierderilor 
comprimat, energie e- 
și agent termic.

de

de 
cît 

aproape de consumatori.

6 466 MW/h energie elec-

4 282 G cal. energie ter-
t

31 276 tone combustibil

iin industrie
® Se vor lua măsuri pentru 

evitarea funcționării în gol a 
utilajelor, asigurarea încăr
cării la capacitatea maximă 
a acestora. Pentru reducerea 
numărului de transportoare 
care funcționează în cascadă 
se vor lua măsuri ca, odată 
cu atacarea unei noi felii, lu
crările miniere să fie executa
te în așa fel îneît să asigure 
montarea la lungimea maximă 
a transportorului.

0 La secția de preparație 
se va asigura funcționarea 
uscătoriei cu un singur tam
bur de uscare și a flotației pe 
circuitul 1, care are un debit 
mai. mare de filtrare, rezultînd 
o economie de 125 
tere instalată. Prin 
consumului de apă 
lațiile de spălare și 
re se va obține o 
zilnică de 10 kw/h
electrică, iar prin asigurarea

kw/h pu- 
reducerea 
în insta- 
bricheta- 
economie • 

energie

In
In iluminatul edilitar

in-
Pe

și economic
0 Se vor revizui toate 

stalațiile de iluminat de 
casa scărilor și din celelalte
spații de folosință comună 
pentru reducerea consumului 
de energie electrică.

0 Se vor efectua controale 
periodice .pentru ca în unită
țile comerciale și 
secții și ateliere să se realize
ze iluminatul strict necesar 
Instalațiile de iluminat din 
interior și exterior cu lămpi 
cu incandescență, vor fi 
schimbate cu instalații de ilu
minat fluorescente sau cu va
pori de mercur.

0 Se va prelucra cu toți 
cetățenii necesitatea folosirii 
aparatelor de uz casnic și 
iluminatului cșsnic numai 
scopurile strict necesare.

instituții.

a 
în

URICANI
Organele și organizațiile 

partid de pe raza orașului 
ricani vor desfășura o susți
nută muncă politică pentru

de 
U-

iluminatul casnic 
și edilîf^v

In perioada 1 decembrie
— 1 mai 1974 se vor eco-1973 

nomisi 32 600 KW/h energie e- 
lectrică, echivalent cu 16 300 
lei.

0 Se vor revizui, completa 
și pune în funcțiune toate au
tomatele de aprindere — stin
gere de la blocurile de locuin
țe, ca și din spațiile de folo
sință comună.

0 Se va asigura funcționa
rea optimă a centralei termi
ce, prin respectarea diagrame
lor de temperaturi pentru 
dură și apă caldă.

0 In timpul nopții se 
reduce numărul becurilor 
unitățile comerciale 
deservire publică, din 
nate, cămine și școli.

Biroul comitetului 
nesc de partid va analiza lu
nar rezultatele obținute în 
acțiunea de economisire a e- 
nergiei electrice și combustibi
lilor, și va stabili noi măsuri, 
în funcție de situațiile concre
te ce se ivesc, în vederea va
lorificării de noi resurse in
terne de economisire.

căl-

va 
în 
deȘi 

inter-

orășe-

Prin contactul cu școala părintele se ajută
I în primul rînd pe el

Legătura familiei cu școa
la este o cerință de mare im
portanță pentru . evoluția 
procbsuîăî 
tiv, în care 
elevul încă 
le de cursuri 
Pentru școală, în

pen[r.u „ ...
'instfilctiv-odu-a- 

este 
din
ale

antrenat 
primele zi- 
clasei întîi. 
general, și

I

însă și martorii unor frecven-

celor ce ne scriu
• ION ZEICAN, Vulcan. 

Reducerea taxelor de timbre 
pentru cazurile de divorț se 
acordă, de la caz la caz. de că
tre comitetele executive ale 
consiliilor populare județene 
numai dacă motivele invocate 
se încadrează în cazurile men
ționate de Instrucțiile Minis
terului Finanțelor.

Intrucît nu ne comunicați 
motivele pentru care doriți a 
divorța, nu vă putem preciza 
dacă sînteți în drept a solicita 
reducerea taxelor de timbre.

0 GHEORGHE BOCAN, 
priroșani. Prezentați-vă la 
B.A.T.P.S. Petroșani, str. Mi- . 
bai Eminescu nr. 22, camera 
3 de unde puteți ridica bonul 
pentru alocația de cărbune la 
care sinteți îndreptățit.

0 PAULINA FLORE A, Lu
peni. La întrebarea dumnea
voastră am răspuns în ziarul 
nr. 7475, din 15 noiembrie. Vă 
comunicăm totuși că pentru 
perioada despre care ne scrieți 
nu aveți drept la alocația de 
stat pentru copil.

și V.B., Petrila
I.C.L.S. pentru

0 e.d.
Conducerea
măriuri alimentare Petroșani 
ne comunică că a intervenit 
ne lîneă I.R.I.C.P. pentru a- 
provizionarea 
subproduse a 
115 Petrila.

abundentă cu 
magazinului nr.

BĂNICĂ. Petro- 
desfacere a 

dumneavoastră

e IOANA 
șani. Cazul de 
contractului 
de muncă a fost cercetat de 
către Comitetul executiv al 
Consiliului popular municipal 
care a constatat că cele rela
tate ziarului nu sînt reale.

jf

pentru elev, în spepial este 
foarte important dacă fami
lia . manifestă interes per
manent' și-'l sprijină cu'com
petență și regularitate, ocu- 
pîndu-se de el acasă, urmă- 
rindu-i activitatea prin vi
zitele periodice, discuții cu 
cadrele didactice participări 
la ședințe, la lectorate etc 

Atunci cînd cei doi 
acționează 
țațele 
să iasă 
fel sau

factori 
rezul- 

întîrzie 
într-un

corelați, 
pozitive nu 

în evidență 
altul, evident, și în 

funcție de datele fizice și 
telectuale ale elevului.,

Se mai întîmplă însă 
familia, 
cese să 
limite, 
puterea, 
țîndu-le 
absurd 
mental, 
tă de soarta 
tr-una din zilele trecute 
învățătoare 
tîi mi-a 
fetițe, 
ochi 
dată 
speriată, 
salvat de gongul final. Cînd 
am întins palma s-o min
gii s-a speriat.
mase un reflex 

palmei. Am aflat 
aceasta poartă

in

ca 
suc-în goană după 

depășească anumite 
fie că nu cunoaște 

copilului, fie for- 
conștient printr-un 
concept comporta- 
aparent preocupa- 

copilului. In- 
o 

de la clasa în- 
aratat chipul Unei 

Arăta jalnic — un 
încercănat, fața braz
de vînătăi, privirea 

Părea un boxer

I se for- 
la vederea 
că „opera" 
semnătura 

mamei- sale. Motivul ? Che
mată la școală a mărturisit 

că a procedat astfel deoare
ce vrea să scoată din fe
tiță „om. nu o neisprăvită" 
De aceea încă de acum se a- 
rată hotărîtă să nu-i treacă

insuccesele. Dar 
insuccese este

cu vederea 
despre ce 
vorba ? Bătaia a primit-o 
deoarece nil-i în stare nici ț 

să scrie. Cum adică, nici să 
scrie ?

Sînt abia la primele li
tere, învățate separat, după 
exerciții cu bețișoare și 
cîrlige. învățătoarea sa es
te însă de altă părere, mani- 
festîndu-se a * 
de felul cum se 
va. Atunci ?

Atunci cauza 
ma fetiței s-a recăsătorit 
cu un bărbat qare aducea în 
noua familie un copil al său. 
Pentru familie 
perspective 
țul cîștiga 
pretenția ca 
meargă bine, 
ția acasă pentru a putea 
se ocupe îndeaproape 
gospodărie și de educația 
piilor. Soția era mulțumi
tă și încerca totul să-i 
monstreze soțului cît ține 
el.

de cauzele care-o

fi mulțumită 
descurcă ele-

e alta. Ma-

se vedeau 
frumoase.

bine și i 
treburile 
ținîndu-și

So- 
avea 

să 
i so- 

să 
de 

i co

de- 
la 

cît face pentru el și co
pil, ea și fetița fiind pe pla
nul al doilea, 
convingătoare dovadă 
„bătaia 
administra 
die pentru 
actualitate.

Trecem 
tatea soțului, a 
îndură o astfel 
tate.
care 
unui 
gem 
măm

sinceră" 
fiicei 
a fi i

peste

NOTĂ

In magazinele de speciali
tate ale I.C.L.S.P.I. din în
treaga Vale a Jiului nu se 
prea găsesc (și nu de... ieri 
de alaltăieri !) decît rezisten
te de șamotă pentru fierul

de călcat. Sînt foarte bune 
acestea, este adevărat. dar 
ce facem cu fiarele de călcat 
care au nevoie de o rezisten
ță inelară (cu... mărgele, adi
că) ? Le dăm la... fier vechi?

Energia Paroșeni Preparate Petrila

■O

Unii dreg și alții strică"

Și, cea mai 
era 

‘ pe care o 
sale perio- 
mereu... în

insensibili- 
omului care 
de brutali- 

O înțelegem pe femeia
vrea căldura și tihna 
cămin, dar o respin- 
pe mama căreia îi bla- 

atitudinea nemiloasă

indiferent 
generează.

Noroc 
sit la școală căldura 
blîndețea ce-i lipseau 
să. Dar, oricum, ea 
crește și va înțelege tot 
mult, înstrăinîndu-se 
tat de ai săi, închizîndu-se 
în ea și pierzîndu-și sensi
bilitatea și optimismul spe
cifice vîrstei. Iar peste ani, 
cînd își va aminti de părinții 
ei, oare cum își va judeca ma
ma ale cărei palme le poartă 
pe obraji în locul mîngîierilor?

Acesta e un caz unic în felul 
său, dar, oare, cîți părinți nu 
mai 
tru
tru 

așa 
te că unii copiii nu pot atinge 
limitele maxime din diferite 
motive pe care părinții nu le 
știu sau nu vor să le accepte. 
Poate că la cei tăbăciți pentru 

un 9 le vor cultiva, fără să 
vrea, ambițiile deșarte, ego
ismul și trufia.

E mult mai periculoasă din 
anumite puncte de vedere ca
tegoria acestor părinți decît 
a celor care nu se inte
resează de copiii lor, dar a- 

ceștia au chemare pentru 
carte, au spdDjinul școlii to
tuși.

Munca de părinte e un fel 
de meserie pe care însă mulți 
o practică deși n-o cunosc. 
Și asta în primul rînd din 
vina lor.

de fetiță că a gă- 
școală Și 

aca- 
va 

mai 
trep-

și acum care, pen-sînt
o notă mică sau chiar pen- 

un 9 își supun copiii 
ziselor „severități" ? Poa-

Prof. Mircea MUNTEANU 
Vulcan

de fotbal

Pe adresa redacției a sosit 
răspunsul E.P.C.V.J., secția de 
producție Coroești, la artico
lul intitulat „UNII DREG ȘI 
ALȚII STRICĂ", publicat in 
ziarul nr. 7 467 din 6 noiem
brie a.c. „Conținutul artico
lului a fost analizat și prelu
crat cu toți factorii, se spune 
în răspuns. In urma analizei 
s-a constatat că sesizările zia
rului sînt juste, existînd. în 
cadrul compartimentelor
E.P.C.V.J., unele deficiențe în 
planificarea livrărilor de căr- 
bune-alocație. Astfel, dacă 
pentru depozitele de cărbune- 
alocație din Lupeni și Uricani 
programarea livrărilor se face 
pe baza solicitărilor șefilor de 
depozite. în funcție de cerin
țele reale ale consumatorilor, 
la depozitul din Petroșani a- 
ceastă programare se făcea de 
către biroul de transport al

E.P.C.V.J., în funcție de pro
ducția de cărbune disponibilă, 
și printr-o apreciere arbitrară

IțvtV,' 'V':A.

Pe urmele 
sețnnalelor

:2! '• 
w-,

■■

aIe zlarutai
_

necesitățiloi- de consum 
ntrn remedierea ace,tor. de- 

evitarea unor ano- 
luat măsura ca 

să depună la 
prin șeful depozi-

a

.‘iciențe și 
malii s-a 
B.A.T.S.P. 
E.P.C.V.J.,

se 
publicat 

un real 
depista- 

cadrul

tului de cărbune, necesarul li
vrărilor. în funcție de care să 
se efectueze programarea a- 
cestora în concordantă cu ca
pacitatea frontului de descăr
care".

In continuarea răspunsului, 
după relatarea situației livră
rilor pe luna octombrie 
spune : „Materialul 
de ziar ne-a fost de 
folos, ajutîndu-ne în 
rea deficiențelor din
centralei noastre și la găsirea 
unor noi căi de conlucrare cu 
ceilalți factori care răspund 
de asigurarea încălzirii cen
trale a apartamentelor. Vă 
mulțumim pentru sprijinul a-1 
cordat, pe care-1 așteptăm și 
în continuare. Semnează, di
rector adjunct al E.P.C.V.J., 
ing. Sabin Florea, și șef servi
ciu desfacere transport, eco
nomist Florian Petrescu.

Odată cu fluierul final al 
arbitrului Ion Bogdan (De
va), ajutat de Gh. Moga și 
C-tin Holoschievici (Petro
șani), brigadă ce s-a achitat 
cu cinste de sarcina încre
dințată, s-a tras cortina peste 
ultimul act al campionatului 
județean de fotbal la Paro
șeni.

In această ultimă etapă 
s-au întîlnit Energia și Pre
paratorul Petrila, două echi
pe modeste, care, datorită 
așezării lor în configurația 
clasamentului și-au permis 
să încerce diferite artifi
cii în joc.

Timpul frumos ne-a per
mis să vizionăm în con
diții bune o întîlnire desfă
șurată într-o adevărată notă 
de sportivitate. Victoria 
gazdelor a fost obținută în 
prima parte a jocului, cînd 
oaspeții au mizat mai mult 
pe apărare. In acest timp 
jucătorii energeticieni domi
nă copios — hărțuind conti
nuu apărarea supranumerică 
a petrilenilor care a fost o- 
bligată în minutul 15 să ce-

înscris cu 
Petcu a fost

1-0. Golul 
de către 
extremului stîng Pui- 

dppă o cursă spec- 
impeca- 

:ăsindu-l bine plasat pe

deze : 
capul 
opera 
că, care, 
taculoasă, centrează 
bil, S 
J>etcu.

Deoarece 
turilor 
sînt ] 
careu 
tea, 
care ] 
bia în minutul 35, 
ță își 
personală 
ling printre 
ajunge 
de unde pasează lui Petcu și 
2-0.

Pînă la sfîrșitul acestei re
prize am mai reținut o sin
gură fază prin care oaspe
ții puteau reduce din handi
cap, 
fost 
poi

capul să rateze unica și cea 
mai mare ocazie a oaspeților.

După pauză, 
că mult 
ză orice 
avantajul 
organizat 
șui lor este stopat cu multă 
siguranță de apărătorii ener- 
geticieni conduși foarte bine 
de Trică.

oaspeții joa- 
mai bine, anihilea- 
încercare de a mări 

gazdelor, ies mai 
la atac, dar iure-

Au jucat de la ENERGIA : 
Faur— Nicolau, Trică, Ne- 

.meș II, Vincze — Nistor, Ani- 
sie — Andrași, Petcu, Niță, 
Puică ; PREPARATORUL : 
Ion Costea — N. Costea, Le- 
șiu, Haidu, Miclea — Lițo- 
iu (46 Buza), Kalai — Velea. 
Pop, Daraczi, Haidu.

C.MARIUS 
corespondent

y
majoritatea șu- 

expediate de gazde 
prinse sau respinse în 

de portarul Ion Cos- 
în formă bună, golul 
plutea în aer cade a- 

__  _ , cînd Ni- 
asumă răspunderea 

și trece în drib- 
cinci apărătoriț 

în careul de 6 metri,

Parîngul Lonea E.6.C. Petrila 1-2

dar ceea ce s-a opus a 
bara 
portarul Faur.

acțiune a 
urma unui 
tea stîngă 
reușit să 
în tiară și apoi Daraczi

transversală, a- 
’ ” . Această

fost 'posibilă. în 
contraatac pe par- 
de unde Pop a 

trimită fulgerător 
cu

Aproximativ 200 — 250 de 
suporteri ai ambelor echipe au 
ținut să fie pj-ezenți în tribuna 
stadionului „Parîngul" din Lo
nea pentru a-și susține echipa 
favorită.

In ciuda terenului desfundat 
și alunecos, cele două echipe 
au reușit să ofere publicului 
spectator un joc agreabil, pur
tat într-un tempo destul de 
dinamic și cu faze de gol la 
ambele porți. Gazdele cu un 
atuu în 
jocurilor 
nu s-ar 

gîndul ca 
se aleagă 
Dar iată că cei care deschid 
scorul și încă în minutul 5 

sînt oaspeții. In urma unei 
bîlbîieli a întregii apărări

plus — experiența 
de campionat — 

fi putut împăca cu 
.din acest joc să nu 

cu două puncte.

Rusu înscrie spectaculos și 
1—0 pentru E. G. C. Petrila 
In continuare gazdele reu
șesc să stăpînească mai 
mult terenul își creează și cîte
va bune ocazii de a înscrie 
însă balonul fie că a întîlnit 
bara, fie că șuturile înaintași
lor loneni n-au nimerit ținta 
In min. 45 oaspeții înscriu al 
doilea gol prin Pui, care a 
fructificat magistral o lovitu
ră liberă de la 20 metri ș 
astfel prima repriză se încheie 
cu scorul de 2—0 în favoarea 
jucătorilor de la E.G.C.

In repriza secundă notăm 
primul și ultimul gol 
gazdelor. După numai 
minute de joc mai 
în min. 47 tot în 
unei lovituri din

al 
două 

precis 
urma 
afara

nr.

S-t

Suciu, din Petrila, 
de 30 de ani. sufe-

iulie 
depo- 

navete 
goale

aflîndu-se

A îpcut-o
spanac

I

defectu- 
serviciu,

Sticle cu ghinion
Săvuc 

în vîrstă 
rise patru condamnări între 
1967-1973, însumînd 5 ani de 
închisoare, pentru furturi 
repetate. In martie a.c. s-a 
angajat ca muncitor neca
lificat la depoMtul de be
re al I.C.L.S.A.P. Petroșani. 
In seara zilei de 11 
a. c. a sustras din 
zitul unității trei 
din plastic cu sticle
de „Frucola". Deși în instan
ță și-a declinat vina de 
care a fost acuzat, prin fap
tul că în acea zi, pe traseu, 
băuse cam multă bere și- 
nu și-a dat seama ce face, 
totuși legiuitorul, avînd în 
vedere antecedentele sale, 
l-a condamnat la 1 an și 2 
luni închisoare. Acum
dus cu berea la gheață. Va 
bea doar apă la... răcoare.

I 
I
I

I
I 
I
I
I

I 
I
I
I
I

Ion Perju, în vîrstă de 24 
de ani fusese angajat ca 
muncitor la E. M. Uricani. 
In 2 iulie a. c.
în magazinul alimentar cu 
autoservire nr. 58 din Vul
can s-a gîndit să nu plece 
de acolo cu... mina goală. 
Și „s-a autoservit" în mod 
fraudulos cu cîteva artico
le mai acătării — deh ! a- 
vea gusturi rafinate tînă- 
rul I — : o sticlă de Whisky 
„Club 99", o sticlă de coniac 
„Zarea", 9 lingurițe din me
tal inoxidabil, un săpun 
„Santal".

Constatînd că „poanta-i- 
ține" de minune, s-a dus și 
la Lupeni, la unitatea 
61, de unde a furat o sti
cluță de colonie, trei con
serve și un ibric pentru ceai.

Dar prins cu „cinstea în 
vacanță", a fost condamnat 
Ia un an și trei luni deten
țiune. Sticluța cu colonie 
furată nu i-a mirosit oare a 
„excursie" într-o... 
nedorită ?

.colonie"

Indeplinindu-și 
os obligațiile de 
loan Stan, fost gestionar la 
unitatea C.L.F. nr. 24 din 
Lupeni, cu ocazia inventa
rului a fost găsit cit un mi
nus în gestiune de 5 570 lei. 
Depozitînd în magazie lăzi 
cu mărfuri alterate ce au 
favorizat degradarea altora, 
neîntreținînd nici localul în 
condiții optime —- deși a 
fost sancționat de către in
specția sanitară de stat — 
Ion Stan s-a trezit cu... mar
fa alterată și cu bani buni 
de plată. Dar a mai primit 
și un „mizilic" de 5 luni în
chisoare, pe care le va e- 
fectua prin muncă corecțio- 
nală.

In tot cazul, deși a făcu
t-o de... spanac, nu va fi 
pus la plivit legume...

Aurel COMȘA, 
Nicolae GHERGHIN, 
Judecătoria Petroșani

Mlca 
publicitate
SCHIMB locuință confor

tabilă în Lupeni cu una si
milară în Petroșani. Scoruș 
Ida str. 6 August nr. 51 Lu
peni.

careului de 16 metri, Popovici 
trage puternic pe lingă zid și 
portarul Ardean. deși prinde 
balonul, îl scapă în poartă și 
scorul devine 2—-1 pentru 
E.G.C. Cîteva minute mai tîr- 
ziu, jucătorul Pui scapă de Ia 
centrul terenului, driblează 
tot ce l-a ieșit în cale, însă 
șutează de la prea mare dis
tanță și portarul gazdelor 
Mîndru, prinde balonul. Ata- 
canții echipei din Lonea bine 
sprijiniți de cei doi mijlocași 
Bucși și Horvath ratează tot 
ceea ce Ii s-a oferit și astfel 
partida ia sfîrșit cu victoria 
la limită a E.G.C Petrila. Au 
jucat formațiile: PARÎNGUL: 
Mîndru — Lupa David, De- 
metrescu, Muntean — Bucși 
Horvath — Buium, Popovici 
Baki, Răbulea (Nyulaș) ; 
E.G.C. Ardean — Feher 
Gheorghe, Kraibic. Nimu — 
Neag. Goia — Rusu. Pui, Oi- 
lea. Duck.

La juniori, 4—0 pentru Pa
rîngul.

s. bAloi

In cel de-al treilea meci 
care a avut loc în munici
piul nostru în cadrul cam
pionatului județean, forma
ția Minerul Aninoasa 
dispus cu scorul de 3-0 
colegii lor de competiție
la Minerul Uricani. Dumi
nică se va disputa ultima e- 
tapă a turului.

a , 
de
de
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Ministrul afacerilor externe 1

al României și-a încheiat
vizita in Iugoslavia

Steagul roșu

ULTIMELE ȘTIRI 1 Ultimele știri
/

BELGRAD 27 — Corespon
dentul Agerpres, S. Morcoves- 
cu, transmite: Ministrul aface
rilor externe al Republicii So
cialiste România, George Ma- 
covescu, a fost primit marți, 
de vicepreședintele Prezidiu
lui R.S.F. Iugoslavia, Mitia Ri- 
bicici. Ministrul român a fost 
însoțit de ambasadorul Româ
niei la Belgaad, Vasile Sandru. 
A fost prezent, de asemenea, 
ambasadorul Iugoslaviei la 
București, Iso Njegovan.

Vicepreședintele Ribicici a 
transmis, din partea tovarășu
lui Iosip Broz Tito, calde sa
lutări tovarășului Nicolâe 
Ceaușescu și urări de noi suc
cese în opera de edificare a 
societății socialiste multilate
ral dezvoltate în țara noastră. 
La rîndul său, ministrul de 
externe român a transmis din 
partea tovarășului Nicolae 
Ceaușescu un mesaj de calde 
salutări pentru tovarășul Io- 
sip Broz Tito și urări de sue-- 
cese în construcția socialistă 
a Iugoslaviei.

Intr-o atmosferă de sinceră 
prietenie și cordialitate, ce 
caracterizează relațiile dintre 
cele două țări, s-a dat o înaltă

apreciere stadiului actual al 
legăturilor reciproce și per
spectivelor favorabile ale dez
voltării lor multilaterale, ex- 
primîndu-se satisfacția pentru 
evoluția ascendentă, dinamică 
a acestor relații, precum și do
rința ca ele să se extindă și 
să se adîncească continuu, 
spre binele ambelor popoare, 
în interesul socialismului și al 
păcii.

*

Cu prilejul vizitei în cap-ta- 
la Iugoslavă a ministrului a- 
f a cerilor externe al României, 
ambasadorul țării noastre la 
Belgrad, Vasile Șandru, a o- 
ferit un dejun în saloanele 
Ambasadei. Au luat parte Mi- 
loș Minici, vicepreședinte al 
Consiliului Executiv Federal, 
secretar federal pentru aface
rile externe, Boșko Dimitrie- 
vici, secretar federal pentru 
economie, și alte persoane o- 
ficiale. precum și ambasado
rul Iugoslaviei la București. 
Iso Njegovan.

★

Marți seara, George Macc • 
vescu a părăsit Belgradul.

Cea de-a Xl-a Întîlnire
europeană a Uniunilor
Naționale Studențești

SOFIA 27 (Agerpres). — In 
capitala bulgară, s-a deschis, 
marți, cea de a Xl-a Intîlni- 
re europeană a Uniunilor 
Naționale Studențești. Pe a- 
genda lucrărilor 
scrise, 
bleme legate 
rea tineretului 
întărirea păcii 
pe continentul 
Sînt 
prezentînd 
nizații studențești 
Delegația Uniunii 
ilor 
din România este condusă 
de Constantin Boștină, mem
bru al Biroului C.C. al U.T.C. 
președintele Consiliului 
U.A.S.C.R.

In prima zi a lucrărilor de
legația U.A.S.C.R. a prezentat 
o intervenție în care a subli
niat poziția și inițiativele 
partidului și statului nostru în 
ceea ce privește securitatea și 
cooperarea europeană. căile 
ide înfăptuire a unui sistem

• se află în
altele, pro- 
de participa- 
studențesc la 
și securității 

european, 
prezente delegații re- 

peste 20 de orga- 
europene. 
Asociați- 

Studenților Comuniști 
România este

printre

trainic de securitate pe conti
nentul european. In.interven
ție a fost relevat, de asemenea, 
rolul opiniei, publice în reali
zarea acestor obiective. Expu- 
nind formele și posibilitățile 
multiple prin care tineretul, 
studenții, pot și trebuie să 
participe la dezvoltarea cola
borării multilaterale dintre 6 
statele europene, la adîncirea 
cursului spre destindere și 
cooperare, la făurirea unui 
climat durabil de pace și se
curitate în Europa și în întrea
ga lume, delegația română a 
înfățișat contribuția și acțiu
nile 
care 
țării 
zării 
acest context, a fost prezenta
tă inițiativa studenților Uni
versității București de a orga
niza în capitala Bomâniei, în 
luna ianuarie 1974, Seminarul 
european „Studenții și securi
tatea europeană".

U.T.C. și U.A.S.C.R. prin 
sprijină activ eforturile 
noaâtre în direcția reali- 
securității europene. In

încheierea convorbirilor
dintre președintele Franței 

și cancelarul R. F. Germania
PARIS 27 (Agerpres). — 

La Paris, s-au încheiat con
vorbirile periodice dintre 
președintele Franței Geor
ges Pompidou, și cancela
rul R.F. Germania, Willy 
Brandt, prevăzute în Tra
tatul de prietenie și coope
rare franco-vest-german în
cheiat în 1963.

In cursul 
niri cei doi 
abordat, în 
de probleme 
ala penurie 
afectează 
două țări, 
todată, o serie 
privind 
petrol 
utilizare 
nergie. In 
prime runde, 
în revistă o serie de pro
bleme internaționale, prin
tre care situația- din Orien
tul Mijlociu.

Cea de-a doua rundă de 
convorbiri a fost con^icrată 
unor aspecte legate de con- > 
ferința europeană pentru 
securitate și cooperare, pre- . 
cum și problemelor ce pri
vesc 1 
sebi ; 
nivel 
bre ale 
să se desfășoare la 14 și 15 
decembrie la Copenhaga, și 
trecerea la cea de-a doua
fază a preconizatei uniuni
economice și monetare a 
„celor nouă".

primei __ întîl- 
interlocutori au 

esență, o serie 
legate de actu- 
de energie care 

economiile celor 
examinînd, to- 

de proiecte 
aprovizionarea cu 

și posibilitățile de 
a unor surse de e- 

cursul acestei 
, au fost trecute 
o serie

Piața comună, îndeo- 
apropiata reuniune la 
înalt a țărilor mem- 

> C.E.E. care urmează

MIERCURI, 28 NOIEMBRII

PETROȘANI — 7 Noiem
brie : Valter apără Sara
jevo (de la 10 și 14) și De
getul de fier (de la 18 și 20) : 
Republica : Ciprian Po-
rumbescu ; PETRILA :
Neamul Șoimăreștilor ; LO- 
NEA — Minerul: Amintiri 
din copilărie ; VULCAN : 
Adio Petersburg; LUPENI 
— Cultural : La răscruce 
de vînturi ; Muncitoresc: 
Drumul spre vest; URI 
CANI: Țara sălbatică.

Dragi mi-s cîntecul și jocul ;

0 r
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Sesiunea Adunării Generale a 0.0.
• •Intervențiile reprezentanților

NEW YORK 27 —Corespon
dentul Agerpres, C. Alexan
droaie. transmite : In Comite
tul pentru problemele econo
mice al Adunării Generale, 
ambasadorul român Constan
tin Ene a prezentat proiectul 
de rezoluție al României, că
ruia i s-au alăturat alte 25 de 
state în calitate de coautoare, 
la punctul „Rolul științei și 
tehnologiei moderne în dezvol
tarea națiunilor".
. Această inițiativă a Româ
niei — a subliniat vorbitorul 
— izvorăște din faptul că ce
rințele dezvoltării și diversifi
cării cooperării internaționale, 
formele și metodele folosite 
pînă în prezent în cadrul Na
țiunilor Unite sînt încă de
parte de a răspunde nevoilor 
existente de largă difuzare a 
cunoștințelor și experienței 
dobîndite, de facilitare a ac
cesului neîngrădit al tuturor 
țărilor la cuceririle științei și 
tehnologiei moderne. Este ne
cesar să se procedeze la o a- 
naliză de ansamblu menită să 
contribuie la definirea unui 
concept global al O.N.U. în 
materie de știință și tehnolo
gie, respectiv la identificarea 
modalităților principale d;=. a- 
pli. are a acestuia.

Reprezentantul României a 
subliniat, în continuare, că 
proiectul de rezoluție supus 
dezbaterilor pornește de la re
cunoașterea faptului că, în 
lumina primei evaluări a stra
tegiei internaționale a dezvol
tării, știința și tehnologia re
prezintă unul dintre factorii 
principali pentru înfăptuirea 
integrală a obiectivelor stra
tegiei. Se are, în vedere, de a- 
semenea, importanța concen
trării eforturilor sistemului 
Națiunilor Unite pentru a 
răspunde necesităților funda
mentale ale țărilor în curs de 
dezvoltare în domeniul știin
ței și tehnologiei inițierea 
concertată de noi măsuri pen
tru intensificarea cooperării in
ternaționale care să permită 
tuturor statelor să beneficie
ze de realizările științei și teh
nologiei moderne, să favorize
ze crearea capacităților știin
țifice naționale. In acest con
text, proiectul de rezoluție so
licită E.C.O.S.O.C. și organelor 
sale să acorde prioritatea ne-

cesară examinării, probleme
lor referitoare la rolul > știin
ței și tehnologiei. Proiectul 
subliniază de asemenea, nece
sitatea elaborării unei politici 
a Națiunilor Unite în acest do
meniu de importanță majoră 
pentru progresul economic și 
social al țărilor în curs de dez
voltare, precum și convocarea 
unei conferințe a Națiunilor 
Unite pe această temă. Secre
tarul General este chemat să 
acorde asistența necesară pen" 
tru înfăptuirea acțiunilor re- 
zultînd din deciziile comitetu
lui pentru știință și tehnică în 
slujba dezvoltării și, respec
tiv, ale E.C.O.S.O.C. și să pre
zinte sesiunii viitoare a Adu
nării Generale un ’raport a- 
supra îndeplinirii prevederi
lor acestui proiect de rezolu
ție.

NAȚIUNILE UNITE 27 —
Corespondentul Agerpres. C. 
Alexandroaie. transmite : A- 
plicarea de către agențiile spe
cializate și organismele inter
naționale asociate Națiunilor 
Unite a Declarației cu privire 
la acordarea independenței ță
rilor și popoarelor coloniale a 
format obiectul cuvântului 
rostit astăzi în Comitetul pen
tru problemele coloniale al 
Adunării Generale de către 
reprezentantul României, Pe
tre Vlăsceanu.

Evidențiind intensificarea 
luptei popoarelor angolez, mo- 
zambican, namibian, Zimbab
we și din alte zone ale Africii, 
împotriva dominației colonia
le, pentru cucerirea indepen
denței naționale și, în paralel, 
înfăptuirea unor ample pro
grame de reconstrucție națio
nală în zonele controlate de 
mișcările de eliberare națio
nală, reprezentantul Români
ei s-a pronunțat în favoarea i- 
dentificării, de către Națiuni-

României
le Unite, a. celor mai eficiente 
căi și mijloace pentru a acor
da o asistență multilaterală 
sporită popoarelor coloniale 
în lupta lor justă pentru în
făptuirea aspirațiilor lor legi
time de libertate și indepen
dență.

Delegatul român a sublini
at că mișcările de eliberare 
națională sînt îndreptățite, în 
baza recunoașteri, de către A- 
dunarea Generală și Consiliul 
de Securitate a legitimității 
luptei lor, să beneficieze de 
sprijinul’ deplin al comunită
ții internaționale.

Referindu-se in continuare, 
la măsurile ce trebuie între
prinse pentru ducerea la înde
plinire a prevederilor rezolu
țiilor în materie de către agen
țiile specializate și organiza
țiile internaționale asociate 
Națiunilor Unite, reprezen
tantul român a cerut să se a- 
sigure participarea, în calita
te de observatori a reprezen
tanților mișcărilor de elibera
re națională la dezbaterea tu
turor problemelor care vizează 
aceste teritorii, să se asigure 
participarea lor, permanent, 
la activitatea acestor organis
me, să se elaboreze programe 
concrete de asistență pentru . 
popoarele din Angola. Mo- 
zambîc, Namibia și Rhodesia, 
precum și pentru populațiile 
din zonele eliberate, să se dea 
curs cerinței de încetare a ori
cărei colaborări și a oricărui 
sprijin regimurilor colonialis
te și rasiste de la Pretoria, Li
sabona și Salisbury, atîta timp 
cît acestea nu vor abandona 
politica de .dominație și sub
jugare a altor popoare și, tot
odată, să li se interzică drep
tul de a reprezenta, în toate 
agențiile specializate și orga
nismele internaționale asocia
te O.N.U., teritoriile aflate 
sub dominația lor colonială.

ale Ligii Arabe ’

• PREȘEDINTELE FILIPI-
I NELOR, Ferdinand Marcos, 
J a primit delegația comercia- 
| lă chineză, condusă de Uari

Iao-tin, președintele Comite
tului pentru promovarea co
merțului exterior al R. 
Chineze, care face o vizită 
prietenie la Manila.

I
I

P. 
de

F.

Scrisoarea secretarului general 
al P.C. Francez 

adresată lui Georges Pompidou
Corespondentul

Paul Diaconescu, 
„L’Humani-

Cea de-a 
întrevedere 
o'ameni <’ 
obiect 
ției 
cum 
tre 
tale 
Pompidou 
semenea. 
noirii convenției 
Yaounde, care definește re
lațiile dintre statele africane 
asociate la C.E.E. și țările 
membre ale Pieței comune. La 
această ultimă întrevedere 

; primul ministru 
Pierre Messmer, 

și miniștrii de ex-

și ultima 
cei doi 
avut ca 

evolu-

treia 
dintre 

de stat a 
examinarea 

relațiilor Est-Vest, pre- 
șiv a raporturilor din-

țările Europei occiden-
și S.U.A. Președintele 

de a- ’ 
reîn- 

la

a evocat, 
problema 

de

au asistat 
francez, 
precum 
terne, ai finanțelor, economi
ei și industriei din -cele două 
țări.

Marți 
după 
rilor.
Brandt
reîntoreîndu-se

la prînz, 
încheierea 

cancelarul 
a părăsit 

la

imediat 
covorbi-

Willy 
Parisul, 

Bonn.

HOUSTON 27 (Agerpres). 
— Membrii echipajului „Sky- 
lab-3- au realizat, în cursul 
zilei de' marți, imagini ale 
unui imens nor de bariu 
creat artificial în spațiu cu 
ajutorul unei rachete deto
nate la altitudinea de 560

ALGER 27 — Coresponden
tul Agerpres, Mircea S, Io- 
nescu, transmite : Marți, au 
continuat la Alger lucrările 
Conferinței la nivel înalt a ță
rilor membre ale Ligii Arabe. 
In cursul ședinței de diminea
ță, desfășurată cu ușile închi
se, au luat cuvîntul președin
tele R.A. Egipt, Anwar Sadat, 
și președintele Siriei. Hafez 
Assad.

Potrivit unei declarații fă
cute de Mahmud Riad, secre
tarul general al Ligii Arabe, 
președintele egiptean s-a re
ferit, în discursul său, la e- 
voluția situației din Orientul 
Apropiat și la implicațiile mi
litare, politice și economice a- 
le acesteia pe plan internațio-

nai. La rîndul său. șeful sta
tului sirian a expus punctul 
de vedere al țării sale asupra 
diferitelor aspecte ale situați
ei din zonă. De la tribuna con
ferinței, conducătorii altor țări 
arabe și-au expus pozițiile în 
problema rezolvării crizei din 
această regiune.

Marți după-amiază. part'ci- 
panții la reuniunea la nivel 
înalt s-ap reunit într-o nouă 
ședință ale cărei lucrări con
tinuă în momentul transmi
terii corespondenței.

După cum afirmă surse din 
apropierea conferinței; reuniu
nea de la Alger, urmează 
se încheie în cursul zilei 
miercuri.

I
s

I
* jjeueu tex, du ctiatex mu-uij 
| mesaj al ministrului de ex- 
, terne al acestei țări, Sahim 
| Ibn Hamad.
*

I

QATARVJL a hotărît să 
cunoască xlepublica Guineea 
— Bissau ca națiune înde- 
pedentă, se arată într-un

re-

I
I
I

să 
de

i
i

PREȘEDINTELE TURCIEI, 
Fahri Koruturk, a început o 
serie de consultări în ve-

Plenara C. C. al P. C. 
din Cehoslovacia

PRAGA 27 — Coresponden
tul Agerpres, C. Prisăcaru, 
transmite : La Praga au în
ceput, marți, lucrările unei 
plenare a C.C. al P.C. din 
Cehoslovacia.

Lubomir Strougal, membru 
al Prezidiului C.C. al P.C. 
din Cehoslovacia, președinte
le guvernului 
vace, a prezentat 
Prezidiului 
Cehoslovacia, 
problemele 
portul constată că, 
trei

nai au fost îndeplinite 
succes sarcinile trasate de 
de-al XlV-leâ Congres 
P.C.C. în domeniile econo
mic, social, cultural și al ni
velului de trai. S-a mai 
rătat că, în anul viitor, 
nitul național urmează
crească cu 5 Ia sută, produc
ția industrială — cu 5,8 la 
sută, activitatea în construc
ții— cu 7,’5 la sută,.iar pro
ducția agricolă — cu 3,8 la 
sută.

Lucrările plenarei continuă.

cu 
cel 
al

a- 
ve- 
să

R.S. Cehoslo- 
raportul 

C.C. al P.C. din 
cu privire la 

economice. Ra- 
în primii 

ani ai actualului cinci-

0 declarație a M.A.E. al Guvernului 
Revoluționar Provizoriu al Republicii 

Vietnamului de Sud

I derea formării unui nou gu- J vern. După o primă între
vedere cu președintele Se
natului, Tekin Ariburun, în 
următoarele patru zile, 
Fahri Koruturk va conferi cu 
liderii tuturor 
litice și ai 
mentare din

i

I
*

I
I
I
I
I
I

partidelor po- 
grupărilor parla- 

Turcia. ,

A.D.N. informea- 
Germană și San 
hotărît să stabi- 

cu

AGENȚIA
ză că R. D.
Marino au
lească relații consulare
începere de la 26 noiembrie.

PREȘEDINTELE 
GERMANIA, 
mann, a sosit 
burg, 
trei 
relui

R. F.
Gustav Heine- 

în Luxem- 
într-o vizită oficială de 
zile, la invitația Ma- 
Duce Jean.

ROMA 27 — Coresponden
tul Agerpres, Radu Bogdan, 
transmite : In cadrul conferin
ței Organizației Națiunilor U- 
nite pentru Alimentație și A- 
gricultură (F.A.O.), care își 
continuă lucrările la Roma, 
au început procedurile de ale
gere a noilor membri ai Con
siliului F.A.O. După cum este 
știut, conferința a hotărît să 
mărească numărul țărilor 
membre ale Consiliului de la 
34 la 42.

In funcția de președinte al 
Consiliului F.A.O. pentru ur
mătorii doi ani a fost ales 
Gonzalo Bulla Hoyos (Colum
bia).

1 n dezbaterile conferinței, 
numeroși delegați au eviden
țiat ca un exemplu pozitiv co
laborarea dintre F.A.O. și A- 
oimondia. ca model de coope
rare între Organizația Națiu
nilor Unite pentru Alimenta
ție și Agricultură și organiza
țiile internaționale neguver
namentale.

km. Experimentul urmăreș
te obținerea de informații noi 
privind păturile superioare 
ale atmosferei.

Astronauții Gerald Carr, 
Edward Gibson și William 
Poque au studiat, de aseme
nea, resursele naturale din

țARIS — 
Agerpres, 
transmite : Ziarul 
țe“ din 27 noiembrie publică 
scrisoarea Iui Georges Mar- 
chais, secretar general al 
Partidului Comunist Francez, 
adresată președintelui Georges 
Pompidou.

Referindu-se la viitoarea în
tîlnire de la Copenhaga a ce
lor nouă șefi de stat din țări
le Pieței comune, Georges- 
Marchais atrage atenția asu
pra pericolului pe care îl re
prezintă 
bloc 
liste 
xact, 
zînd 
care 
nală 
tor state de dreptul lor suve
ran de a-și defini singure po
litica țărilor lor, de a dispu
ne libere de soarta lor".

In continuare, secretarul 
general al P.C.F. declară : 
„Noi sîntem partizanii unei 
veritabile construcții europe
ne și gata să participăm la a- 
ceasta, dar în interesul mun
citorilor și al popoarelor, pe 
baza unei acțiuni ferme anti- 
monopoliste și în respectul ab
solut al independentei noastre 
naționale". Georges Marchais

„crearea unui nou 
politic al statelor capita- 
din Europa sau, mai e- 
a unui subbloc depin

de blocul atlantic și în 
o autoritatw supranațio- 
ar priva popoarele aces-

își manifestă apoi îngrijorarea 
față de „alunecarea politicii 
externe franceze către atlan- 
,tism“ și apreciază că „noua 
situație internațională impune 
Franței să se angajeze,hotărît 
pe calea independentei față 
de orice bloc politico-militar. 
In perspectivă imediată, este 
posibilă și necesară depășirea 
blocurilor existente acționîud 
cu îndrăzneală în favoarea ți
nui acord general asupra se
curității colective în Europa. 
Aceasta implică o politică de 
cooperare largă în toate do
meniile, cu toate țările lumii, 
fără deosebire de regim eco
nomic și social, în respectarea 
strictă a independenței fiecă
ruia". In încheiere, Georges 
Marchais arată că aceste as
pecte constituie probleme de
cisive pentru prezentul și vi- 
•itorul Franței.

VIETNAMUL DE SUD 27 
(Agerpres). — Agenția de 
presă „Eliberarea" informează 
că Ministerul Afacerilor Ex
terne al Guvernului Revolu
ționar Provizoriu al Republi
cii Vietnamului de Sud a dat 
publicității o declarație în 
care condamnă intensificarea 
de către Administrația sai- 
goneză a bombardamentelor 
împotriva centrelor populate 
din zona aflată sub controlul 
G.R.P. Sînt menționate bom
bardamentele efectuate în 

provinciile Binh-Phuoc. Bien 
Hoa, Binh, Long. Quang Duc

și, ca un fapt deosebit de grav 
atacul săvîrșit la 23 noiem
brie de un număr de peste 
100 de avioane în provincia 
Tai Ninh. soldat cu numeroa
se victime Și distrugerea unor 
importante bunuri.

Guvernul Revoluționar Pro
vizoriu, se arată în declarație 
își reafirmă hotărîrea de a 
respecta și aplica cu strictețe 
toate ptrtvederiile Acordului 
de Ia Paris, și, în același 
timp, de a riposta la toate ac
țiunile prin care administra
ția de la Saigon încalcă acest 
acord.

I 
I*
I*
I*
I
I
I
I
I
I

LA
luat

GEORGETOWN au 
sfîrșit lucrările primei 

reuniuni a Consiliului per
manent al miniștrilor de ex
terne din cele patru țări 
membre ale Comunității e- 
conomice a Caraibilor (Ca- 
rjcom) — Barbados, Guyana* 
jamaica și Trinidad — Toba
go. Reuniunea a dezbătut as- 

situații 
și oi 
interes

pecte ale actualei 
internaționale, precum 
serie de probleme de 
comun.

deschis

Luptele din
CAMBODGIA 27 (Agerpres). 

— Situația forțelor lonno
liste din Takeo, capitală de 
provincie situată la 60 ki
lometri sud de Pnom Penh, 
devine din ce în ce mai di
ficilă. Dacă pînă în prezent 
acțiunile ofensive ale forțe
lor patriotice vizau îndeo-

Ca in b o d «ia

Noul guvern bolivian

sebi grupările lonnoliste 
dislocate la sud de Takeo, în 
ultimele 24 de ore, patrioții 
au atacat toate pozițiile i- 
namice din jurul orașului, 
în unele puncte apropiin- 
du-se la numai patru kilo
metri de centrul acestuia.

Alte angajamente militare 
au fost semnalate în zona șo
selelor 4 și 5, precum și în 
apropierea orașelor Kom- 
pong Speu și Prey Veng.

I

LA PARIS s-au 
lucrările celui de-al 7-lea 
Congres al Federației In
ternaționale a Rezistențilop 
(F.I.R.), la care participă pes
te 300 de delegați, reprezen- 
tînd 65 de organizații din 
22 de țări.

La lucrările Congresului 
participă o delegație a Comi
tetului foștilor luptători an
tifasciști din România, con
dusă de Nicolae Guină, pre
ședintele comitetului.

O SERIE DE CUTREMURE 
înregistrate în regiunile din 
estul Algeriei, au provocat 
moartea a șase persoane și 
distrugerea în întregime a sa
tului Ould Sidi Aicha. Ora
șele Mansoura și Medjana, 
din departamentul Setif, au

| suferit, de asemenea, pierderi 
J importante. Se apreciază că 
■ peste 6000 de persoane au ră- 
I mas fără locuințe.

I
I
I

COSMOS-610 li

te instalat aparataj științi
fic pentru continuarea cer
cetărilor în spațiul cosmic, 
transmite agenția TASS.

LA PAZ 27 (Agerpres). 
La opt 
colectivă 
nisterial ... __ , __
dintele Hugo Banzer Suarez 
a procedat la formarea u- 
nui nou guvern, din care fac 
parte reprezentanții 
două partide din 
guvernamentală — 
socialistă boliviana 
și mișcarea națională-revo- 
luționară (M.N.R.).

In noul guvern sînt in
cluse 16 posturi ministeria
le, repartizate între 6 mili
tari și 10 civili, urmînd ca, 
în perioada imediat urmă
toare, să mai fie nominalizați 
titularii a două ministere —

ore după demisia 
a cabinetului mi- 
bolivian, preșe-

celor 
coaliția 
Falanga 
(F.S.B.)

al economiei și, respectiv, al 
planificării. 11 din cei 16 mi
niștri desemnați 
ză portofoliile deținute 

-cabinetul
barea cea 
afectînd Ministerul de Exter
ne, 
a fost 
Guzman 
sador 
tina.

In 
lă au 
nea.ț 
tular 
nanțe, 
la 
muncii și problemelor sindica
le.

își păstrea- 
în 

precedent, schim- 
mai importantă

unde Mario 
înlocuit 
Soriano, 
Boli vieial

Gutierrez 
de Alberto 
fost amba- 
în Argen-

I»

MOSCOVA 27 (Agerpres). 
— In Uniunea Sovietică a 
fost lansat, marți, satelitul 
artifical al pămîntului „Cos- 
mos-610“, la bordul căruia es-

Primele ninsori ale sezonului
în Belgia

BRUXELLES 27 (Agerpres). 
— Semne ale iernii au fost 
resimțite luni de locuitorii 
Belgiei și Elveției, unde s-au 
înregistrat primele ninsori 
ale sezonului. In Elveția, că-

și Elveția
derile de zăpadă au fost 
destul de mari în Alpi. Din 
această cauză mai multe căi 
rutiere au fost închise, în spe
cial la granița cu Italia.

A-regiuni ale S.U.A. 
activitate, a precizat 

de control de la 
programată

unele
ceastă 
centrul
Houston, fusese
pentru luni, fiind amînată cu 
24 de ore din cauza timpu
lui nefavorabil.

Electrotehnică.5.50 Muzică ușoară; 6,00-
8,08 Radioprogramul dimi
neții ; 8,08 Matineu muzi
cal ; 8,30 La microfon, me
lodia preferată ; 9,00 Buletin 
de știri ; 9,30 Viața cărți
lor ; - 9,50 Muzică ușoară ;
10,00 Buletin de știri ; 10,05 
Orchestre de muzică popu
lară ; 10,30 Vreau să știu ;
10.50 Piese instrumentale:
11,00 Buletin de știri ; 11,05 
Muzică ușoară ; 11,15 Lite
ra și spiritul legii ; 11,30 
Săptămîna culturii albane
ze ; 12,00 Discul zilei ; 12,30
întîlnire cu melodia popu
lară și interpretul preferat; 
1.3,00 Radiojurnal ; 14,00
Compozitorul săptămînii ; 
14,40 Selecțiuni din opereta 
„Rapsodia murană" ; 15,00
Buletin de știri ; 15,15 Muzi
că populară iugoslavă ; 
15,35 Piese de estradă ; 16,00

Radiojurnal ; 16,15 Să fău
rim o țară minunată ; 16,35 
Medalion Sile Dinicu ; 17,30 
Muzică populară ; 18,00 O-
rele serii ; 20,00 Zece melo
dii preferate ; 21,00 Revista
șlagărelor ; 21,30 Bijuterii
muzicale; 22,00 Radiojur
nal ; 22,30 Concert de sea
ră ;• 24,00 Buletin de știri ; 
0,03-5,00 Estrada 'nocturnă.

IIERCURI, 28 NOIEMBRII

9,00 Teleșcoală.
Album : Cucuteni.
Biologie (anul III): Fi
ziologia axului cere- 
bro-spinal.

10,00 Telex.
10,05 Municipalitatea răs

punde bucureșteanului.
10,25 Publicitate.
10.35 Film pentru copii și ti

neret (reluare). „Cum 
stăm, tinere ?“

11.50 Desene animate.
12,00 Telejurnal.
17.30 Curs de limbă rusă. 

Lecția 68.
18.00 Telex.
18,05 Tragerea Pronoexpres.
18.15 Micii meșteri mari.
18.35 Aplauze pentru ro 

mâni. Ansamblul „Cio 
bănașul".

18.50 Dialog.
19.15 Publicitate.
19,20 1001 de seri.
19.30 Telejurnal. Cincinalul 

înainte de termen 
1973 — an hotărîtor.

20,00 Cîntecul săptămînii. 
20,05 Teleobiectiv.

20,20 Ludovic Spiess.
20,40 Publicitate.
20,45 Telecinemateca : Cic

lul Gerard Philipe. Mî- 
năstirea din Parma 
(partea I).

22,10 24 de ore.

Valorile temperaturii înre
gistrate în cursul zilei de 
ieri:

Maximele : Petroșani zero 
grade : Paring —■ 3 grade ;

Minimele : Petroșani — 3 
;rade ; Paring — 8 grade.

Stratul de zăpadă la 
Paring : 34 cm.

PENTRU URMĂTOARE
LE 24 DE ORE : Vreme fru
moasă în curs de răcire. Di
mineața pe alocuri ceață. 
Vînt slab din nord.

ministeria-noua echipă
fost incluși, de aseme- 
Jaime, Guiroga, ca ti- 
al Ministerului de fi- 
și Guillermo Franco, 

conducerea Ministerului

SPORT TELEX » SPORT

îedacția și administrația ziarului < Petroșani, strada Republicii, nr. 90, telefon : 1662.

MUNCHEN 27 (Agerpres).
— Echipa suedeză de fotbal 
B. K. Halmstad, aflată în 
turneu în R. F. Germania, a 
jucat cu formația Hanovra 
96, cu care a terminat la 
egalitate : 2-2 (1-1).

NEW YORK 27 (Agerpres).
— Selecționata masculină de 
baschet a Iugoslaviei și-a 
continuat turneul în S.U.A. 
jucînd la Stilwater cu repre
zentativa statului Oklaho
ma. Baschetbaliștii iugoslavi 
au obținut victoria cu scorul 
de 80-77 (39-44).

VIENA 27 (Agerpres). —- 
La Viena s-a disputat me
ciul dintre selecționatele 
masculine ale Austriei și 
Spaniei, contînd pentru 
preliminariile campionatu
lui mondial de handbal. La 
capătul unui joc echilibrat, 
handbaljștii austrieci au ob-

ținut victoria la limită! 
18-17 (7-11).

In grupa respectivă, echi
pa Austriei ocupă primul 
Ioc cu 4 puncte (din două 
meciuri), urmată de forma
țiile Spaniei și Portugaliei 
— 0 puncte (cîte un joc dis
putat).

STOCKHOLM 27 , (Ager
pres). — Reprezentativele de 
tenis de masă ale R. P. Chi
neze care se află în vizită 
în Suedia au evoluat la Stoc
kholm în compania echipe
lor țării gazdă. La masculin 
oaspeții au terminat învingă
tori cu scorul de 5-1 Intîl- 
nirea feminină a revenit 
gazdelor cu rezultatul de 
3-0.

PARIS 27 (Agerpres). — 
Tenismanul român Ilie Năs- 
tase a cucerit pentru a doua 
oară consecutiv „Marele Pre
miu al Federației internațio-

nale de tenis", trofeu ce sa 
acordă jucătorului care a a- 
cumulat cele mai multe 
puncte în marile turnee ale 
anului. învingător în șapte 
concursuri ale Marelui pre
miu F.I.L.T., clasat pe locuri 
fruntașe la alte turnee, pre
zent cu echipa României în 
fazele importante ale „Cupei 
Davis", Ilie Năstase obține 
un succes remarcabil, termi- 
nînd pe primul loc al clasa
mentului, cu 610 puncte. Pe 
locurile următoare s-au clasat 
Tom Okker (Olanda) — 498 
puncte, John Newcombe 
(Australia) — 452 puncte, Jim
my Connors (S.U.A.), Ma
nuel Orantes (Spania), Jan 
Kodes (Cehoslovacia). Stan 
Smith (S.U.A.), Tom Gorman 
(S.U.A.). Primii opt clasați 
vor participa la tradiționa
lul „Turneu al campionilor" 
programat în prima săptă- 
mînă a lunii decembrie la 
Boston (S.U.A.),
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