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UOGAN AL COMITETULUI MUNICIPAL PEÎKAHI Al HI. Șl Al CONSILIULUI POPULA» MUNICIPAL

ÎNCHEIEREA lucrărilor plenarei comune 
A COMITETULUI CENTRAL AL PARTIDULUI

COMUNIST ROMÂN Șl CONSILIULUI SUPREM
DEZVOLTĂRII ECONOMICE Șl SOCIALE A ROMÂNIEI

In zilele de 27—28 noiembrie 1973, a a- 
vut loc, sub președinția tovarășului Nicolae 
Ceaușescu, plenara comună a Comitetului 
Central al Partidului Comunist Român și 
Consiliului Suprem al Dezvoltării Economice 
și Sociale a României.

La ordinea de zi au fost înscrise :
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 Ia principalele probleme ale 
dezvoltării energetice în România și măsuri
le de economisire a combustibilului și ener
giei electrice ;

3. Probleme internaționale.
Pe marginea punctelor înscrise la ordi

nea de zi au luat cuvîntul ; Richard Winter, 
membru supleant al Comitetului Executiv al 
C.C. al P.C.R., prim-secretar al Comitetului 
județean Sibiu al P.C.R., Gheorghe Petrescu, 
prim-secretar al Comitetului județean Dolj 
al P.C.R., Ferdinand Nagy, prim-secretar al 
Comitetului județean Covasna al P. C. R., 
Gheorghe Cioară, membru al Comitetului E- 
xecutjv al C.C. al P.C.R., prim-secretar al 
Comitetului municipal București al P.C.R., 
Costache Trotuș, directorul general al Com
binatului siderurgic Hunedoara, Bujor Almă- 
șan. ministrul minelor, petrolului și geolo
giei, Vasile Potop, prim-secretar al Comitetu
lui județean Iași al P.C.R., Dumitru Fuiorea, 
director general al Șantierului naval Constan
ța, Nicolae Agachi, ministrul industriei me
talurgice, Miu Dobrescu, membru sunleant al 
Comitetului Executiv al C.C. al P.C.R., prim- 
secretar al Comitetului județean Suceava al 
P.C.R., Mihail Florescu, ministrul industriei 
chimice, Dumitru Bălan, prim-secretar al Co
mitetului județean Brăila al P.C.R., Ioan A- 
vram, ministrul industriei construcțiilor de 
mașini grele, Iosif Uglar, membru supleant al 
Comitetului Executiv al C.C. al P.C.R., prim- 
secretar al Comitetulu județean Satu Mare al 
P.C.R., Barbu Popescu, șeful departamentu
lui agriculturii de stat din Ministerul Agri
culturii, Industriei Alimentare și Apelor, Ion 
Pățan, membru supleant al Comitetului Exe
cutiv al C.C. al P.C.R.. vicepreședinte al Con
siliului de Miniștri, ministrul comerțului ex
terior.

In încheierea discuțiilor a luat cuvîntul 
tovarășul NICOLAE CEAUȘESCU, secretar 
general al Partidului Comunist Român.

Cuvîntarea va fi dată publicității.
Comitetul Central al Partidului Comunist 

Român și Consiliul Suprem al Dezvoltării E- 
conomice și Sociale a României au dat o înal
tă apreciere expunerii secretarului general al 
partidului, în care au fost analizate pe larg 
probleme de deosebită însemnătate pentru în
făptuirea cu succes a programului Congresu
lui al X-lea și hotărîrilor Conferinței Națio
nale și și-au însușit întru totul aprecierile, o- 
rientările și sarcinile cuprinse în cuvîntare. 
De asemenea, plenara a apreciat în mod deo
sebit activitatea și contribuția esențială a se
cretarului general al partidului la elaborarea 
și transpunerea în viață a politicii interne și 
externe a partidului și statului nostru.

Luînd în discuție proiectele Planului na
țional unic de dezvoltare economică și socia
lă și Bugetului de Stat ale Republicii Socia
liste România, pe anul 1974, plenara a cons
tatat că acestea corespund orientărilor fun
damentale stabilite de Congresul al X-lea și 
Conferința Națională, de dezvoltare în ritm 
înalt a economiei naționale, de creștere neîn
cetată — pe această bază — a nivelului de 
trai al întregului nostru popor.

Comitetul Central al Partidului Comunist 
Român și Consiliul Suprem al Dezvoltării E- 
conomice și Sociale a României au aprobat în 
unanimitate prevederile proiectelor Planului 
și Bugetului și au stabilit să fie supuse Marii 
Adunări Naționale spre legiferare.

Plenara a apreciat ca deosebit de impor
tante și a aprobat în unanimitate măsurile a- 
doptate de Comitetul Executiv al C. C. al 
P.C.R., de Consiliul de Stat și Consiliul de 
Miniștri cu privire la dezvoltarea energeticii 
în Republica Socialistă România și economisi
rea combustibililor și energiei electrice.

In legătură cu Planul de stat pe 1974 și 
problemele energeticii, Plenara a adoptat o 
hotărîre care va fi dată publicității.

Plenara a aprobat cu multă satisfacție acti
vitatea internațională desfășurată în anul 1973 
de Comitetul Executiv și Prezidiul Perma
nent ale C.C. al P.C.R., de Consiliul de Stat 
și Consiliul de Miniștri ale Republicii Socia
liste România. Plenara a scos în evidență con
tribuția de seamă a secretarului general al 
partidului la aplicarea consecventă în viață a 
orientărilor politicii externe a Partidului Co
munist Român și României stabilite de Con
gresul al X-lea si Conferința Națională ale 
P.C.R.

In legătură cu problemele internaționale, 
plenara a adoptat o hotărîre care va fi dată 
publicității.

Comitetul Central al Partidului Comu
nist Român și Consiliul Suprem al Dezvoltă
rii Economice și Sociale a României au apro
bat în unanimitate propunerile Comitetului 
Executiv cu privire la o corelare mai judi
cioasă, în cadrul ramurilor, a salariilor mun
citorilor calificați și majorarea salariilor ta
rifare de bază din categoriile inferioare.

Aprobînd aceste măsuri, plenara își ex
primă convingerea că oamenii muncii vor de
pune și în viitor o activitate tot mai intensă 
pentru sporirea productivității muncii, reali
zarea de economii, mai buna gospodărire a 
mijloacelor materiale și financiare, pentru 
realizarea planului cincinal înainte de ter
men și la un nivel superior, în condițiile u- 
nei înalte eficiențe a întregii activități econo- 
mico-sociale, asigurînd — pe baza dezvoltă
rii permanente a economiei și a venitului na
țional — creșterea continuă a bunăstării celor 
ce muncesc.

Plenara C.C. al P.C.R. a stabilit ca, în 
principiu, Congresul al XI-lea al partidului 
să aibă loc în ultimul trimestru al anului 
1974, urmînd ca data exactă și măsurile orga
nizatorice ce se impun pentru pregătirea 
Congresului să fie hotărîte de o plenară ulte
rioară.

*
Plenara C.C. al P.C.R. adresează organi

zațiilor de partid, comuniștilor, oamenilor 
muncii, întregului nostru popor chemarea de 
a nu-și precupeți eforturile pentru a da viață 
noilor obiective ale dezvoltării economice și 
sociale a patriei, pentru înfăptuirea sarcinilor 
planului pe 1974, pentru realizarea cincina
lului înainte de termen.

Comitetul Central al Partidului Comunist 
Român își exprimă convingerea că uriașa capa
citate creatoare pe care o reprezintă forța u- 
nită a națiunii noastre în lupta pentru înfăp
tuirea politicii marxist-leniniste a partidului 
va asigura realizarea în bune condițiuni a 
sarcinilor și obiectivelor cuprinse în hotărîri- 
le plenarei, în expunerea secretarului general 
al partidului, transpunerea în viață a măre
țului program de înaintare accelerată a Ro
mâniei pe calea bunăstării și civilizației, de 
edificare a societății socialiste multilateral 
dezvoltate.

Cuvîntul tovarășului Costache Trotuș
Evidențiind rezultatele mun

cii pline de avînt, pe care 
furnaliștii, oțelarii, laminato- 
rii și ceilalți lucrători din ca
drul Combinatului siderurgic 
de la Hunedoara o desfășoară 
pentru îndeplinirea și depă
șirea sarcinilor planului cin
cinal, vorbitorul a arătat că 
prevederile planului de export 
pentru întregul cincinal au 
fost îndeplinite în cursul tri
mestrului III, urmînd ca pînă 
la finele acestui an sarcinile 
de export ale cincinalului să 
înregistreze o depășire estima
tă la 90 milioane lei valută. 
In ce privește producția mar
fă, sarcinile pe trei ani au fost 
depășite cu peste 650 de mi
lioane, cheltuielile materiale 
au fost diminuate, față de 
sarcina planificată pentru a- 
ceastă perioadă, cu peste 150 
milioane lei. Beneficiile peste

plan, vărsate la bugetul sta
tului se ridică la 460 milioa
nei lei, ceea ce corespunde u- 
nui devans de peste 4 luni. 
Efectul activității susținute 
desfășurate de siderurgiștii 
hunedoreni s-a materializat 
într-un spor de producție de 
peste 246 mii tone la oțel, 154 
mii tone fontă, 147 mii tone 
cocs metalurgic, în condițiile 
reducerii consumului de cocs 
cu 90 mii de tone și a consu
mului de metal cu 40 mii tone.

Cu toate rezultatele bune 
pe care le-am obținut, a spus 
vorbitorul în continuare, noi 
comuniștii care lucrăm în a- 
cest combinat sîntem conști- 
enți că trebuie să acționăm cu 
mai multă fermitate și perse
verență pentru a obține pro
ducții sporite cu consumuri 
mai reduse, cu un grad mai

ridicat de eficiență. Probleme
le complexe pe care le pune 
în zilele noastre dezvoltarea 
economică pe plan mondial, 
cerințele edificării într-un 
ritm susținut a societății so
cialiste. multilateral dezvolta
te, stadiul actual de dezvolta
re a forțelor de producție și 
potențialul economic mărit 
impun cu și mai multă acui
tate perfecționarea continuă 
a activității economice, creș
terea exigenței fiecărui om al 
muncii, a fiecărui comunist. 
In acest context capătă o de
osebită însemnătate lucrările 
recentei consfătuiri cu primii- 
secretari și secretarii cu pro
blemele organizatorice ai co
mitetelor județene de partid, 
cuvîntarea plină de învăță
minte ținută cu acest pri
lej de tovarășul Nicolae 
Ceaușescu.

■Referirile critice la modul 
în care muncim au constituit 
pentru noi un prilej de seri
oase învățăminte, de reevalu
are, aș putea spune, atît a 
realizărilor cît și a atitudini
lor față de modul cum acțio
năm pentru îndeplinirea sar
cinilor încredințate. Sînt pe 
deplin valabile și pentru noi 
aprecierile tovarășului secre
tar general privind o anumită 
stare de automulțumire, gre
fată pe rezultatele bune obți
nute, care ne-a determinat să 
privim mai puțin critic activi
tatea noastră, ne-a împiedicat 
ca, pătrunzînd mai profund 
dincolo de rezultatele globa
le, să depistăm lipsurile și să 
ne mobilizăm mai puternic 
pentru a pune în valoare, în- 
tr-o măsură mai mare, poten
țialul de care dispunem. Așa 
se explică faptul că avem

încă unele consumuri depăși
te, că unele agregate încă mai 
staționează accidental, că la 
unăle sortimente de oțeluri, 
ca și la unele dimensiuni de 
laminate 'calitatea nu s-a ri
dicat întotdeauna la nivelul 
cerințelor, al posibilităților.

Am înțeles mai profund răs
punderile care ne revin în lu
mina ansamblului de măsuri 
de importanță vitală pentru 
viitorul dezvoltării economiei 
noastre, adoptat de conduce
rea de partid și de stat în 
scopul utilizării raționale a 
resurselor de energie și com
bustibil. Combinatul nostru, 
care solicită anual circa 1 mi
liard de kW/oră energie elec
trică și peste 2 milioane tone 
combustibil convențional, are 
sarcini deosebite privind trans-

(Continuare in pag. a 3-a)

IN VEDEREA 
TRACȚIUNII 
ELECTRICE

Recent au fost termi
nate lucrările de des- 
cofrajare la tunelul 
Murga Mare de pe de
fileul Jiului la care 
s-au executat lucrări 
de modernizări în ve
derea introducerii
tracțiunii electrice. Lu
crarea a fost executată 
în condiții calitative 
bune și înainte de ter
men de către brigăzile 
conduse de Ion Burean 
și Carol Iszlay. Acest 
obiectiv face parte din 
ultimele pregătiri la 
care colectivul Șantie
rului 71 construcții căi

ferate Petroșani ce se 
desfășoară în aceste 
zile în vederea apropi
atei „premiere" pe ca
re o va reprezenta tre
cerea primei garnituri 
de tren tractate de pu
ternicele locomotive e- 
lectrice.

LINIE DUBLĂ DE 
TRANSPORT

La orizontul 480 de 
la mina Lupeni, briga
da de feroviari din ca
drul sectorului XII, 
condusă de Ștefan 
MoLnar, lucrează la 
dublarea liniei ferate 
în vederea măririi ca
pacității de transport 
pe orizontală în secto
rul V de la 800 tone în 
prezent Ia peste 1300 
tone/zi în viitor.

INTILNIRE

In cadrul acțiunilor 
pentru orientarea pro
fesională a elevilor, Ia 
Casa de copii din Uri- 
cani a avut loc acum 
două zile o întîlnire cu 
inginerul loan Todea, 
de la exploatarea mi
nieră din localitate, 
care le-a vorbit școla
rilor despre meseria 
de mecanizator subte
ran.

Expunerea și răs
punsurile date la în
trebările puse în legă
tură cu condițiile de 
muncă în subteran au 
trezit interesul elevi
lor față de această pro
fesiune, fapt ilustrat 
prin exprimarea do
rinței lor de a deveni

mecanizatori de mină 
după absolvirea șciîlii.

CU TOLBA PLINĂ

Zilele trecute Filiala 
de vînătoare și pescuit 
sportiv din Petroșani 
a organizat o vînătoa
re comună în sectorul 
Aușelu și zona Hațe
gului, la care au par
ticipat 23 de vînători. 
Și, spre satisfacția lor, 
în bătăile puștilor ca
re nu și-au greșit țin
ta au căzut 13 iepuri, 
2 vulpi, 1 mistreț, 5 
coțofene și alte răpi
toare cu păr și pene. 
Cu alte cuvinte, de da
ta aceasta în locul po
veștilor, vînătorii au 
reușit să-și spună cu
vîntul prin graiul nu 
meroaselor trofee afla 
te în tolbe.

MODERNIZĂRI iN 
CIRCUITUL 

SEMIAUTOMAT

Brigada de feroviari 
condusă de Dionisie 
Andras, împreună cu 
echipa de lăcătuși a 
lui Sabin Cărămidaru 
lucrează la o modifi
care în circuitul semi
automat de la mina 
Lupeni care va permi
te introducerea Liberă 
a vagonetelor pline în 
culbutor, eliminîndu- 
se împingerea lor. Tot 
aici se lucrează la re
punerea în funcțiune 
a culbutorului nr. 1 
pentru mărirea capaci
tății de culbutare la 
500 vagonete pe oră.

l REALIZĂRI PRESTIGIOASE | 
! LA EXTRACȚIA CĂRBUNELUI | 

_ I
Colectivul minei Vulcan 
raportează îndeplinirea 

planului pe primele 11 luni 
din an

De ieri, colectivul Exploatării miniere 
Vulcan, situat în fruntea întrecerii socia
liste, extrage cărbune în contul lunii de
cembrie. Este un merituos succes obținut 
cu strădanii asidue depuse pe frontul căr
bunelui de către minerii din abataje, de 
către personalul de regie al minei, de că
tre organizatorii procesului extractiv, stră
danii soldate cu un plus de producție de 
peste 15 000 tone cărbune.

Succesul este datorat tuturor sectoare
lor productive ale minei. Se remarcă, în
deosebi, sectoarele III, V, IV și VI, fiecare 
dintre acestea lucrînd în avans cu cîteva 
zile. De pildă, sectoarele III și V au, 
fiecare, un avans față de plan de zece 
zile, urmate de sectoarele IV și VI cu 
patru, respectiv, două zile.

La Aninoasa

De la o zi la alta, 
producții mereu sporite
Eforturile pe care le depun minerii de 

la Aninoasa pentru recuperarea restanțe
lor de cărbune cumulate de la începutul 
anului se concretizează zi de zi în pro- | 
ducții de cărbune mereu mai sporite. Nu- ' 
mai în ultimele patru zile s-au recuperat I 
800 tone cărbune. |

In urmă cu o zi, la Aninoasa a fost I
extrasă cea mai înaltă producție peste |
plan a lunii noiembrie, de 369 tone cărbu- ■
ne, pentru ca ieri, doar în schimbul I, j
să se extragă din subteran peste prelimi- ;
nărui schimbului 350 tone. Locul de frunte |
în întrecerea dintre sectoare îl deține co
lectivul sectorului I. cu 2 415 tone cărbune j 
realizate peste planul perioadei trecute din * 
lună, urmat de colectivele sectoarelor II I 
și IV. I

E. M. ANINOASA. Un intermediu permanent al legăturii între subteran și „ziuă" îl con
stituie și echipa de reparat utilaje miniere condusă de comunistul Aron Burlec pe care, in in
stantaneul de față, l-am surprins împreună cu harnicii tineri din echipă, Alexandru Pentek și fra
ții Arnold și Ervin Baier in timpul reparării unui transportor.

Foto : I. ILINESCU

SIRADANII SUSȚINUȚI, PLINI Dl UNSPUNUIDI
pentru folosirea

rațională a energiei și combustibililor
Printr-o exploatare 

judicioasă a centralelor termice

Căldura apartamentelor 
se poate asigura cu corn 
bustibil și... fum mai puțin

Am consemnat în coloane
le ziarului nostru, încă din 
vară, cîteva aspecte ale pre
ocupărilor factorilor cu atri
buții și responsabilități pre
cise pe linia bunei funcțio
nări a centralelor termice 
din municipiu. Am consi
derat atunci oportună — e- 
ra și cazul — punerea în 
balanța activităților curente 
a colectivului E.G.L. Petro
șani, grija pentru asigurarea 
în sezonul friguros a căldu
rii și a apei calde pentru a- 
partamentele blocurilor. Du
pă un vechi proverb româ
nesc, doar vara se face -sa
nia"... Am mai promis atunci 
să readucem în discuție a- 
ceastă problemă la timpul 
potrivit. Și, cum acest timp 
potrivit a sosit, am dorit să 
vedem dacă au fost onorate 
promisiunile făcute. Am pur
tat deci o discuție cu ingine
rul IOAN IANCU, șeful bi
roului pregătirea și urmări
rea producției, de la E.G.L. 
Petroșani, în sarcina căruia 
se află și problemele energe
tice și mecanice ale exploa
tării.

— In prezent lucrările de 
reparații la centralele ter
mice din subordinea sectoa
relor exploatării noastre 
sînt terminate în totalitate, 
ele funcționînd la capacita
tea lor maximă. Am luat mă
suri operative — în urma u- 
nor controale efectuate în 
întreaga Vale — pentru a a- 
sigura asistența tehnică ne
cesară la centrale, numind 
în posturile de supraveghere, 
control și îndrumare maiștri 
competenți, de specialitate, 
capabili să soluționeze cele 
mai neprevăzute defecțiuni

ivite în timpul exploatării 
centralelor.

— In privința combustibi
lului afectat centralelor ter- 

. mice, ce ne putefi spune ?
— După o mică perioadă, 

„cu probleme", și la acest ca
pitol necazurile sînt de acum 
depășite. Avem asigurate sto
curi suficiente la toate cen
tralele, deci și certitudinea 
că nu vom avea întreruperi 
din acest motiv a furnizării 
căldurii și a apei calde. O 
problemă ar fi totuși și la a- 
cest capitol: zgura rezultată 
în urma arderii s-a adunat în 
mormane în perimetrul cen
tralelor, ocupînd spații mari, 
ce le puteam folosi la sloca-

Dacian DEXTRIANU

(Continuare in pag. a 3-a)

Prin 
eliminarea 
surselor 
de risipă

în vederea reducerii consu
mului de motorină, în sectorul 
de transport al minei Aninoa
sa, au fost concepute și înfăp
tuite cîteva măsuri eficiente. 
Conductele cu multe suduri și 
neetanșe de la locomotivele 
Diessel au fost înlocuite ; s-au 
confecționat două cisterne noi 
pentru transportul motorinei 
de la suprafață în subteran ; 
s-au înlocuit numeroase gar
nituri uzate. Eficiența acestor 
măsuri, este confirmată, între 
altele, și de faptul că deși din 
5 noiembrie,, numărul locomo
tivelor din subteran a fost 
sporit de la 11 la 13, consumul 
de motorină a rămas același. 
Prin estomparea surselor ' de 
risipă, potrivit calculelor es
timative, sectorul va econo
misi în luna noiembrie cel pu
țin 600 de litri de motorină.

în pagina a 2-a:

INDIVID - COLECTIVITATE
• Portretul unui destoinic miner : Remus Miclea 

confesînd despre autoritatea brigadierului
• Doi tineri în antiteză : moduri diferite de a privi 

viața și munca
• „Sfatul omeniei" — o mină sinceră, tovărășească 

celor ce nu și-au aflat încă rostul și menirea în 
societate

• Rubrica „Atitudini"

In curind. o nouă garnitură de mobilă executată la F. I. L. Petroșani va lua drumul spre... beneficiari.
M
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Tînărul care ne face numai greutăți11

Autoritatea brigadierului
începe cu

Remus Miclea nu are nevoie 
de recomandări speciale prin
tre salariații minei Dîlja. Șe
ful uneia din brigăzile de mi
neri care refuză să accepte 
ideea că ar putea încheia un 
schimb, o zi, o lună de lucru 
fără rezultate de muncă din
tre cele mai bune, surprinde 
totuși prin înfățișare. Arată 
tînăr, de abia a împlinit 30 
de ani.

Deși tinăr, ii face plăcere 
să sublinieze vechimea sa în 
„ale mineritului" :

— Lucrez de nouă ani la 
mină în Valea Jiului. Am în
ceput la Lonea unde sînt o 
mulțime de consăteni de-ai 
mei din comuna Mogoș. Aveam 
și rude printre mineri ; cine 
n-a auzit doar de Miclea loan 
III ? in urmă cu cinci ani m-am 
transferat la Dîlja, unde m-am 
calificat miner și acum un an 
am primit grupa cu care lucrez.

- Cum au fost primele luni 
de conducere pentru brigadie
rul de acum un an ?

— Ușor nu a fost, pentru că 
îmi dădeam seama de răspun
derea care o s-o am. Nu mai 
răspundeam doar de
mea, ci de a întregii brigăzi.
- Care a fost lecția des

prinsă din acest prim an de 
conducere a brigăzii ?

— Cred eu, că m-am convins 
mai mult ca oricînd de faptul 
că poți și trebuie să te încrezi 
în tovarășii de muncă, în mi
nerii noștri. In oamenii aceș
tia care fără încetare răscolesc 
adincurile, uitînd uneori pînă 
și de oboseală. Dar, asta nu 
e deajuns, pentru ca fiecare 
să facă treaba după adevă
rata măsură a puterilor sale ; 
trebuie neapărat ca acela care 
conduce o formație de lucru 
să-1 și înțeleagă pe fiecare 
component în parte.
- Și cum a rezolvat practic 

tînărul brigadier 
blemă ?

— Ce-aș putea 
privit la început 
gherit pe minerii din 
mulți erau mai în vîrstă decît 
mine, oameni care știau ce e 
mina și munca ei. Am căutat 
să fiu așa cum am fost întot
deauna. Să respect pe fiecare

\_____

Peste „Pîrîul lui 
Dăncilă", din parche
tul forestier Jieț, bru
ma argintie străluceș
te în lumina soarelui 
de toamnă. Vîrful Sli- 
veiului este acoperit 
de ninsoare și aerul 
înghețat al dimineții 
taie răsuflarea oame
nilor care lucrează la 
pădure.

Peste tot e o liniște 
adîncă, numai prăbu
șirea fagilor și cinte- 
cul fierăstraielor o 
sparg la intervale e- 
gale.' Parchetul de aici 
s-a deschis abia acum 
două săptămmi, de a- 
ceea, pădurea în cea 
mai mare parte e în
treagă. S-a tăiat pu
țin lemn din acest 
ioc. Oamenii au lucrat 
înainte în parachetul 
de la „Groapa Seacă". 
Acolo a fost și tracto
ristul IOAN NICA 
despre care maistrul 
forestier Mihai Gor- 
boi spunea că este u- 
nul dintre oamenii cei 
mai vrednici ai secto
rului Lonea. Acum el 
lucrează în Pîrîul lui

Dăncilă pe tractorul 
TAF-Reghin, la sco
sul și apropiatul buș
tenilor. Abia se lumi
nează de ziuă cînd 
pornește spre locul 
unde se află fagii do- 
borlți. De acolo nu se 
mai 
seara. In 
zilei 
l-am întîlnit în par
chet. Coborîse de pe 
tractor și lega capă
tul cablului de trun
chiul iagului doborit. 
Bruma lăsată în timpul 
nopții era groasă 
și lemnul alunecase 
într-un loc greu și ac
cidentat. Căzuse toc
mai în adîncul pîrîu- 
lui. De aici trebuia 
scos și dus la depozi
tul intermediar pen
tru sortare.

După ce a mai ve
rificat o dată cîrligul 
de la legătură s-a ur
cat pe tractor. Troliu! 
a început să se ro
tească întinzînd cab
lul, iar fagul s-a ur
nit din Ioc. Mina o- 
mului apăsa cu grijă 
maneta în timp

ochii săi erau ațintiți 
asupra cîrligului de 
legătură. Deodată 
trunchiul lemnului s-a 
oprit într-o piatră și 
cablul s-a întins mai 
tare. Motorul duduia 
puternic învăluit de 
fum, iar tractorul 
parcă s-a săltat din 
loc. O puternică în
cordare a cuprins o-

să-I ridice la capăt, 
pînă-1 scoți din plrlu. 
Așa o să-ți rupi tot 
cablul pînă-1 aduci a- 
proape.

— Mă descurc eu și 
fără ajutor că tot nu-s 
legătorii aici. Au ple
cat la ceilalți tracto
riști.

Fără să mai lun
gească vorba, loan

munca

această pro-

să spun ; am 
oarecum stin- 

grupă ;

tovarăș de muncă și să cer 
tuturor să pună umărul în mod 
egal la treabă. Am cerut-o, 
nu răstindu-mă la oameni, ci 
vorbindu-le pe un ton liniștit, 
dar care nu admitea contra
ziceri. Nu o dată am discutat 
că, greu sau ușor, nu putem 
să nu dăm ceea ce se așteap
tă de la noi, că trebuie doar 
să ne gîndim în ce fel ne vom 
putea achita mai bine de sar
cinile ce ne revin.
- Și a reușit astfel briga

dierul să se facă înțeles ?
- Știu eu ? Judecind după 

rezultatele pe care le avem în 
muncă, cred că da. Ne înde
plinim planul și, ceea ce este 
cel puțin tot atit de impor
tant, exjstă disciplină și înțe
legere între oameni.

— Cum sprijină acum bri
gadierul Remus Miclea efor
turile tovarășilor săi de mun
că ?

— Stînd tot timpul alături

de ei, la frontul de lucru sau 
acolo unde sînt greutăți 
deosebite. Aici este locul unui 
adevărat brigadier și nu 
galerii sau la încărcat din rol.
- Ajută acest lucru la în

tărirea autorității brigadieru
lui ca șef al unei formații de 
lucru ?

- Eu cred că tocmai asta îi 
dă autoritate, îl face crezut și 
respectat de oameni. Eu nu 
strig niciodată pentru că nu 
așa se face treabă. Adevărata 
autoritate vine atunci cînd oa
menii înțeleg singuri că ști tu 
însuți să muncești foarte bine, 
cînd simt că ceea ce le ceri le 
stă în puteri să facă, cînd ști 
să-ți pleci urechea la necazu
rile care mai intervin cîteoda- 
tă. După părerea mea, auto
ritatea începe să existe în 
momentul cînd oamenii încep 
să aibă încredere în șeful lor 
de brigadă.

Bujor BOGDAN

mul și mașina. O no
uă încercare și... cab
lul s-a rupt ca un fir 
de ață.

— Poate-i prea 
greu lemnul, și-a dat 
părerea fasonatorul 
loan Zăgrean, care 
tocmai se oprise lingă 
tractor.

— Nu-i mai greu 
ca altele, dar e locul 
tare rău aici. Ii nu
mai piatră goală...

— Măi Ioane, chea
mă și tu doi oameni

Nica a luat sculele și 
a început să matiseze 
cablul. In astfel de 
situații nu le face no
duri pentru că ele se 
rup din nou, nu rezis
tă la solicitări mari. 
Cite necazuri din as
tea nu i-au căzut pe 
cap în cei 16 ani de 
cînd lucrează la sec
torul Lonea al U.F.E.T. 
Se rupeau cablurile, 
se rupeau cîrligele 
cu care erau legați 
buștenii. Uneori

să se răstoarne trac
torul. Chiar în dimi
neața asta, cînd a în
tors în coasta dealu
lui, tractorul aluneca
se pe iarba îngheța
tă. Dar tractoristul 
este un om dibaci. A 
știut să-i redreseze di
recția imediat și să e- 
vite pericolul. Odată, 
cînd lucra Ia Groapa 
Seacă, a trecut prin- 
tr-un moment deose
bit de dificil. Plouase 
mult și pămîntul era 
plin de apă. In multe 
locuri s-au produs a- 
Junecărl de teren. 
Fagi și brazi se pră
bușiseră blocînd căi
le de acces. Roțile 
tractorului se afun
dau în noroi, învlrtin- 
du-se pe loc. Totuși 
buștenii trebuiau 
scoși și transportați la 
rampa de încărcare. 
In timp ce încerca să 
schimbe traseul pe 
un teren mai tare, u- 
na din roți a trecut 
peste o cioată, încli- 
nînd tractorul mai- 
mai să-1 răstoarne. 
Legătorul Mihai Hor-

vas, fasonatorul Cons
tantin Mîțu și druj- 
bistul Ion Sicoe par
că văd și acum tracto
rul cu roțile suspen
date. A venit atunci 
repede colegul 
tractoristul Ion 
nea, să-i dea o 
de ajutor. loan
nu s-a speriat. Se gîn- 
dea numai la un lu
cru : cum să scoată 
mai repede buștenii 
de acolo.

Acum, tractoristul 
Ioan Nica scoate și 
apropie alți bușteni 
pentru a-i transporta 
la depozitul interme
diar. Cablul care se 
rupsese înainte este 
matisat Incit nici nu 
i se observă legătura. 
Pornește motorul și' 
acționează maneta 
trolrului. Cablul 
întinde drept, 
trunchiul uriaș de 
se smulge din loc 
propiindu-se încet 
locul unde se află 
tractoristul...

Cornel HOGMAN
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Doi tineri, două moduri diferite de a privi munca, viața
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Semnificațiile unui

Momente de așteptare în sta
fia de autobuz din fața minei 
Uricani. Alături de minerii ie- 
șiți de curînd din schimbul de 
lucru doi tineri discutau cu o 
vioiciune pe măsura vîrstei pe 
care le-o citeai din expresia 
iuvenilă a fețelor.

La un moment dat, GHEOR- 
GHE PAVEL, electrician în 
cadrul sectorului V, tresare. Ii 
întinde colegului său servieta 
ce o avea sub braț, spunîndu-i: 
„LUMINILE I UITE CĂ SINT 
STINSE PESTE TOT Șl NU
MAI NOI LA „ELECTRIC' 
LE-AM LĂSAT APRINSE. DAU 
O FUGĂ SĂ LE STING".

A plecat în fugă. Intre timp

autobuzul venise. Stația a ră
mas cu un singur pasager, ca- 
re-și aștepta colegul. Tînărul 
Pavel nu a întîrziat prea mult. 
Și-a găsit colegul în stafie și 
au reluat discuțiile obișnuite 
în așteptarea unui alt autobuz.

Aparent am fost martorii ți
nui fapt divers, pe marginea 
căruia nu avem prea multe 
comentarii de făcut.

Semnificația sa nu scapă în
să acelora pentru care pe zi ce 
trece economisirea energiei de
vine tot mai mult o preocupa
re permanentă.

Ilie COANDRAș,
E.M. Uricani

In blocurile, cu nenumărate 
apartamente, locuiește majori
tatea populației. Aceasta în
seamnă că, uneori cite 60 de 
familii sînt — pentru că locu
iesc sub același acoperiș — ve
cini. De aici se ivește și proble
ma relațiilor de bună vecinăta
te, care, au existat nu numai 
de cînd sînt blocurile, ci din 
timpuri vechi.

Pentru ca vecinătatea să fie... 
bună, e necesar însă, ca fieca
re din noi, cînd ascultăm radio 
sau privim la micul ecran, cînd 
ridicăm tonul sau organizăm 
sindrofii în apartamentul nos
tru, atunci cînd uităm apa des
chisă sau lăsăm ceasul să su
ne cîteva minute, 
tim că dușumeaua 
tavanul altora. In 
sîntem respectați, 
Sîntem scutiți de neplăceri, în- 
cercînd să nu le creăm nimă
nui. Și tot în felul acesta, între 
vecini relațiile de conviețuire 
vor fi de prietenie, se vor ba
za pe stimă, respect, grijă pen-

să ne amin- 
noastră este 
felul acesta, 

respectînd.

t

tru liniștea și odihna celui de 
alături. Să zicem că, în general, 
așa se întîmplă. Dar, tot atit de 
adevărat este că se mai întîm
plă și invers. De cite ori nu a- 
■uzim, fiecare 
noapte nu am 
fost chef sus" 
zugrăvesc din 
iarăși inundați", sau altele. U- 
neori se face chiar ifilenționat 
zgomot, numai pentru că, 
știe, nu s-a uitat sau nu 
salutat vecinul 1

Mai sînt și oameni care 
locuiesc în bloc. In acest 
vecinii nu sînt scutiți însă, de 
a-și face griji unii pentru alții. 
Se poate, și chiar ar trebui ca 
aceștia să nu uite că... gardul 
meu este și al vecinului meu. 
Dar unii oameni despărțiți prin 
gard, nu s-au lăsat în urma 
confraților din blocuri. Dacă 
„figuri" cu apa sau cu audițiile 
muzicale nu dau rezultate, exis
tă... salcimii Ia poartă. Am spus 
salclmi, doar așa, pentru că 
nu de mult, un om a încercat

din noi „azi- 
putut dormi, a 
sau „trebuie să 
nou că am fost

cine 
m-a

nu 
caz,

să curețe 
pom, aflat 
tît i-a trebuit 
căruia îi place să guste destul 
de des din licoarea lui Bachus I 
A „tras" o dușcă bună, a pus 
mina pe sapă și a început să-1 
amenințe pe cel cu poarta lin
gă a sa: S-a urcat omul în pom 
ca să scape de „mîngîielile" 
sapei, vecinul după el. Noroc 
că, nu reușea să facă prea 
mulți pași pe verticală. A fost 
nevoie de ajutorul celorlalți 
vecini, care, au reușit să salve
ze, omul de la necaz. Intîmpla- 
rea este reală, cunoaștem locul 
unde s-a petrecut, știm cine 
sînt și cel cu salcîmul și cel cu 
sapa. Amănuntele sînt, neim
portante. Importantă e semnifi
cația lor: lipsa conștiinței ce
tățenești și a unui grad de ci
vilizație care face ca relațiile 
dintre vecini să devină sursă 
de animozități, de dușmănie cu 
efecte atit de nocive asupra co
lectivității.

Lia MANOLE

Doi tineri, două vîrste, do
uă preocupări. Atitudini dife
rite. Unul dintre ei, Petrică 
Virgil, în vîrstă de 25" de ani. 
este un veșnic nemulțumit, i se 
pare de fiecare dată la sfîrși- 
tul zilei că a făcut puțin. Me
seria de strungar cere atenție, 
precizie și el știe acest lucru. 
A reușit ca în cei cîțiva 
de cînd 
mecanic 
cunoască 
cieze ce 
rău, să trăiască pulsul mese
riei pe care a învățat-o în 
școala profesională. Maistrul 
Tudoran Ștefan, tînăr și el,

aproape de o seamă cu Pe
trică, consideră că a spus 
totul in cîteva cuvinte: „Pe 
trică Virgil este un exemplu 
în muncă și
Este întotdeauna în 
rînduri și execută 
le cele mai grele : 
pentru pompele de 
Duplex, carcase, stele și ca- 
puri de rolă pentru TR-3 și 
altele".

Odată, la mină a fost un necaz 
mare. In subteran era nevoie de 
pompe Duplex dar acestea 
erau defecte. Piese nu se gă
seau nici în depozitul de a- 
provizonare de la Petroșani.

Atunci Petrică Virgil 
gîndit, a făcut schițe și 
ajutorul maiștrilor din 
ție a trecut la confecționarea
acestora. In cîteva zile pom
pele și-au reluat locul acolo, 
în subteran; activitatea a 
intrat în normal, producția 
n-a cunoscut stagnare. Aces
ta este utecistul Petrică Vir
gil, secretar al 
U.T.C. din cadrul 
mecanic al E.M. 
despre care tinerii 
spun laconic : este 
cu care ne mîndrim."

La polul opus al muncii, 
al comportării tînărului 
munist de astăzi se află 
cistul Vasile Gașpar, cu 
re am făcut cunoștință 
în atelierul mecanic al 
ploatării și pe care dumnea
voastră îl vedeți în imagi
nea alăturată. Ce înseamnă 
pentru tînărul Gașpar mun
ca ? Este o datorie ? Este o 
cinste ? Aceste atribute nu 
se află în gîndirea lui. Are 
19 ani, a absolvit școala pro
fesională în meseria de lăcă
tuș. Statul, părinții au depus 
eforturi pentru ca el să se 
poată realiza ca om. Cum 
răsplătește aceste beneficii 
acordate ? Redăm Părerea a- 
celuiași maistru Ștefan Tu
doran : Vasile Gașpar ne fa
ce numai greutăți. Nu există 
lună în care să nu absenteze 
de Ia serviciu să nu execu
te lucrări de slabă calitate. 
Noi .am făcut mult pentru a-1 a- 
țuta, am discutat cu el, am în
cercat să-1 lămurim că nu 
este bine ce face, am luat și 
măsuri administrative. Am 
considerat că trebuie sâ-1 a- 
jutăm în permanență de a- 
ceea am trasat ca sarcină co
munistului loan Gaiță să se 
ocupe îndeaproape de el, dar 
acesta nu ascultă. Eforturile 
noastre sînt zadarnice... 
subliniat șl tovarășul 
Zorlascu., secretarul organ i*

zației de partid 
rul mecanic.

Tovarășii din 
tetului U.T.C. 
amănunțit cu tînărul Vasile
Gașpar dar el a refuzat să 
vorbească. manifestînd o 
atitudine reprobabilă fată de 
colegii săi de muncă, 
că argumentele aduse 
reușit să-I convingă pe 
le Gașpar despre necesita
tea perfecționării, despre ro
lul autocontrolului, despre 
atitudinea civilizată pe oare 
trebuie să o aibe față de cei 
care-1 înconjoară. Totuși noi 
am scris rînduri

gîndul că-i va trezi un re
gret, că va înțelege necesita
tea de a se încadra alături 

. de ceilalți tineri ai exploată
rii în efortul general pentru 
redresarea producției și rea
lizarea sarcinilor de plan.

Doi tineri două preocupări, 
două atițud'ni.

Am deschis aici o discuție 
despre tineret, despre preo
cupările acestuia, qîndindu- 
ne că dumneavoastră cei ca
re munciți alături de ei veți 
scrie și despre alte exemple, 
vă veți exprima opiniile în 
legătură cu cele prezentate.

Valeriu COANDRĂȘ j
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De cele mai multe ori, în 

situații extreme, sau în mo
mente de cumpănă ale vieții, 
cînd uneori dezorientarea u- 
nor indivizi — amplificată de 
lipsa de înțelegere sau indife
rența semenilor din preajma 
celor aflați în dilemă — este 
de-a dreptul dezarmantă pen
tru cei ce o trăiesc, un sfat 
dat la timp, o povață, o îm
bărbătare sau îndemn, consti
tuie un antidot deosebit de 
eficient, o modalitate dintre 
cele mai utile pentru a-1 face 
pe cel ce se găsește în im
pas — uneori chiar pe mar
ginea prăpastiei — să aibă 
încredere în el, sau, după caz, 
să se îndrepte, să o ia pe 
drumul cel bun, să intre în 
rîndul celorlalți oameni, de 
omenie. Această comunicare 
sinceră, de la om Ia om, acest 
nemijlocit schimb de cuvin
te menit să aline suferințe 
sau să îndrepte niște deprin
deri fără o țintă precisă, ce 
nu duc niciodată la limanul 
unor împliniri a personalității 
cuiva și-au dovedit de fiecare 
dată bunele intenții, efectul 
lor activ în schimbarea unor 
oameni, în aducerea lor pe 
drumul cel drept. Și de cele 
mai multe ori tinerii sînt cei 
care au nevoie de sfaturi care 
vizează devierea pașilor lor 
de pe nefasta cale pe care au 
apucat-o, atrași de mirajul 
unei vieți ușoare, fără muncă.

In accepția cetățenilor bine 
intenționați în a-i ajuta pe 
cei predispuși ratării, această 
întreprindere a lor de a con
silia prin prisma celor mai 
umane țeluri cu tinerii, des
pre ei și despre felul lor de 
viață, aceste discuții, ziceam, 
iu luat aspectul unor sfaturi,

mentare percepte ale moralei 
socialiste, care se abat în mod 
repetat de la principiile con
viețuirii sociale, manifestările 
lor nocive atrăgînd oprobriul 
opiniei publice, iar în unele 
cazuri fiind sancționate vehe
ment de legile țării noastre.

Dar să-i cunoaștem pe cîțiva

tățenilor cu bune intenții i-au 
înlesnit calea de a se încadra 
la preparație ca semnalist- 
cuplător.

Iată un alt caz în care, 
cu toate stăruințele celor din 
sfatul omeniei, nu s-a reușit 
schimbarea în bine a unui 
tînăr, necesitînd o nouă re-

Tînărul P. Mihai, la 24 de ani, 
continuă să trăiască din banii 
„ciupiți" de la frații săi și să 
vagabondeze pe străzi, să 
„bată" localurile orașului. Se 
vede treaba că pentru acest 
pseudo-ceasornicar, timpul i- 
rosit fără nici un rost, îi este 
singura stea călăuzitoare...

„SFATUL OMENIEI** - o mînă sinceră, tovărășească celor 
ce nu și-au aflat încă rostul și menirea în societate
cu profunde semnificații, a 
unor sfaturi ale omeniei...

La Lupeni, pe lingă Comi
tetul executiv al Consiliului 
popular a fost înființat încă 
de anul trecut un organism 
purtînd această numire: 
„Sfatul omeniei". Obiectivul 
activității lui se referă la 
comportamentul unor persoa
ne care contravin regulilor de 
conviețuire socială, care „fac 
abstracție" de la normele e- 
ticii și echității socialiste. A- 
cest organism se vrea un re- 
modelator al caracterelor ce
lor care sfidează pe cei din 
jurul lor, printr-un comporta
ment lipsit de cele mai ele-

dintre cei care au trecut pra
gul acestui sfat al omeniei.

+ M. Florin, în etate de 
18 ani, deși nu are tată, nu s-a 
angajat deloc pînă la această 
vîrstă, lăsînd tot greul famili
ei în seama mamei sale, mun
citoare la preparația cărbu
nelui Lupeni, din salariul că
reia trăia și el ca și ceilalți 
4 frați mai mici. Acest tînăr, 
pentru care munca con
stituia o necunoscută, o- 
bișnuia să vagabondeze hai- 
hui pe străzi. Rareori putea f: 
văzut- făcînd ceva cît de cit 
util (doar cînd aduna la căr
buni de pe hălzi, pentru a-i 
comercializa). Intervenția ce-

chemare în fața organismului 
sus amintit.

— Pentru ce ai fost con
damnat la 6 luni închisoare, 
?. Mihai ?

— Pentru delapidare, pe 
remea cînd lucram ca cea- 
ornicar, adică la meseria 
nea. Dar acum nu mai lu- 
:rez niciunde...

Pînă la obținerea cărții de 
meșteșugar, și a autorizației 
ie exercitare a meseriei în 
urma examenului solicitat 
să-1 susțină la Direcția jude
țeană a muncii, a fost îndru
mat să se angajeze la E. M. 
Lupeni la atelierul mecanic. 
Dar nu a făcut acest lucru.

< M. Vasile și B. Ion, în 
vîrstă de 46 și, respectiv, 33 
ani, nu au mai lucrat într-o 
întreprindere de nici ei nu-și 
mai aduceau aminte de cînd. 
Alcoolici „convinși", ei își du
ceau searbădă existență pe 
lingă restaurantele și bufete
le unde-și făceau veacul, în- 
treținîndu-se din ocupații o- 
cazionale pe lîngă aceste „re
ședințe" ale timpului pierdut. 
(Oare, despre ipostazele de 
tolerați vremelnici pe Ungă 
unitățile pe care le conduc, 
ce părere au responsabilii bu
fetelor și restaurantelor din 
Lupeni — și nu numai de aici? 
Oare, nu chiar aceștia încura

jează decăderea unor aseme
nea indivizi, acordîndu-le în 
schimbul prestațiilor făcute — 
descărcatul mărfii, curățirea 
magaziilor și instalațiilor sa
nitare etc. — o strachină cu 
mîncare și cîteva pahare cu 
băutură care, la urma-urmei, 
sînt suficiente momeli pentru 
a-i ține „pe lîngă casă" pe a- 
cești îmbătrîniți înainte de 
vreme, și fără gînduri de a-și 
trăi viața cu demnitate ?). 
Deși Ii s-a recomandat înca
drarea în cîmpul muncii, pen
tru a intra în rîndul oameni
lor, ei își continuă deprinde
rile zilnice, tîrfndu-și pașii 
printre mesele restaurantelor.

...Și lista celor pe care acești 
oameni de bună credință, pre
ocupați sincer, omenește, de 
soarta celor aflați în pragul 
ratării ar mai putea fi conti
nuată. Acolo unde aceste sfa
turi ale omeniei, date de oa
meni de omenie au mai găsit 
un licăr de conștiință trează, 
scopul propus a fost atins. 
Majoritatea celor cu care s-a 
stat de vorbă au înțeles că 
trebuie să-și schimbe modul 
de viață, integrîndu-se în 
cîmpul muncii, avînd o com
portare demnă și civilizată. 
Dar ceilalți ?

Iosif MIKRUT, 
secretarul Consiliului popular 

orășenesc Lupeni, 
I. NICOLAESCU

Poșta paginii
• COMITETUL DE LOCATARI AL BLOCULUI 10 

Petrila : „Mîna“ de ajutor pe care vreți s-o întin* 
deți unui semen, certat într-o oarecare măsură cu„. 
conviețuirea socială civilizată, vă onorează. Am fi do
rit însă să aflăm detaliat părerile locatarilor blocului 
despre cel aflat în momentană derivă. Și încă ceva — 
dacă aveți perfectă dreptate în tot ceea ce susțineți, 
de ce nu semnați scrisoarea ? Curajul răspunderii, îna
inte de toate... ♦

® AMALIA COLOBANEA — Petrila: Intr-adevăr, 
comportarea civilizată a unor lucrători din comerț 
continuă să rămînă o „problemă*1. Vă rugăm să ne sem
nalați și alte abateri (dacă se vor mai săvîrși) din uni
tatea alimentară nr. 26, după care vom interveni...
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Lucrările 
din țările

Miercuri au continuat la 
București lucrările celei de-a 
H-a Conferințe a miniștrilor 
educației din țările europene 
membre ale U.N.E.S.C.O. Lu
crările s-au desfășurat în co
misii pe problemele : „Trans
formări ale structurilor, pro
gramelor, metodelor de învă- 
țămînt superior, ținînd seama 
de creșterea efectivelor, 
evoluția funcțiilor și 
orientarea sistemelor de edu
cație spre educația permanen
tă" și „Cooperarea europeană 
în domeniul învățămîntului 
superior: obiective, căi și 
mijloace".

de 
de

din întreaga

3

înțelegerii 
tinerei 
ideilor 

colabo- 
preoum

Conferinței miniștrilor educației 
europene membre ale U.N.E.S.C.O

La dezbateri au participat 
președintele conferinței, Paul 
Niculescu-Mizil, vicepreședin
te al Consiliului de Miniștri 
al Republicii Socialiste Româ
nia, ministrul educației și în- 
vățămîntului, directorul gene
ral ai U.N.E.S.C.O., ~ ’
Maheu, directorul general 
junct al U.N.E.S.C.O., A. 
M’Bow.

Din luările de cuvînt 
desprins convergența de 
reri asupra necesității inten
sificării legăturilor universi
tare prin schimb de informa
ții și documente.

Rene 
ad- 
M.

s-a 
pă-

Au fost sugerate și alte po
sibilități și căi de cooperare 
între care a fost reținută în 
special, problema organizării 
prin colaborare a unor cerce
tări științifice.

Un ecou favorabil au stîr- 
nit propunerile românești vi- 
zînd, în perspectiva consolidă
rii securității și 
europene, educarea 
generații în spiritul 
generoase ale păcii și 
rării internaționale, 
și problema promovării stu
diului limbilor, și civilizației 
popoarelor europene.

Numeroși vorbitori au apre
ciat ca fiind deosebit de utilă 
existența Centrului european 
pentru învățămîntul superior 
creat la București de 
U.N.E.S.C.O. Au fost făcute, 
în acest context, propuneri de 
profilare a activității centru
lui, de amplificare a posibili
tăților sale de activitate, de 
elaborare de studii pentru a 
se veni în întîmpinarea nece
sităților de informare ale u- 
niversitarilor 
Europă.

(Agerpres).

Cuvîntul tovarășului Cosfache
(Urmare din pag. 1)

punerea în viață a măsurilor 
stabilite prin hotărîrea Comi
tetului Executiv și decretul 
Consiliului de Stat. Deși, în 
acest an s-au înregistrat unele 
rezultate în domeniul reduce
rii consumului de energie și 
combustibil, nu sîntem satis- 
fâcuți cu acestea. înregistrăm 
încă consumuri ridicate de e- 
nergie pe tona de oțel elec
tric, consumuri mari de com
bustibil pe tona de laminate, 
iar valorificarea resurselor 
energetice secundare, deși e- 
chivalează cu aproape 880 mii 
tone de combustibil conven
țional, nu exprimă pe deplin 
posibilitățile noastre. Ca ata
re, am stabilit o serie de mă
suri care ne vor permite ca în 
următorii 2-3 ani să ridicăm 
cu circa 20 la sută volumul 
valorificării energiilor secun
dare. Vom propune căi supli
mentare care să asigure re
ducerea substanțială a consu
murilor de energie și combus-

tibil. După opinia noastră, o 
analiză la fel de responsabilă 
se impune în cazul tuturor 
consumurilor materiale. In a- 
cest cadru îmi exprim totala 
adeziune față de documentele, 
expuse dezbaterii Plenarei, 
planul și bugetul de stat pe 
anul 1974, documentele pri
vind raționalizarea consumu
lui de combustibil și energie, 
documente care corespund 
întrutotul direcțiilor și orien
tărilor de dezvoltare stabilite 
de cel de-al X-lea Congres și 
de Conferința Națională ale 
partidului. Aprob, de aseme
nea, întrutotul documentele 
privind activitatea internațio
nală a partidului, documente 
ce reflectă consecvența ne
abătută cu care conducerea 
partidului nostru, tovarășul 
Nicolae Ceaușescu personal, 
militează spre a transpune în 
viață principiile de pace, se
curitate internațională, nea
mestecul în treburile interne 
ale altor popoare, soluționarea 
tuturor problemelor litigioa
se pe calea tratativelor.

In continuare, vorbitorul a 
arătat că prevederile proiec
tului planului național unic 
pe anul 1974 reflectă pe de
plin posibilitățile economiei ‘ 
noastre, materializează ideile 
și orientările date de secreta
rul general al partidului. Re- 
ferindu-se la necesitatea 
adoptării unor măsuri care să 
asigure îndeplinirea integrală 
a acestor prevederi, vorbitorul 
a propus să se acționeze cu 
mai multă fermitate în direc
ția îmbunătățirii utilizării me
talului în economie, începînd 
cu faza de proiectare și pînă 
Ia utilizarea propriu-zisă. In 
acest sens, considerăm opor
tună restrîngerea producției 
de oțeluri cu caracteristici in
ferioare, stabilind prin plan 
sarcini de consum pentru o- 
țelurile cu caracteristici ridi
cate. In același timp, credem 
că este cazul să se curme 
practica utilizării neraționale 
a oțelurilor care încorporează 
unele elemente de aliere de
ficitare, prin exercitarea unui 
control riguros, mergînd pînă

Trofuș
la autorizarea domeniilor de 
folosință.

Pentru creșterea mai rapidă 
a eficienței în cadrul Minis
terului Metalurgiei — dar 
cred că este valabil și pentru 
alte ramuri — propun ca în 
cadrul lucrărilor pentru noul 
plan cincinal, să se întoc
mească studii și programe de 
măsuri pentru modernizarea 
instalațiilor și tehnologiilor 
depășite, în special la uzinele 
cu o dotare tehnică mai ve
che.

Vom 
acestei 
cheiere 
rea fermă că în anul 1974 — 
an în care vom sărbători trei 
decenii de la victoria insurec
ției naționale antifasciste ar
mate și în care-și va desfășu
ra lucrările cel de-al XI-lea 
Congres al partidului, să ob
ținem o îmbunătățire calita
tivă în întreaga noastră acti
vitate, să asigurăm depășirea 
prevederilor fixate prin do
cumentele dezbătute în aceste 
zile.

pleca de la lucrările 
plenare, a spus în în- 
vorbitorul, cu hotărî-

Căldura apartamentelor
se poate asigura

cu combustibil și...
fum mai puțin

(Urmare din pag. 1)

rea cărbunelui. Deși E.G,C.-uI 
are contract cu asociațiile de 
locatari pentru a ridica zgu
ra, nu-1 prea respectă...

— Ce afi întreprins pentru 
traducerea în viafă a hotărî- 
rilor adoptate de recentul De
cret al Consiliului de Stat, cu 
privire la măsurile de dezvol
tare a bazei energetice și de 
folosire mai judicioasă a 
combustibililor și energiei ?

— Deși aveam un plan mai 
vechi în acest sens, l-am re
actualizat în lumina recente
lor hotărîrî, centralizînd o si
tuație a economiilor de com
bustibil convențional, de e- 
nergie termică și electrică, 
dispozițiile luate transmițîn- 
du-le tuturor sectoarelor. A- 
ceste măsuri nu vor afecta în
să prea mult furnizarea indi
cilor calorici de către cen
tralele termice

— Cu prilejul precedent 
am pus în discuție și proble
ma arderii incomplete a căr
bunilor în cazonele centrale
lor. Ni s-a promis o schimba
re în bine a acestei situ
ații cu implicații multiple a- 
supra costului încălzirii cen
trale, a economiilor de com
bustibil și a red icc'ii gradu
lui de poluare al atmosferei..
— Da. Și acest lucru l-am 

realizat în parte, prin poza
rea longitudinală a grătare
lor de la cazanele tuturor 
centralelor termice, obținîn-

ma
in ai 
tot

a APĂRUT: Revista „LUMEA“
— Numărul 49 —

Strada Transilvaniei a fost reparată

du-se un tiraj mult mai 
re și, implicit, o ardere 
completă. De asemenea, 
în acest sens s-au etanșat ca- 
zanele pentru a nu primi aer 
fals. Dar acest lucru se putea 
realiza cu o eficiență aproape 
dublă și cu investiții reduse 
dacă...

— Dacă ?
— Dacă forurile noastre su

perioare ar fi aprobat experi
mentarea și apoi dotarea tu
turor centralelor termice cu 
noul tip de cazan de oțel sec
ționai cu elemente tubulare 
— tip contracurent — inova
ție aparținînd tehnicianului 
Sima Sicloșan, din 
serviciului nostru.

— In ce constă și 
fi eficienta utilizării 
tip de cazan 1

— Cîteva cifre vor fi, cred, 
edificatoare: randamentul ar 
fi de două ori mai mare, ra
portat la cel realizat cu actu
alele dotări, 24 000 tone căr
bune economisite anual, 
8160 000 lei economisiți pe 
an la costul încălzirii, redu
cerea aproape completă a po
luării...

— Deci, cum s-ar spune, 
din cauza unei... neaprobări, 
peste 8 milioane de iei se i- 
rosesc de pomană, iar funin
ginea continuă să iasă cu du
iumul pe coșurile centralelor 
termice...

— Din păcate așa stau lu
crurile. Dar, susținîndu-ne cu 
tărie punctul nostru de vede
re, vom încerca totuși să ob
ținem în anul viitor fondurile 
necesare înlocuirii instalați
ilor existente cu cele propu
se de noi...

Deci jigorile iernii vor 
fi învinse, temperatura scăzu
tă va fi anihilată în aparta
mentele locuitorilor blocuri
lor din orașele municipiului. 
Neîndoielnic, dacă va exista 
un control riguros al persona
lului de deservire al instala
țiilor centralelor, dacă asis
tenta tehnică va fi asigurată 
la momentul oportun, adică 
dacă măsurile preconizate la 
E.G.L. vor fi urmărite îndea
proape nici rezultatele scon
tate nu vor întîrzia să a- 
pară.

A apărut numărul 49 al re
vistei săptămînale de politică 
externă „Lumea". Dintre te
mele actualității, revista con
semnează deschiderea, la Bu
curești, a conferinței miniș
trilor educației din țările eu
ropene. Sînt publicate, totoda
tă, articole și corespondente 
consacrate situației din Orien
tul Apropiat, conferinței ara
be la nivel înalt, evenimente-

lor din Grecia. Este analizată, 
în paginile revistei, problema 
surselor alternative de ener
gie.

Rubrica „Reportaj pe glob" 
este consacrată, în acest nu
măr, centrului spațial de la 
Cape Canaveral. Revista con
tinuă publicarea serialului re
feritor la împrejurările aten
tatului împotriva lui John 
Kennedy,

Referindu-se la 
publicat sub titlul 
în ziarul nostru din 24 octom
brie a.c., conducerea șantie
rului 71 C.C.F. Petroșani ne 
răspunde sub semnătura tova
rășului inginer șef Florin Tri- 
fu că lucrările de reparare a 
străzii în cauză au fost termi
nate, la 10 noiembrie a.c.... 
fiind asigurate astfel condiții 
optime de circulație a mijloa
celor de transport care deser
vesc locuitorii din zonă.

Intr-adevăr, dovedind recep
tivitate față de ajutorul a- 
cordat de presă, conducerea 
șantierului a executat lucrări
le de repararea străzii concen- 
trînd în acest scop la fața lo
cului utilaje, materiale și forță 
de muncă necesară.

In legătură cu aceeași pro
blemă, considerăm că este ne
cesar să mai cităm două pasa
je din scrisoarea de răspuns 
și anume :

„Cu regret, însă, și acesta, 
este motivul pentru care do
rim publicarea în ziarul 
„Steagul roșu" a acestui răs
puns, arătăm că nu s-a găsit 
înțelegerea și concursul nece-

articolul 
de mai sus,

sar Ia locuitorii din zona stră
zii Transilvaniei cu toate in
tervențiile făcute. Locuitorii 
acestei străzi și-au expus ne
cazurile în colectiv la toate fo-

Pe urmele > 
semnalelor 

critice 
ale ziarului
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rurile superioare, dar nu au 
dovedit nici cea mai mică bu
năvoință de a curăța șanțuri
le colmatate din aval de stra
da Transilvaniei provocîn- 
du-se neajunsuri mari scurge
rii apelor din zona străzii".

Ne asociem celor arătate în 
răspunsul conducerii șantieru
lui cu privire la atitudinea lo
cuitorilor din strada citată:

rezerva manifestată de locui
tori față de lucrări, refuzul 
lor de a participa prin muncă 
la ceea ce se face în interesul 
lor. Strada a devenit carosabi
lă prin lucrările executate pe 
cheltuiala statului, însă în 
viitor deputatul va trebui să 
mobilizeze locuitorii la între
ținerea ei în bune condițiuni.

In încheierea răspunsului, 
conducerea șantierului face o 
propunere, adresată serviciu
lui de gospodărie al munici
piului. pe care o redăm tex
tual : „Considerînd ca încheia
te sarcinile și obligațiile șan
tierului 71 C.C.F. Petroșani în 
problema străzii Transilva
niei, dorim a arăta că măsu
rile ce s-au întreprins de noi, 
mai sînt necesar a fi completa
te cu o serie de lucrări supli
mentare (împădurire și strîn- 
gere a cursurilor torențiale 
din amonte, precum și asigu
rarea scurgerii apelor în aval 
de Jiu) întrucît, în caz de pre
cipitații abundente, strada va 
avea de suferit, nu va mai ară
ta cum arată astăzi".

Cu două săptămîni în 
urmă, anunțam consti
tuirea clubului 
na“ în orașul Lupeni. 
Clubul sindicatelor din 
localitate se dovedește 
a fi gazdă primitoare, 
punîndu-ne la dispoziție 
sala în care „Femina" 
își desfășoară activita
tea. In programul său 
clubul „Femina" și-a 
propus să dezbată psiho-

„Femi-

„FEMINA"
se afirmă

com-

curent cu 
juridic al 

căsătorite ;

cadrul

care ar 
acestui

O reușită
cu

acțiune cultural-sportivă
tinerii preparatori* V

Lu- 
car- 

de4 
ne-

Răspundem
+ Nistor Aioanei, 

peni. Pentru anularea 
netului dumneavoastră 
mundâ, (pierdut) este
cesar să adresați o cerere i 
către întreprinderea 
grafică „Buletinul 
Biroul 
fuzare, 
Pompiliu Eliade nr. 2, sec
torul 7, la care să anexați 
o chitanță C.E.C. pentru 
suma de 50 lei, costul pu-

poli- 
Oficial", 

de publicitate și di- 
București, strada

ce ne scriu
bliicității, depusă în contul 
de virament al B.N.R.S.R., 
nr. 30. 73. 03. 00, filiala sec
torului 4.

> ALEXANDRU
GAN, Petroșani. In
,de elev al școlii de maiștri 
Lupeni nu puteți beneficia, 
din partea E.M. Aninoasa, 
de abonament gratuit pentru 
transportul de la domiciliu 
la școală.

BELI- 
calitate

în cadrul acțiunilor care 
preced aniversarea a 10 ani 
de la înființarea preparației 
Coroești, comitetul U.T.C. din 
întreprindere a organizat o 
confruntare între tinerii pre
paratori de la Coroești, Lu- 
pend și Petrila lâ diverse dis
cipline sportive. Deși organi
zația de tineret de la prepara- 
ția Petrila n-a dat curs iniția
tivei de a participa la întrece
re, cele două comitete U.T.C. 
de la Coroești și Lupeni, aju
tate de comitetele orășenești 
din Vulcan și Lupeni ale 
U.T.C. și-au realizat scopul 
propus organjzînd o după-a- 
miază sportivă reușită. Tinerii

preparatori din Lupeni și Vul
can au putut fi văzuți pe tere
nurile de fotbal și handbal, pe 
pistele popicăriei, la mesele 
de tenis și șah.

Disputele au fost foarte dîr- 
ze. N-au lipsit nici arbitrii și 
galeriile ambelor tabere, 
sfîrșitul întrecerilor au 
consemnate următoarele 
zultate : preparatorii din 
roești au ieșit învingători 
fotbal, handbal și popice,
cei din Lupeni la șah și tenis 
de masă.

întrecerile sportive au fost 
urmate de o seară distractivă 
organizată de gazde, în cadrul 
căreia dansul, antrenul și voia 
bună au fost la... înălțime.

La 
fost 
re- 

Co- 
la 

iar

r
I
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logia copilului ; princi
piile de etică și 
portament; ne vom gru
pa în jurul doctoriței 
pentru o convorbire pe 
teme medicale ; ne vom 
pune la 
dreptul
femeii

vom dezbate probleme 
de estetică ; ne-am pro
pus să trezim gustul fe
meilor pentru muzica 
clasică, pentru teatru, 
literatură.

La primele două reu
niuni participantele au 
venit cu propuneri și i- 
dei interesante pentru a 
face cît mai plăcute și 
utile întîlnirile membre
lor clubului „Femina". 
Consemnăm în mod spe
cial lărgirea sferei de 
activitate a clubului prin 
crearea unui „colț al 
tinerelor fete". Ne-am 
propus să discutăm cu 
ele problemele ce le ri
dică „vîrsta întrebări
lor", să le acordăm prie
teneasca noastră .mînă 
pentru a le ajută să 
pășească demn șl cu
rajos în viață.

In reuniunea de luni, 
19 noiembrie, am discu
tat pe marginea recen
tului Decret al Consi
liului de Stat axîndu-ne 
pe aportul femeilor sa
lariate sau casnice la e- 
conomisirea de energie 
electrică și de combus
tibili. De asemenea, am 
pus bazele unui cerc de 
lucru de mînă cu lase- 
tă. ne-am transmis reci
proc rețete culinare.

Cu acest prilej, cîștigătorii 
întrecerilor sportive au pri
mit diplome și cupe. Un mo
ment care a stîrnit interesul 
tuturor tinerilor și în special 
al tinerelor, l-a constituit' con
cursul pentru „Miss prepara- 
ție 1973“. Juriul din care, au 
făcut parte M. Cucu, prim-se- 
cretar al Comitetului orășe
nesc U.T.C. Lupeni, I. Bolgar 
și S. Corobea, secretarii comi
tetelor U.T.C. de Ia cele două 
preparați! și membrii orches
trei au avut o misiune difici
lă, dat fiind numărul mare de 
concurente. In cele din urmă 
opiniile au înclinat balanța în 
favoarea tinerei preparatoare 
Maria Meszaros de la prepara- 
ția Lupeni. La succesul serii 
distractive au contribuit forma
ția de muzică ușoară „Pheo- 
bus“ din Aninoasa și în spe
cial cunoscutul solist Victor 
Pop, cîștigătorul recentului 
concurs „Cîntecul adîncului".

Al. COVACI

credibi- 
condusă 

Ronald

Margareta MICA, 
vicepreședintă a clubu

lui „Femina" Lupeni

o ecranizare 
romanului best-seller al lui

omului
nestrămutat în

pe a-

C. IOVĂNESCU, 
Preparăția Coroești

su- 
e- 
dă 
în

AVENTURA LUI POSEIDON"

Carnet cinematografic

conducerea autovehiculelor pe timpul iernii
a derapat și 
autovehiculul

Filmul lui Ronald 
trezește un interes 
în primul rînd pentru că 
genericul „Aventurii lui 
seidon" figurează nume 
actori legate de succese 
tegorice. Gene Hackman 
terpretul reverendului Frank 
Scott) a apărut în filme ca 
„N-am cîntat niciodată pen
tru tata", „Jocul de-a moar
tea", „Naufragiafi în spafiu" 
și „Filiera" ; Ernest Borguine 
(marele pictor realist) a jucat 
în „Marty", „Vikingii" și „Ve- 
ra Cruz" ; Red Buttons a in
terpretat roluri importante în 
„Hatari" și în „Și caii se îm
pușcă nu-i așa ? ; Stella Ste
vens a fost o revelație a fil
mului „Baladă pentru Cable 
Hogue". Iată, așadar, că ge
nericul acestei pelicule, abun
dentă în nume sonore, con
tribuie substantial la pre-at- 
mosfera favorabilă care o în- 
tîmpină.

„Aventura lui Poseidon" es
te un film bun, bazat pe at
mosfera electrizantă a unui

Neame 
unanim, 

pe 
Po- 
de 
ca- 
fin-

conflict autentic, pe 
litatea psihologiei 
cu mină sigură de 
Neame.
« Filmul este

a

tehnice observată abia in ur
ma unei catastrofe naturale.

Fundalul acțiunii este unul 
senzațional, asigurlnd dramei 
lui „Peseidon" o ambiantă 
plină de tensiune. Accentul

Cîteva recomandări pentru
Acum, la început de iarnă, 

considerăm necesar să reamin
tim conducătorilor auto cîteva 
recomandări utile. înainte de 
a pleca în cursă, șoferii trebuie 
să ia unele măsuri pentru a 
putea face față unor situații 
grele posibil să se ivească (din 
autovehicul să nu lipsească o 
lopată, lanțuri antiderapante, 
lampă de ' benzină). Șoferul 
trebuie să se asigure cu echi
pament călduros, ușor, care 
să nu-1 incomodeze în timpul 
conducerii.

La drum, direcția autovehi
culului, accelerația și frînele 
să nu fie acționate forțat. A- 
tunci cînd drumul este înghe
țat sau acoperit cu polei, tre
buie acționat lin și cu pruden
ță asupra comenzilor. Vi
rările bruște ale volanului, 
acționarea bruscă a frînelor și 
a ambreiajuluj duc întotdeau
na la derapări, la pierderea 
controlului volanului și chiar 
la răsturnări. Frînarea se va 
face cu foarte multă atenție 
iar frîna de serviciu se va u- 
tiliza cît mai puțin, apelîndu- 
se la frîna de motor, schim- 
bînd viteza de la o treaptă su-

perioară la o treaptă de vi
teză inferioară. Frînarea nu 
trebuie făcută pe timpul exe
cutării virajelor, ci înainte de 
executarea lor. întotdeauna 
frînarea și virarea nu trebuie 
făcute simultan ci separat u- 
na de alta.

Partea carosabilă a drumu
rilor se îngustează iarna din 
cauza zăpezii, viteza de circu
lație a autovehiculelor, fireș
te, se reduce ! Același „regim" 
de conducere se cere respectat 
și la încrucișarea cu alte auto
vehicule și în mod deosebit în 
curbe și în locuri periculoase.

Trecerea peste ape îngheța
te se face cu multă prudență, 
încet, fără oprirea autovehicu
lului. Lanțurile antiderapante 
se montează atunci cînd este 
pericol de alunecare. Ele se 
atașează la roțile motoare cît 
mai etanș pe pneuri.' Monta
rea unor lanțuri cu jocuri 
mari pe pneuri, precum și cir
culația cu lanțuri timp înde
lungat în locuri unde nu este 
necesar duce la degradarea 
pneurilor. Aceeași consecință 
o are și circulația cu viteză

Paul Gallico. Urmărind cu fi
delitate firul epic al operei 
literare inspiratoare, pelicula 
reușește să ofere totuși mai 
mult decît paginile cărții. Re
velațiile vizuale potențează 
considerabil mesajul uman pe 
care îl încorporează, carto- 
grafiind atitudini morale re
velate de dramatismul situa
ției limită. Povestirea cine
matografică prezintă note a- 
naloage cu un fapt real. Trans
atlanticul „Queen Mary", 
mîndria flotei britanice, era 
să se scufunde în 1937 din 
pricina unei imperfecțiuni

pu cade, totuși (și acesta es
te un merit incontestabil al 
lui Ronald Neame). pe latura 
spectacolului de anvergură, 
ci pe aspectul uman pe care 
îl implică tragica aventură a 
pachebotului. Aventura 
pravietuitorilor este una 
xistenfială, lupta care se 
pentru via)ă reprezintă,
primul tind, caracterul nemu
ritor al cutezanței omului în 
fata forțelor oarbe ale natu
rii. Misiunea inițiată de re
verendul Scott (este extraor
dinar că un preot e acela ca
re nu acceptă fatalitatea ab
surdă a destinului rînduit de

mina răzbunătoare a divinită
ții sofisticate) are semnifica
ția confruntării actului conști
ent, lucid cu inconștienta cru
zime a naturii. In această re
lație antinomică de conștient 
— inconștient devine eviden
tă superioritatea ființei uma
ne, capabilă să soluționeze și 
cea mai dificilă situație.

Imaginea, semnată de Ha
rold Stine, este de un realism 
tulburător: planurile care
fixează pe peliculă giganticul 
val seismic, provocat de cu
tremurul subacvatic; prim- 
planurile, surprinzînd stări su
fletești intense; panoramicul 
vasului răsturnat, sint exce
lente, în măsură să transmită 
ideea centrală a peliculei — 
nemărginită e torta 
cînd crede
dreptul său de a trăi 
ceasta planetă.

mare, atunci cînd sînt monta
te lanțuri antiderapante pe 
pneuri. (Ele trebuie să fie 
scoase imediat ce s-au creat 
condiții ca autovehiculul să 
circule normal).

Găsim de cuviință să facem 
aceste recomandări deoarece 
în ziua de 1 noiembrie a.c., în
tre orele 15—16, la intrarea în 
comuna Bănița, din 
Petroșani, s-a format 
porțiune de 200 metri 
mai mulți conducători 
au luat măsuri de reducere a 
vitezelor autovehiculelor, nu 
au condus autovehiculele pru
dent pentru a învinge obstaco
lul creat, au dat naștere la 
derapări, lovirea autovehicu
lelor de parapeții podurilor, a 
zidului de sprijin și chiar răs
turnarea unor autovehicule în 
afara platformei drumului.

In acea zi conducătorul au
to Ion Petrescu a condus au
tobasculanta 31 HD 2776 pro
prietatea I.T.A. coloana Baru, 
încărcată cu beton, din direc
ția Bănița — Petroșani ; nu a 
redus viteza pînă la limita e- 
vitării oricărui pericol, a fo-

direcția 
pe o 

polei și 
auto nu

losit frîna de serviciu neregle
mentar, a pierdut controlul 
volanului din care pricină au
tovehiculul a părăsit partea 
dreaptă a drumului intrînd în 
stînga lui iar după ce a dis- 

.trus parapetul drumului s-a 
răsturnat. Urmarea ? Avarie
rea ușoară a autovehiculului 
și accidentarea conducătorului 
auto !

In aceeași
auto 
din 
toturismul personal 1 HD 4897 
pe ruta Bănița — Petroșani, 
deși a observat poleiul, la ie
șirea din zona periculoasă a 
accelerat brusc, a pierdut con
trolul volanului, mașina a de
rapat și s-a lovit de parapetul 
podului /provocînd autoturis
mului avarii.

Conducătorul auto
Cercelaru conducea de
nea autoturismul 1 Dj 918 pe 
ruta Petroșani — Banița. Fă
ră a lua măsuri din timp pen
tru reducerea vitezei pînă la 
limita evitării oricărui peri
col, a folosit frîna nereglemen-

amator 
Lupeni

zi conducătorul 
Nicolae David, 
conducînd su

Florea
aseme-

tar, mașina 
-s-a lovit de
32 B 9052 condus de Mihail 
Concsag care circula regula
mentar din sens opus. Au su
ferit avarii ambele autovehi
cule și au fost accidentați u- 
șor trei pasageri. (De mențio
nat că pe porțiunea drumului 
erau montate indicatoare ru
tiere —curbă dublă — sau o 
succesiune de mai mult de 
două curbe, indicatoare supli
mentare pentru curbe deose
bit de periculoase, indicator 
de localitate, care impuneau 
conducătorilor auto o circula
ție perfect pe dreapta, reduce
rea vitezei pînă la limita e- 
vitării oricărui pericol).

Dacă se respecta o obligație 
elementară prevăzută de lege 
— aceea de a 
de miliție cel 
despre apariția 
drumul public, 
sectorul Bănița
ță accidentele amintite ar fi 
fost prevenite !

sesiza organul 
mai apropiat 
poleiului pe 
respectiv în

— cu siguran-

Mr. Constantin ȚIU, 
Miliția municipiului Petroșani

Balcoane sub ramuri desfrunzite... sau realități ale ano' 
timpului hibernal.

JUx
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încheierea Conferinței la nivel înalt în Comitetul pentru problemele economice
al Adunării Generale a O.N.U.

Aii luat sfîrsit->

a șefilor de stat din tarile arabe Adoptarea unei rezoluții Plenarei
ALGER 28 — Coresponden

tul Agerpres, Mircea S. Io- 
nescu, transmite: La Palatul 
Națiunilor din Alger a avut 
loc miercuri ședința de închi
dere a reuniunii la nivel înalt 
a șefilor de stat din țările a- 
rabe convocată la cererea pre
ședinților Anwar Sadat (R. A. 
Egipt) și Hafez Assad (Siria), 
pentru a examina problemele 
privind lumea arabă și situa
ția pe plan internațional în 
lumina evenimentelor care 
au intervenit în urma recen
tului conflict militar arabo- 
israelian. In ședința de închi
dere au rostit cuvîntări Hou- 
ari Boumediene, președintele 
Algeriei, care a prezidat și 
lucrările reuniunii, Anwar 
Sadat (R.A.E.), Hafez Assad 
(Siria), Habib Bourguiba (Tu
nisia) și regele Hassan al 
II-lea (Maroc).

Conferința a adoptat o de
clarație finală, rezoluții și 
alte documente în domeniile 
politic, economic și militar.

Declarația finală dată pu
blicității la încheierea reuni
unii arată că „șefii de stat

conștienți 
lor și-au

de 
ex-

arabi, pe deplin 
responsabilitățile 
primat dorința de a-și aduce 
contribuția 
păci juste 
piat" și au 
necesitatea
Israel a tuturor teritoriilor a- 
rabe ocupate, a Ierusalimului 
și restabilirea drepturilor le
gitime ale populației palesti
niene. Toate convorbirile se
rioase și constructive asupra 
păcii în această zonă — se a- 
rată în declarație — vor tre
bui să se situeze în acest ca
dru. Singurul reprezentant le
gitim al populației palestinie
ne, au declarat în intervenți
ile lor șefii de stat, este Orga
nizația pentru Eliberarea Pa
lestinei. (La lucrările reuniu
nii de la Alger a participat și 
o delegație a O.E.P. condusă 
de președintele organizației, 
Yasser Arafat.

In alte documente adoptate 
de Conferință se 'arată că ță
rile participante au hotărît să 
instituie un embargo strict 
asupra livrărilor de petrol că
tre Africa de Sud, Portugalia

la stabilirea unei 
în Orientul Apro- 
relevat, în context, 
evacuării de către

și Rhodesia în semn de spri
jinire a luptei statelor africa
ne împotriva regimurilor ra
siste și colonialiste din Africa.

Documentele adoptate • rea
firmă hotărîrea țărilor arabe 
de a acorda sprijin financiar 
R. A. Egipt și Siriei și lan
sează un apel la unitatea de 
acțiune a tuturor statelor a- 
rabe.

Secretarul general al Ligii 
Arabe, Mahmud Riad, a de
clarat ziariștilor acreditați la 
conferință că șefii de stat re
uniți la Alger au analizat di
ferite documente și recoman
dări și au adoptat o serie de 
măsuri preconizate de miniș
trii de externe în legătură cu 
posibilitățile existente pentru 
instaurarea 
Apropiat, 
anunțat cu 
rea țărilor
re de petrol de a renunța la 
reducerea progresivă cu 5 la 
sută a exporturilor de petrol 
destinate unor 
pa occidentală, 
această măsură 
și Japoniei și

inițiată de
NAȚIUNILE UNITE 28 (A- 

gerpres). In continuarea dez
baterilor din Comitetul pentru 
problemele economice al Adu
nării Generale, a fost adop
tată rezoluția privind „rolul 
științei și tehnicii moderne în 
dezvoltarea națiunilor și nece
sitatea întăririi cooperării eco
nomice și tehnico-științifice 
între state", inițiată de Româ
nia, împreună cu alte 26 de 
state, reprezentînd diferite zo
ne geografice.

După cum se știe, problema 
rolului științei și tehnologiei 
moderne în dezvoltarea națiu-

România
nilor a fost adusă în preocu
pările Organizației Națiunilor 
Unite la inițiativa României, 
la sesiunea a 25-a a Adunării 
Generale.

Rezoluția adoptată la actua
la sesiune, după o amplă dez
batere pe această temă, subli
niază necesitatea concentrării 
eforturilor Organizației Națiu
nilor Unite și ale instituțiilor 
din sistemul său pentru a răs
punde cerințelor fundamenta
le ale statelor și, în primul 
rînd, ale țărilor în curs de 
dezvoltare, în domeniile știin
ței și tehnologiei.

CC. al P.C.
din Cehoslovacia

I 
I
I
I
I
I
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Din țările socialiste >

păcii în Orientul 
Mahmud Riad a 

acest prilej hotărî- 
arabe producătoa-

Plenara C.C

țări din Euro- 
adăugînd că 
este aplicabilă 
Filip inelor.

BUDAPESTA 28 (Agerpres). 
— Miercuri a avut loc o ple
nară a C.C. a P.M.S.U.

Plenara a audiat un raport 
privind îndeplinirea hotărîrii 
plenarei din 14-15 noiembrie 
1972 a Comitetului Central, a 
examinat principiile de bază

ale Planului de dezvoltare a 
economiei naționale și ale Bu
getului de stat pe anul 1974, 
rapoarte privind înfăptuirea 
politicii de cadre a partidului. 
și situația în domeniul activi
tății de cadre.

PRAGA 28 — Coresponden
tul Agerpres, C. Prisăcaru, 
transmite: Miercuri după-a- 
miază, la Praga au luat sfîr- 
șit lucrările Plenarei Comite
tului Central al Partidului 
Comunist din Cehoslovacia. 
Pe marginea raportului Prezi
diului C.C. al P.C.C. în pro
bleme economice, prezentat' 
de Lubomir Strougal, membru 
al Prezidiului C.C. al. P.C.C., 
președintele guvernului fede
ral al R. S. Cehoslovace, au 
luat cuvîntul numeroși parti
cipant.

In problemele discutate, 
plenara a adoptat o hotărîre. 
De asemenea, plenara a coop
tat noi membri în Comitetul 
Central.

MOSCOVA 28 (Agerpres). 
.— La Institutul pentru con
strucții de aparatură aviatică 
din Leningrad a fost realizat 
un mecanism pășitor hexa
pod, capabil să se deplaseze 
în condifiile unor terenuri ca
re desfid posibilitățile orică
rui vehicul dotat cu roți sau 
șenile. Asemănător unui pă
ianjen, robotul are „picioare
le" prevăzute cu numeroase 
aparate, care furnizează, fă
ră Întrerupere, unui „creier" 
central (de fapt o mașină e- 
lectronică de calcul) date pri
vind starea solului și poziția 
pe care o ocupă mecanismul. 
Concomitent, un „ochi" (con- 
stînd dintr-un fascicol mobil 
de radiații laser) scrutează te
renul înconjurător, comuni- 
clnd centralei de comandă 
conformația drumului ce tre
buie parcurs și obstacolele 
ce vor trebui depășite.

„Păianjenul" automat, are 
o viteză de deplasare de 6 
km pe oră, poate trece peste 
șanțuri, bolovani și arbori do- 
borlți, poate escalada pante 
abrupte sau scări și poate 
străbate coridoare înguste cu 
multe cotituri. Specialiștii a- 
preciază că robotul se poate 
dovedi deosebit de util la 
transportarea unor sarcini nu 
prea mari în interiorul clădi
rilor, la efectuarea unor lu
crări submarine sau chiar în 
desfășurarea unor activități 
pe suprafața altor planete.

★
PEKIN 28 (Agerpres). — 

Intr-o serie de provincii ale 
R.P. Chineze, planul anual la 
producția de energie electrică 
a fost îndeplinit cu două sau 
trei luni înainte de termen, 
succes obținut în condițiile u- 
nor sarcini mult sporite fa(ă 
de anul trecut.

Astfel, în provincia Gețian 
s-a produs, pînă la începutul 
lunii noiembrie, o cantitate 
de curent electric cu 41 la 
sută mai mare decît în ace
eași perioadă a anului 1972, 
in Hunan — cu 40 la sută, iar 
in Fufien — cu 35 la 
mai mult.

Totodată, colectivele 
centralele electrice au
să economisească o cantitate 
însemnată de cărbune, în 
timp ce lucrătorii din hidro
centrale au căutat 
sească din 
care apa 
afla la un

sută

din 
reușit

să folo- 
plin perioadele în 
rezervoarelor se 
nivel maxim.

Prisăcaru, 
din în
țesaturi 
care le 
se rea- 
„Texti- 

A-

fine

★
PRAGA 28 — Coresponden

tul Agerpres. C. 
transmite : O treime 
treaga cantitate de 
din lină și bumbac pe 
produce Cehoslovacia 
Uzează la Combinatul
lana" din orașul Liberec, 
cest gigant textil este format 
din șapte întreprinderi de 
mare capacitate, în majoritate 
cu sediul în oraș.

Țesăturile djn bumbac ca 
și stofele și mătăsurile
(esute la LibereC sînt cunos
cute și apreciate în 50 de țări 
ale lumii. In fiecare an, răz
boaiele moderne produc mai 
mult de 19 000 km de țesături 
și peste 1,5 milioane baticul i 
de cașmir, apreciate și căuta
te pe piața mondială, 600 000 
fulare bărbătești, 4 
metri țesături pentru 
In fiecare minut, la 
na“ se realizează 46 
saturi. La sfîrșitul actualului 
cincinal, prin lărgirea capa
cităților de producție existen
te, se va produce la fiecare 
minut — 64 metri țesături.

milioane 
furnituri. 
„Textila- 
metri te-

Lucrârile Comitetului pentru dezvoltarea
comerțului din cadrul comisiei

economice a O.N.U. pentru Europa

„Zilele muzicii românești■ii

în R. I). Germană
Amînarea întîinlril dintre reprezentanții 

militari al Egiptului și Israelului
CAIRO 28 (Agerpres). — 

Intîlnirea care urma să aibă 
loc miercuri între reprezen
tanții militari ai Egiptului și 
Israelului, la kilometrul 101

a 
a 

anunțat un purtător de cuvînt 
al Națiunilor Unite de la 
Cairo.

de pe șoseaua Cairo—Suez, 
fost amînată pentru joi —

— Corespon-
Leonid Brejnev

Corespon- 
Corneliu 

Palatul 
lucrări- 
dezvol- 
cadrul 
O.N.U.

GENEVA 28 — 
dentul Agerpres, 
Vlad, transmite 5 La 
Națiunilor, continuă 
Ie Comitetului pentru 
tarea comerțului din 
comisiei economice a 
pentru Europa (C.E.E./O.N.U.). 
Dezbaterile generale, privitoa
re la tendințele actuale ale 
comerțului intraeuropean și 
ale comerțului țărilor din Eu
ropa cu alte regiuni ale lumii, 
pornesc de la un recent stu
diu elaborat de Secretariatul 
C.E.E./O.N.U. referitor la 
perspectivele actuale ale dez
voltării comerțului între țările 
din estul și vestul continen
tului. In 1972, precum și în 
prima parte a acestui an, co
merțul Est-Vest — informea
ză documentul menționat —

s-a dezvoltat într-un ritm mai 
rapid decît în 1971. Mențio- 
nînd persistența unor obstaco
le și practici discriminatorii, 
care prejudiciază dezvoltarea 
nestingherită a schimburilor 
comerciale între țările din 
vestul și estul continentului, 
studiul remarcă, în același 
timp, că „au fost realizate pro
grese vizibile pe calea supri
mării restricțiilor cantitative 
și s-a convenit asupra abolirii, 
în decurs de cîțiva ani, a res
tricțiilor discriminatorii".

Luînd cuvîntul în 
dezbaterilor generale, 
zentantul român, N. 
trescu, a subliniat că 
și diversificarea 
pe baza principiilor dreptului 
internațional, în Europa ■ ca

cadrul 
repre- 
Dumi- 

sporirea 
comerțului,

Criza mondială de energie
Noi măsuri în R.F.G

BONN 28 (Agerpres). — 
Cancelarul Willy Brandt a 
declarat, marți, în fața gru
pului parlamentar social-de
mocrat, că R. F. Germania 
va cunoaște în următoarele 
șase luni o reducere de 
la sută a importurilor 
petrol. De asemenea, cance
larul a anunțat pentru joi o

declarație guvernamentală, 
care va stabili un plan . de 
măsuri în scopul 
aprovizionării cu 
țării. Tot joi. în 
dezbaterile vor fi
problemelor actualei 
mondiale de energie" și 
losirii economicoase a rezer
velor existente.

20 
de

asigurării 
energie a 
Bundestag 
consacrate 

crize 
fo-

Raționalizarea consumului de benzină 
în Suedia

STOCKHOLM 28 (Ager
pres). — Guvernul Suediei a 
hotărît raționalizarea consu
mului de benzină, începînd 
din luna ianuarie 1974, și, i- 
mediat, reducerea cu 25 la 
sută a livrărilor de combus
tibil folosit în industrie și 
la încălzitul casnic, a anun
țat marți ministrul comerțu
lui, KjeU-Olof Feldt.

Marile companii petrolie
re au precizat, la rîndul lor,' 
că aprovizionarea cu produ-

se petroliere a Suediei va fi 
redusă luna viitoare cu 10 
la sută la benzină, 15 la su
tă la combustibilul industrial 
și 20 la sută minimum la 
combustibilul folosit pentru 
încălzitul casnic.

Pe de altă parte, ministrul 
Fcldt a precizat că, în zilele 
următoare vor fi distribuite 
cartele speciale pentru pro
curarea benzinei tuturor pro
prietarilor de automobile.
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PETROȘANI — 7 Noiem
brie : Degetul de fier ; Re
publica : Marea evadare ; 
PETRILA : Neamul Șoimă- 
reștilor ; LONEA — Mine
rul : Provincialii ; ANlNOA- 
SA : In umbra violenței ; 
VULCAN : Simon Templar 
intervine ; LUPENI — Cul
tural : Departe de Tiperary ; 
URICANI: Țara sălbatică.

5,00 Buletin de știri ; 5,20
Dragi mi-s cîntecul și jocul. 
6,00—8,08 Radioprogramul 
dimineții ; 8,25 Moment poe
tic : 8.30 La microfon, melo
dia preferată ; 9,00 Buletin

și pe plan mondial, întăresc 
dezvoltarea economiilor na
ționale, contribuind, prin a- 
ceasta, la consolidarea inde
pendenței tuturor țărilor an
gajate într-o măsură crescîn- 
dă în procesul de interdepen
dență ce caracterizează în 
prezent economia mondială. El 
a subliniat dezvoltarea ascen
dentă a economiei românești, 
intensul proces de industria
lizare, diversificarea industri
ei și ridicarea continuă a ni
velului tehnic și calitativ al 
produselor — factori care cre
ează condiții materiale tot 
mai favorabile lărgirii expor
turilor românești. In același 
timp, vorbitorul a amintit 
măsurile adoptate în România 
în scopul perfecționării cadru
lui ......................................
tiv 
nă 
lor 
mondiale. Delegatul român s-a 
pronunțat pentru eliminarea 
obstacolelor care împiedică 
dezvoltarea comerțului între 
state, pentru luarea în consi
derație a intereselor țărilor în 
curs de dezvoltare.

administrativ și legisla- 
menit să asigure o mai bu- 
participare a întreprinderi- 
românești la schimburile

O nouă serie
în Irlanda

(Agerpres). — 
intervenit de 

principalele

LONDRA 28 
După acordul 
curînd între 
partide moderate din Ulster 
privind constituirea unui Con
siliu Executiv, ca organ local 
de conducere a Irlandei de 
Nord — acord considerat ca 
un pas important pe calea sta
tornicirii înțelegerii și păcii 
în această provincie — și după 
o perioadă scurtă de calm re
lativ, în ultimele zile se con
stată o recrudescență a inci
dentelor sîngeroase în regiu
ne, în special la Belfast. Ast
fel, numai în ultimele trei 
zile, la Belfast și în alte loca
lități de pe teritoriul provin-

Convorbiri Gustav Heinemann 
Pierre Werner

LUXEMBURG 28 (Agerpres) 
— Marți au început. la Lu
xemburg convorbirile dintre 
primul ministru al Luxembur
gului, Pierre Werner, și pre
ședintele Republicii Federale 
Germania, Gustav Heinemann, 
care se află într-o vizită ofi
cială în această țară.

După cum relevă
France Presse, în centrul 
vorbirilor dintre cei doi 
meni de stat s-au situat

bleme privind Europa, apro
piata' reuniune la nivel 'înalt 
a țărilor membrfe ale Pieței 
comune și criza energetică.

BERLIN 28 
dentul Agerpres, C. Varva
ra, transmite : La 27 noiem
brie a avut loc la Erfurt ul
timul concert din cadrul „Zi
lelor muzicii românești" în 
R.D. Germană — eveniment 
remarcabil în stagiunea mu
zicală de toamnă.

La Berlin, Leipzig, Wei
mar, Dresda, Halle. Jena, 
Heiligenstadt, Bitterfeld, Er
furt și în alte orașe au pre
zentat concerte corul „Madri
gal", soliști ai Teatrului de 
operă și Balet din Bucu
rești, formația camerală a 
conservatorului „Ciprian Po- 
rumbescu", dirijorii Mihai 
Brediceanu, ion Baciu, pia
nistul Valentin Gheorghiu șî 
violonistul Mihai Constanti-

nescu. Programele au cu
prins într-o măsură prepon
derentă muzică românească.

Intr-o cronică a concerte
lor care au avut loc la Ber
lin, ziarul „Neues Deutsch
land" scria despre „Madri
gal" : „La acest cor, dirijat 
de Marin Constantin mereu 
fascinează talentul fără cu
sur al cîntăreților, cultura 
perfectă a vocilor lor, între
aga sonoritate, clară, neobiș
nuit de bogată în nuanțe, 
virtuozitate fără efort cu ca
re sînt interpretate cele mai 
complicate lucrări..."

Presa din R.D.G, evidenția
ză de asemenea, evoluția lui 
Mtihai Brediceanu la pupitrul 
orchestrei simfonice a radio
difuziunii din Berlin.

in India
(Agerpres). — La

agenția 
con- 
oa- 

pro-

franța Greva

♦

„Cosmos-612“
MOSCOVA 28 (Agerpres). 

— In Uniunea Sovietică a fost 
lansat, miercuri, satelitul ar
tificial al Pămîntului „Cos- 
mos-612“, la bordul căruia 
este instalat aparataj științi
fic pentru continuarea cerce
tărilor în spațiul cosmic, trans
mite agenția TASS.

SENATUL AMERICAN a 
aprobat, marți, cu o mare 
majoritate, numirea lui Ge
rald Ford în funcția de vice
președinte al S.U.A.

După cum s-a mai anunțat, 
Gerald Ford — liderul mino
rității republicane din Camera 
Reprezentanților — a fost de
semnat de președintele Nixon 
în funcția de vicepreședinte 
în locul lui Spiro Agnew, 
care și-a prezentat demisia la 
10 octombrie.

carea național-revoluționară 
(M.N.R.) și-a făcut cunoscută, 
în mod. oficial, hotărîrea de a 
se retrage din Frontul Popu
lar Naționalist, coaliția guver
namentală boliviană instituită 
în urma preluării puterii, 'în 

pre- 
Sua-

august .1971, de către 
ședințele Hugo Banzer 
rez.

DE-

de incidente

ciei Ulster s-au semnalat șase 
victime ale atentatelor cu ar
me și bombe, între care trei 
militari din trupele britanice 
dislocate. Cu acestea, numărul 
total al victimelor din Irlanda 
de Nord în cei patru ani de 
ciocniri violente și distrugeri 
se ridică la 911 persoane.

Presa britanică apreciază că 
noua serie de incidente din 
Irlanda de Nord a fost declan
șată de elementele extremis
te, în semn de opoziție față 
de acordul intervenit între 
partidele moderate vizînd re
glementarea situației ' din a- 
ceastă provincie.

ÎN CADRII, NEGOCIERI
LOR DE LA VIENA cu privi
re la reducerea trupelor și ar
mamentelor și măsuri adia
cente în Europa Centrală, 
miercuri a avut loc la Kon- 
gresshaus o nouă ședință ple
nară. Cu acest prilej, au luat 
cuvîntul reprezentanții Uniu
nii Sovietice și Olandei.

BILANȚUL SERIEI 
CUTREMURE care s-a 
dus, luni, 
se ridică la aproximativ 1 500 
de case distruse și 4 000 de 
persoane rămase fără adăpost.

Operațiunile de înlăturare 
a urmărilor calamității sînt 
îngreunate de ploile torenția
le și de vîntul de o deosebită 
intensitate.

DE 
pro- 

în Insulele Azore

AGENȚIILE PRENSA LA
TINA ȘI FRANCE PRESSE 
anunță, din La Paz, că Miș-

< :rl • 9,30 Odă limbii ro
ii. ■ 9,50 Muzică ușoară ; 
10,1 letin de știri ; 10,05 
Muz ipulară ; 10,30 Co
ruri ș isuri din operete ; 
11,00 L ;n de știri : 11,05 
Muzică ușoară : 11,15 Din ță
rile socialiste : 11,30 Muzică 
corală de Ni ilae Ursu ; 
12,00 Discul zilei ; 12.30 Intîl- 
nire cu melodia populară și 
interpretul preferat : 13.00
Radiojurnal ; 14,00 Compozi
torul săptămînii ; 14,40 Me
lodii populare ; 15,00 Buletin 
de știri ; 15.05 Tribuna ra
dio ; 15,15 „Cîntare patriei" ; 
16,00 Radiojurnal ; 16,15 Cîn- 
tă Angela Moldovan ; 16,30
Știința la zi ; 16,35 Muzică 
ușoară de Temistocle Popa ; 
16,50 Publicitate radio : 17,00 
Antena tineretului ; 17,25
Poemul coregrafic „La Peri" 
de Paul Dukas ; 17,47 Neste
mate folclorice ; 18,00 Orele

serii; 20,00 Zece melodii pre
ferate ; 20,45 Consemnări ;
20,50 Cîntece populare ; 21,00 
Revista șlagărelor ; 21.25 Mo
ment poetic ; 21,30 Bijuterii 
muzicale ; 22,00 Radiojurnal:
22,30 Concert de seară ; 24,00 
Buletin de știri ; 0,03—5,00
Estrada nocturnă.

9,00 Curs de limbă engleză. 
Lecția 67 (reluare).

9,30 Curs de limbă germană. 
Lecția 69 (reluare).

10,00 Telex.
10,05 Cărți și idei.
10,25 Publicitate.
10,35 Telecinemateca (relua

re).
12,00 Telejurnal.

16,00 Teleșcoală. Fizică (anul 
III): Autoinducția.

16.20 Biologie (clasa a V-a): 
Bacteriile.

16.30 Electrotehnică.
17.30 Emisiune în limba ma

ghiară.
18.30 Telex.
18,35 Din țările socialiste.
18.45 Universitatea TV.
19.20 1001 de seri.
19.30 Telejurnal. Cincinalul 

înainte de termen. 
1973 — an hotărîtor.

20,00 Cîntecul săptămînii. 
20,05 Publicitate.
20.10 Seară pentru tineret. 
21.40 Iugoslavia azi.
22.10 24 de ore.

Pronoexpres
La tragerea Pronoexpres 

din 28 noiembrie 1973 au fost 
extrase următoarele nume
re :

Extragerea I : 8, 15, 1. 4, 
24. 6.

Fond de premii : 856 700 lei 
Extragerea a II-a : 18, 23. 

30, 36, 26.
Fond de premii : 544 407 lei
Fond total de premii : 

1 401 107 lei.

Valorile temperaturi înre
gistrate în cursul zilei de 
ieri :

Maximele : Petroșani : — 1 
grad. Paring : — 7 grade.

Minimele : Petroșani — 12 
grade, Paring —14 gra
de.

Stratul de zăpadă la Pa
ring : 31 cm.

PENTRU URMĂTOARE
LE 24 DE ORE : Vremea se 
menține instabilă cu cerul 
variabil. Vor cădea precipi
tații slabe sub formă de nin
soare. Vint slab pînă la po
trivit din sectorul nordic.

Redacția și administrația ziarului; Petroșani, strada Republicii, nr, 90, telefon : 1642,

dintre Leonid 
secretar general al 
P.C.U.S., și Indira 

primul ministru al 
relatează agenția

DELHI 28
Delhi au continuat, miercuri, 
convorbirile 
Brejnev,
C.C. al 
Gandhi, 
Indiei, 
TASS.

In aceeași zi, Leonid Brej
nev a avut o convorbire cu 
președintele Partidului Con
gresul Național Indian, S. D. 
Sharma.

muncitorilor 
din industria cimentului

SALARIATII CARE
SERVESC AMBULANȚELE 
DIN LONDRA au declarat, 
marți, o grevă de 24 de ore, 
în scopul obținerii satisface
rii revendicărilor privind îm
bunătățirea 
muncă și de viață, 
mare parte 
salariați ai 
ramură au 
la grevă.

PARIS 28 (Agerpres). — A- 
proape 2 milioane de munci
tori. din industria de con
strucții sînt amenințați să nu 
mai aibă de lucru ca urmare 
a. lipsei de materie primă ce 
era furnizată de unități speci
alizate.

Mișcarea grevistă declanșa
tă la 16 noiembrie a. c. într-o 
serie de fabrici de ciment a- 
fectează, în prezent, 
cercurilor patronale, 
cele 65 de 
ducție ale 
de ciment.

Revendicările greviștilor — 
scrie cotidianul „Le Monde" 
— vizează garantarea locului 
de muncă, îmbunătățirea con
dițiilor de viață și muncă, 
sporirea drepturilor sindicale.

★

capacități 
industriei

potrivit 
55 din 
de pro- 
franceze

Știri de ultimă oră, trans
mise de agenția France Presse, 
relevă că greva a cuprins a- 
proape în totalitate muncito
rii din industria cimentului, 
și, în consecință activitatea 
pe majoritatea marilor șanti
ere din Franța a încetat.

condițiilor de 
Cea mai 

a celor 1 900 de 
sindicatului de 

răspuns apelului

re- 
politice. 

informează 
organi- 

de
la universitatea 
Sungkyunkwan.

LA SEUL continuă acțiuni
le studențești împotriva 
primării libertăților 
Agenția Reuter
despre demonstrația 
zată de aproximativ 500 
studenți de 
particulară
Poliția a intervenit operînd 
60 de arestări.- Se anunță, pe 
de altă parte, că la două uni
versități examenele au trebu-it 
să fie amînate din cauza boi
cotării lor de către studenți.

Ninsori abundente în Belgia 
și R.F.G.

Zăpada care cade fără în
cetare asupra Belgiei, înce- 
pînd de luni, a întrerupt între' 
Bruxelles și Luxemburg com
plet traficul rutier, blocînd 
autostrăzile și șoselele, provo- 
cînd, de asemenea, și pertur
bări în circulația trenurilor și 
a tramvaielor. Pe străzile ca
pitalei, numeroși arbori au 
fost literalmente doborîți sau 
au ramurile rupte de greuta
tea zăpezii. Serviciile meteo
rologice au anunțat că stra-. 
tul de zăpadă a 
15 centimetri în 
trală, iar în sud, 
Munților Arden i, 
25 de centimetri.

atins peste 
Belgia cen- 
în regiunea 
a ajuns la

Puternice ninsori au fost 
semnalate și în cea mai mare 
parte a teritoriului R.F.G., pri
mul efect nefavorabil fiind în
treruperea traficului rutier. 
Adevărate trenuri de autove
hicule sînt blocate de stratul 
de zăpadă. S-a format și polei 
ca urmare a scăderii bruște a 
temperaturii. Cel mai mult a 
nins în regiunea Munților 
Pădurea Neagră, unde stratul 
de zăpadă a atins deja 28 de 
centimetri. Meteorologii pre
văd o scădere a temperaturii 
și noi căderi de zăpadă.

(Agerpres).

SPORT ■ TELEX ■ SPORT
HELSINKI 28 (Agerpres). — 

Selecționatele masculine de 
handbal ale Finlandei și Nor
vegiei s-au întîlnit la Hel
sinki într-un meci pentru pre
liminariile campionatului 
mondial. Victoria a revenit 
handbaliștilor norvegieni cu 
scorul de 20—10 (10—3).

MOSCOVA 28 (Agerpres). — 
La Kiev s-a disputat primul 
meci dintre echipa locală Di
namo și formația vest-germa- 
nă V.F.B. Stuttgart, contînd 
pentru optimile de finală ale 
„Cupei U.E.F.A." la fotbal. 
Fotbaliștii sovietici au obținut 
victoria cu scorul de 2—0 
(1—0), prin golurile marcate 
de Veremeev (min. 16) și 
Troșkin (min. 63).

Partida retur se va desfășu
ra la 12 decembrie, la Stut
tgart.

HAGA 28 (Agerpres). — In 
meci retur pentru „Cupa Cu
pelor" la volei feminin, echipa 
T. T. Haga a învins, pe teren 
propriu, cu scorul de 3—1 
(15—9, 13—15, 15—9, 15—4)

formația italiană La Torre 
Reggio Emilia. învingătoare și 
în primul joc (scor 3—2), vo
leibalistele olandeze s-au ca
lificat pentru turul următor 
al competiției.

La Instanbul, în cadrul a- 
celeiași competiții, echipa lo
cală Fenerbahce a dispus cu 
3—0 (15—8, 15—11, 15—9) de 
formația portugheză Leixoes. 
Pentru optimile de finală s-a 
calificat echipa Fenerbahce 
Istanbul.

MUNCHEN 28 (Agerpres). 
— Meciul de baraj Suedia — 
Austria, pentru calificarea în 
turneul final al campionatului 
mondial de fotbal, care s-a 
disputat pe stadionul din 
Gelrenkirchen,' în prezența 
a 30 000 de spectatori s-a 
terminat cu scorul de 2—1 
(2—1) în favoarea echipei Su
ediei, care își asigură astfel 
participarea la faza finală a 
Cupei mondiale.

Pînă în prezent sînt cunos
cute 12 echipe calificate la 
turneul final al Campionatu
lui mondial : Brazilia, Argen

tina, Australia, R.D. Germană, 
Bulgaria, Scoția, Italia. Olan
da. Uruguay, Polonia. Suedia, 
R.F. Germania.

NEW YORK 28 (Agerpres).
— „Turneul campionilor", 
competiție de tenis care reu
nește pe primii opt clasați în 
„Marele Premiu FILT", cîști- 
gat. după cum se știe, și anul 
acesta de românul Ilie Năsta- 
se, se va desfășura între 4 și 8 
decembrie la „Hynes Audito
rium" din orașul american 
Boston.

In prima „rundă" a turneu
lui se vor disputa următoarele 
partide, în ordinea anunțată 
de organizatori : Stan Smith 
(S.U.A.) — Tom Okker (Olan
da) ; Manuel Orantes (Spania)
— Jimmy Connors (S.U.A.) ; 
John Newcombe (Australia) — 
Jan Kodes (Cehoslovacia); I- 
lie Năstase (România) — Tom 
Gorman (S.U.A.). Fiecare ju
cător va susține trei partide 
înaintea semifinalelor, progra
mate vineri, 7 decembrie, fi
nala urmînd să aibă loc sîm- 
bătă 8 decembrie.
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