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obiective prioritare în activitatea ooleotlvaiar
§

I---------------------------
In mai multe exploatări 

miniere ale țării se între
prind acțiuni pentru sporirea 
și valorificarea unor noi re
zerve de minereuri. In acest 
scop a început aplicarea pc 
scară industrială a procede
ului de prelucrare a minere
urilor în amestec, pe baza 

* metodei originale selectiv- 
colective, la unitățile Tarni- 
ța — Leșu Ursului și Baia 
Borșa. Potrivit calculelor 
specialiștilor, pe această ca
le se pot recupera metale 
neferoase, în special cupru, 
în valoare de 25 milioane lei.
In curs de definitivare se a- 
flă o nouă soluție tehnologi
că pentru valorificarea supe
rioară a sulfului din minere- 
urile de la Gura Haitii, din 
munții Căliman.

In același context se în
scriu și cercetările, care la 
ora actuală se găsesc în fază 
de finalizare vizînd punerea 
în valoare a banatitelor cu
prifere din zona Moldova 
Nouă, precum și cele de la 
Roșia Poieni, județul Alba.

După cum ne informează 
Institutul de cercetări mi
niere (ICEMIN) din Bucu

rești, au fost reluate cerce
tările pe baza unei noi teh
nologii, mult mai eficientă 
decît cele cunoscute, pentru 
obținerea unui concentrat de 
fier de calitate superioară 
din zăcămîntul de la Palazu 
Mare — Dobrogea.

BREVIAR
Literatura enciclopedică și 

de largă informare, din ce 
în ce mai solicitată de toate 
categoriile de cititori datori
tă utilității sale, în condițiile 
actuale ale afluxului de in
formații, s-a îmbogățit cu o 
lucrare inedită — „Dicționa
rul de pronunțare a numelor 
străine", semnat de Florența 
Sădeanu. Noul dicționar, 
primul de acest gen din lite
ratura noastră, cuprinde 
12 000 de termeni — nume 
de personalități, denumiri 
geografice, personaje litera
re, titluri de ziare, nume a- 
le unor organizații internați
onale, cu pronunțarea redată 
în transcrierea fongtică re
comandată de Asociația Fo

netică Internațională. Pe lin
gă indicația pronunțării, fie
care articol conține scurte 
date enciclopedice.

Institutul de proiectări și 
cercetări miniere pentru lig
nit — Craiova, în colaborare 
cu întreprinderea minieră 
Motru au definitivat docu
mentațiile pentru noi micro- 
cariere ce urmează să fie or
ganizate în bazinul carboni
fer Valea Motrului. Aceste 
microcariere vor asigura cir
ca 12 la sută din producția 
prevăzută în planul pe 1974 
al întreprinderii miniere. Ele 
se amenajează în zonele su
perioare ale straturilor car
bonifere, care pînă în pre
zent rămîneau neexploatate. 
Intr-o singură unitate de a- 
cest tip intrată în funcțiune 
la Ploștina, de. exemplu, se 
recuperează o cantitate de 
lignit, care, folosită. în, ter
mocentrale, poate- servi la 
producerea a 225 000 000 kWh 
energie electrică.

(Agerpres)

Finalizarea sarcinilor de plan pe anul in curs
)

Pregătirea temeinică a producției anului 1974

E. M. Petrila CO PLANUL ANUAL ÎNDEPLINIT
Creșterea 

productivității muncii — 
cale sigură de depășire 

a sarcinilor de plan

Vulcan

Abatajele și lucrările de pregătire din cadrul sectoru
lui II al minei Petrila cunosc în aceste^ile de sfîrșit 
de an ritmul intens generat de preocupările membri
lor acestui colectiv de muncă de a situa la cote tot mai 
înalte nivelul de realizare a sarcinilor de plan la extrac
ția de cărbune. Rezultatele cele mai bune le înregistrea
ză pînă în prezent brigăzile de mineri conduse de CON
STANTIN STAN, IOAN TABACU, ALEXANDRU ROȘ- 
CA, IMRE BALAȘ și VASILE GLIȘCĂ.

Lucrînd la abatajele cameră nr. 1 Est și 3 Est, briga
da lui CONSTANTIN STAN și, respectiv, IO AN TABA
CU raportează depășirea sarcinilor ce le revin în condi
țiile în care productivitatea muncii planificată se situea
ză, de asemenea, peste nivelul planificat, fiind realizată 
în proporție de 101, respectiv, 105 la sută.

Pregătirea viitoarelor capacități de producție se află, 
de asemenea, în mîini bune. La transversalele nr. 4 Vest 
și 3 Est, brigăzile conduse de ALEXANDRU ROȘCA și 
IMRE BALAȘ înregistrează depășirea vitezei de avansa
re în galerie, succes care se datorește tot creșterii pro
ductivității muncii și depășirii acestui indicator cu 5 la 
sută.

Toate aceste succese ilustrează preocupările susținu
te ale acestui colectiv de muncă de a crea premisele ne
cesare pentru preluarea și îndeplinirea în bune condi- 
țiuni a sarcinilor de plan ale anului viitor.

• In cursul zilei de astăzi, 
colectivul sectorului IV de la 
mina Vulcan — șef sector 
inginerul MIHAI CIOIU — 
își îndeplinește sarcina de 
plan anuală. Urmare măsu
rilor de organizare judicioa
să a producției, coordonării 
atente a brigăzilor, și a preo
cupărilor pentru întărirea 
răspunderii fiecărui salariat 
de la producție, pregătire, în
treținere și transport, secto
rul va acumula pînă Ia sfîr- 
șitul anului un 
ducție de peste 
cărbune. .

Cu fruntașii
ne-am. întîlnit și în alte știri 
de producție, referitoare Ia 
această mină. Ei se numesc 
minerii din brigăzile condu
se de NICOLAE STOIAN, 
DUMITRU MILEA, ION CIO- 
BANOIU precum și din bri
găzile de pregătire a noilor 
capacități de producție con
duse de DUMITRU SANAU- 
ȚEANU și IOSIF COSTEA
• După cum constatăm și 

din alte amănunte privind

sectorul IV, conducerea teh
nică a sectorului nu se opreș
te la aceste rezultate. Preo
cupările pentru continua îm
bunătățire a muncii și redu
cerea efortului fizic al mi
nerilor s-au finalizat într-o 
primă etapă ieri, prin intro
ducerea unei combine 2 
K-52 în abatajul frontal condus 
de Ion Ciobănoiu. O altă e- 
tapă va fi finalizată în pri
mele zile de lucru ale anului

intra în func- 
combină de 

abatajul fron- 
Dumitru Mi-

1974, cînd va 
țiune a doua 
același tip, la 
tal condus de 
lea.

Toate aceste măsuri ilus
trează preocuparea neconteni
tă a conducerii sectorului, rt 
întregului colectiv pentru spo
rirea producției de cărbune pe 
calea creșterii randamentelor 
și productivității muncii în a- 
bataje.

plus de pro-
2000 tone de

sectorului

La F. F. A. Vîscoza
Piese de schimb confecționate

prin mijloace proprii
In scopul asigură

rii condițiilor celor 
mai propice desfășu
rării fără stagnări a 
procesului tehnolo
gic din secții, colecti
vul întreprinderii de 
fire artificiale ..Vîs
coza “din Lupeni a- 
cordă interes sporit

întreținerii. revizui
rii și reparației mași
nilor și instalațiilor 
din dotare.

Din motive econo
mice ca și din nece
sitatea de a putea in
terveni prompt în ca
zul defecțiunilor, s-a 
intensificat în cursul

ultimelor luni acțiu
nea de confecționare 
prin mijloace proprii 
a pieselor de schimb 
utile reparațiilor. 
Față de prevederile 
de plan anuale s-au 
confecționat în plus 
în atelierele unității 
piese de schimb în

valoare de peste
100 000 lei cantitatea 
suplimentară fiind 
constituită din piese
le cele mai solicitate 
care contribuie Ia eli
minarea în bună par
te a opririlor pe flu
xul tehnologic.

DONATORI 
VETERANI

Ion Rașcu, Clara Mu- 
reșan, Ileana Nemeș, 
Magda Mihai, Irina 
Tunsan, Maria Niedel- 
schi. Floarea Ilie. Ana 
Ilieș, Fănica Crețu, E- 
lena Bilek și Elena 
Korfanta.

Animație la spitalul 
din Lupeni. Un grup 
de donatori de sînge o- 
norifici, așteptau „rîn- 
dul". După cum ne-a 
declarat sora medicală 
Eugenia Oncioiu, aceș
tia erau 11 veterani — 
zece femei și un băr
bat, toți binecunoscuți 
donatori onorifici. Ia- 
tă-i: soții Floarea și

CONCURSUL
„ODĂ REPUBLICII"

Ieri, în sala mică a 
Casei de cultură din 
Petroșani, a avut loc 
sub egida consiliului 
municipal al Organi
zației pionierilor un 
concurs de poezie pa
triotică „Odă Republi
cii", la care au parti
cipat 17 elevi de la u-

nele școli generale din 
Petroșani, Petrila, Vul
can, Lupeni și Aninoa- 
sa. Dintre participant! 
s-au remarcat prin ca
litatea recitărilor pre
zentate elevii Gizela 
Nagy, Simona Goja, 
Marinela Szentanay, 
Daniel Maracu ș.a.

MONTAJ LITERAR — 
MUZICAL

Elevii de la 
generală nr. 6 
șani pregătesc 
jul literar —
„Ieri Valea plîngerii, 
azi Valea

Școala
Petro- 

monta- 
muzical

fericirii".

„Corigențe“

In ziua de 24 decembrie a.c., 
66 familii, în majoritatea lor 
de mineri, au avut bucuria in 
trării în apartamentele moder
ne, confortabile ale blocului G 
1-1, recent dat în folosință.

Situat în catierul Aeroport 
- Petroșani, noul bloc, care 
în nomenclatura cartierului va 
purta numărul 34, strada U- 
nirii, numără printre locata
rii săi pe minerii șefi de bri
gadă Costache Zaharia, Af- 
tone Costea, Mihai Tămășes- 
cu, de la E. M. Dîlja, mine
rii Gheorghe Vlăduț, Constan
tin Gheonea, Alexandru Ga- 
boș de la E. M. Aninoasa, 
Petru Barbu, de la E.M. Petrila, 
ingineri, tehnicieni, meseriași, 
și alții din cadrul Centralei 
cărbunelui și alte unități eco
nomice din municipiu.

Experiența sectorului I al E. M. Paroșeni

Succesul e sigur cînd colectivul
își descoperă resursele depășirii

dificultăților de moment
și realizării sarcinilor de plan
• Față în față două luni: producția a crescut cu 7 500 de tone, 

productivitatea muncii cu 80 la sută, iar volumul lucrărilor de pregă
tire cu 32 la sută • Antrenarea tuturor factorilor organizatorici ai 
producției
hotărîtor al comuniștilor, al cadrelor tehnice și muncitorești de mare 
experiență și prestigiu.

premisă a îndeplinirii integrale a sarcinilor • Aportul

Aproape întreg anul acesta 
sectorul I al minei Paroșeni a 
desfășurat o activitate de pro
ducție necorespunzătoare, lu
nă de lună înregistrîndu-se 
restanțe în realizarea planului, 
a indicatorilor tehnico-econo- 
mici. Această constanță nedo
rită a determinat pe mulți să 
se îndoiască de reușită atunci 
cînd colectivul acestui sector 
a hotărît : „începînd cu luna 
noiembrie vom depune toate 
strădaniile în vederea realiză
rii integrale a sarcinilor ce ne 
revin".

Bilanțul lunii noiembrie a- 
vea să releve rezultate dintre 
cele mai bune în muncă, rezul
tate care indicau că în activi
tatea sectorului se produsese 
un adevărat salt. Planul de 
producție a fost îndeplinit și 
depășit extrăgîndu-se o canti
tate de cărbune superioară cu 
7 500 de tone celei din luna 
octombrie. Productivitatea 
planificată a muncii pe sector 
a fost realizată în proporție 
de 126 la sută, înregistrîndu-se 
un nivel care depășea cu pes
te 80 la sută valoarea cores
punzătoare a. lunii trecute. S-a 
realizat, de asemenea, un vo
lum de lucrări de 
mai mare cu 32 la 
de luna octombrie.

O primă indicație
tură cu această ameliorare ra
pidă a activității de producție 
ne ftsfe furnizată de către șe
ful de sector ing. loan Vasi- 
lescu :

„Consider rezultatele cu ca
re a fost încheiată luna no
iembrie ca fiind firești, ele o-

pregătire 
sută față

în legă-

glindind adevăratul potențial 
tehnic și uman de care dispu
nem. Iar îmbunătățirea sub
stanțială a rezultatelor obținu
te în noiembrie în raport cu 
luna precedentă provine ex
clusiv din MASURILE OR
GANIZATORICE FERME ca
re au fost luate și urmărite cu 
atenție pînă la îndeplinirea 
lor, din soluționarea proble
melor cu caracter electrome
canic și de aprovizionare care 
creau frecvente întreruperi a- 
le lucrului la fronturile de a- 
bataj și de înaintări".

O exprirpare lapidară, de
sigur, îmbunătățirea organi
zării, însă o analiză mai aten
tă este de natură să releve o 
serie de elemente pe cît de 
simple în aparență, de acce
sibile, pe atît de eficace.

Poate fi menționată în pri
mul rînd acordarea atenției 
cuvenite activității de revizie 
a utilajelor. Utilaje de im
portanță deosebită pentru ac
tivitatea de ansamblu a secto
rului au fost supuse unor am
ple lucrări de revizii și între
ținere, afectînd efective ma- 

, jorate în acest scop, urmărin- 
. du-se îndeaproape stadiul de 
realizare a lucrărilor progra
mate.

In vederea îmbunătățirii 
• fluxului de transport în blo

cul III centru, trei transpor
toare TR-3 au fost echipate cu 
lanțuri noi, iar la restul, pie
sele uzate au fost înlocuite. Au 
fost revizuite stațiile de acți
onare, combinele de abataj, 
pompele de înaltă presiune 
etc. Rezultatul acestor

meroase lucrări destinate îm
bunătățirii stării tehnice a u- 
tilajelor ? Numărul de între
ruperi a scăzut simțitor, acti
vitatea la fronturi a putut să 
se desfășoare normal, produc
tivitatea muncii în 
crescut cu aproape 
și, implicit, planul 
a devenit 
țiile unei 
bile.

O altă 
tribuit 
bruscă a cotei realizărilor 
constituit-o instaurarea 
climat de disciplină 
asigurarea preluării responsa
bile de către fiecare salariat 
a

abataje a 
90 la sută 
sectorului 
în condi-realizabil 

ritmicități remarca-

, măsură care a con- 
efectiv la creșterea 

a 
unui 

fermă,

sarcinilor proprii ce-i revin.

Ing. Bujor BOGDAN

la legile circulafiei !
Nu de mult, însoțiți de orga

nele de miliție din Petroșani, 
am ieșit din nou pe drumu
rile municipiului, urmărind 
traficul rutier. Cum iarna în
greunează tot mai mult cir
culația rutieră, am urmărit în 

. ce măsură perturbările de cir
culație se datorează conducă
torilor auto și, mai ales, dacă 
în urma controalelor și sanc
țiunilor primite, numărul ce
lor care încalcă legile, aflîn- 
du-se la volan, a scăzut sau 
nu.

© Unii șoferi nu au nevoie 
de frîne de ajutor (de mînă)... 
așa că nu trebuie să ne mi
răm dacă ' îi găsim 
„frînați" 
sau proptiți de 
Conducătorul auto, Marian 
Gheorghe (21 HD 632) a por
nit curajos la un drum destul 
de lung, cu autocamionul, pro
prietate a Atelierelor centrale 
din Alba Iulia, cu defecțiuni 
grave la sistemul de frînare ; 
doar nu transporta altceva, 
decît tuburi încărcate cu oxi
gen. La fel, confratele său, 
loan Udrea, cu mașina 21 GJ 
163 (a întreprinderii miniere 
Rovinari), Ion Petrea cu auto
camionul șantierului Telecon- 
strucții 81, lotul 812, 21 HD 
1 155. Șoferul loan Suru, a re
ușit, pînă la urmă, să opreas
că (fără frînă de mînă dar cu

uneori
natural în... șanțuri 

vreun gard, 
auto,

ajutorul maistrului Ștefan A- 
vram), autoatelierul mecanic 
32 B 1 Oil, aparținînd șantie
rului C.F. 71, în fața bufetului 
din Surduc. Interpelat, șoferul 
ne-a răspuns senin : „Păi tot 
trebuia să stau pînă aducea 

bateria, și zicea nea Fănică (mai
strul), hai mă că și-așa stăm 
aici degeaba. Da’ eu n-am bă
ut decît apă cu sirop". Autoa
telierul, în loc să fie acolo un
de era așteptat, (la 
pentru reparații... a 
vizavi de 
strul „s-a 
două.

© Alții

bufet pînă 
dres" cu...

Banița) 
așteptat 
ce mai- 

o dușcă.

cred că autocamio
nul este autobuzul lor perso
nal... și adună oricîți autosto- 
piști găsesc în cale. Nu pentru 
că pasagerilor clandestini li 
sebzice, tot cu prefix — „auto" 
—, ci pentru că fiecare plăteș
te serviciul. Din cunoștințele 
noastre amintite mai sus, in
tră și la acest capitol de in
fracțiuni conducătorul 
Marian Gheorghe alături 
care stă... cu „cinste" 
rin (cu autocamionul 
1 896 al F.I.L. Brad), 
ales șoferul Nicolae
(cu mașina 31 GJ 748, proprie-

Ion
21
dar
IonSșcu

auto 
de

Ma-
HD
mai

Ionica FIERARU

Montajul (condus de 
profesorii Vasile Go
ran și Ecaterina Ma
nea) este un omagiu a- 
dus vieții minerilor, 
părinți ai elevilor, i- 
lustrînd, prin momen
tele lui, istoria mineri
tului în 
Cu acest 
rar — 
structură
și o substanță 
elevii vor participa la 
Festivalul de teatru, 
poezie patriotică și re
voluționară, „Partid, i- 
nima țării", care va a- 
vea loc în luna ianua
rie.

Valea Jiului, 
montaj lite- 
muzical, cu o 

sui-generis 
locală,

„TROFEUL 
VACANȚEI"

Azi și mîine, în sala 
de sport „Minerul" din 
Lupeni, 18 echipe de 
handbal, băieți și fete 
din școlile municipiu
lui, își dispută „Trofe
ul vacanței".

Astăzi și mîine. Ca
sa pionierilor din Pe
troșani organizează, de 
la ora 16, în sala Ca
sei de cultură tradițio
nala manifestare pio
nierească „Carnava-, 
Iul fulgilor de nea". 
Participă pionieri

(Continuare în pag. a 3-a) (Continuare in pag. a 3-a)

școlari din Petroșani. 
Asemenea acțiuni 
tractive au loc în 
care localitate din 
lea Jiului.

„PARING ’73“

„CARNAVALUL 
FULGILOR DE NEA" 9/c xiobtrf jutâtei de atol:

• După încheierea primei faze a Confe
rinței pentru pace în problema Orientului 
Apropiat

In zilele de.28, 29, 30 
decembrie, pe pîrtia 
de la cabana Straja, 
65 din cei mai buni 
schiori, elevi din mu
nicipiu și județ, se vor 
întrece în tradiționala 
competiție 
„Paring ’73".

© La rubrica : In fiecare organizație de 
partid, o atitudine responsabilă față de cri
tică și autocritică, pentru înlăturarea nea
junsurilor

• Rubrica : Contraste

ț
i
i

• Semnarea protocolului privind schim
burile comerciale intre România și Cuba 

(Pag. a 4-a)
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Mineri și artificieri!

Acordați atenția cuvenită
rateurilor

la lucrările
Nu întâmplător NJDJ’.M. — 

I-M. ediția 1969 se ocupă, pe 
o extindere mare din cuprin
sul lui, cu măsurile de sigu
ranță privind manipularea ma
terialului exploziv. Și din mo
tive lesne de înțeles. In ramu
ra extrativă de cărbune din 
Valea Jiului, se petrec încă 
lucruri regretabile în diferite 
locuri de muncă soldate cu 
victime ale unor încălcări ale 
măsurilor de protecția muncii. 
La concret aș vrea să mă re
fer în cele ce urmează la as
pectul legat de lichidarea gău
rilor neexplodate.

Această operație minieră ur
mează imediat după depista
rea găurilor state și dacă se e- 
fectuează cu respectarea mă
surilor prevăzute de N.D.P.M. 
sînt eliminate posibilitățile de 
accidentare a personalului o- 
cupat de lichidarea rateurilor 
de pușcare.

Consider că nu este inutil 
să reamintim și de această da
tă măsurile care pun la adă
post de accidente personalul 
care efectuează operațiile de 
lichidare a găurilor state. Da
că minerul șef de schimb con
stată găuri state ce nu au fost 
identificate imediat după puș
care, la controlul obligatoriu 
al artificierului, atunci acesta 
trebuie să fie anunțat imediat 
pentru a-și îndeplini obligația 
de a se prezenta la locul de 
muncă 'în cauză pentru lichi
darea acestor rateuri.

Prevederile acestea elemen
tare ale normelor de protec
ție a muncii sînt arhicunoscute 
de către toți aceia care vin în 
contact direct la frontul de lu
cru cu situațiile de găuri state 
— mineri șefi de schimb și de 
brigadă, artificieri — și căro
ra le revin obligații exprese 
pentru lichidarea acestor gă
siri. Cu toate că se cunoaște 
iot atît de bine pericolul imi
nent ce-1 prezintă la locul de 
muncă existența găurilor sta
te, totuși la unitățile miniere 
se comit încă grave încălcări 
ale normelor în aceste situații.

Un caz de nerespectare a a- 
cestor reglementări din 
N.D.P.M. s-a întîmplat la E.M. 
Vulcan în cursul acestei luni 
intr-un abataj cameră unde, 
după pușcare nu s-au obser
vat un număr de 11 găuri sta
te iar minerul șef de schimb 
a permis lucrul la evacuarea 
cărbunelui fără să cheme arti
ficierul la frontul de lucru.

Lichidarea găurilor state se 
face prin pușcarea unei găuri 
de ajutor, forată paralel cu 
gaura stată la o distantă de 30 
cm de aceasta.

In cazul cînd lichidarea gă
urilor state nu s-a terminat 
pînă la sfîrșitul schimbului, 
găurile state vor fi predate 
schimbului următor verbal, de 
către șeful de schimb și sub 
luare de semnătură de către 
artificier.

Faptul că din experiența pe
rioadei trecute se pot cita ca
zuri de nedepistare de găuri 
state, sau mai cu exactitate de 
nepredare a lor, ne îndreptă
țesc de a face afirmația că a- 
această problemă nu este tra
tată cu cel mai înalt simț de 
răspundere atît de către arti
ficieri cît și de minerii șefi de 
brigadă sau de schimb.

Pentru a fi mai convingător 
aș exemplific^ cazul petrecut 
în zilele trecute la E.M. Lu- 
peni, în galeria de ocol a pu
țului 13, orizontul 650. unde 
îp timp ce o echipă de mineri 
lucra la operațiile de lărgire 
a nimerit cu sfredelul într-o 
gaură stată, rămasă neidenti
ficată și nepredată conform 
normelor de siguranță, fapt

de pușcare
ce a provocat accidentarea 
gravă a celor trei muncitori a- 
flați la ort..

In continuarea ideii cu pri
vire la predarea găurilor sta
te, m-aș referi la cazul rateu
rilor la fronturile de lucru un
de nu este o plasare continuă. 
Pentru aceste cazuri N.D.P.M. 
prevede continuarea lucrări
lor legate de lichidarea găuri
lor state pînă la sfîrșitul 
schimbului, după care artifi
cierul și maistrul minier vor 
consemna acest lucru în regis
trul de găuri state. In aceste 
situații urmează ca operația 
de lichidare să se facă în 
schimbul nou plasat. Pînă la 
lichidarea găurilor state se vor 
monta semne (cruci) pentru in
terzicerea accesului la locul 
de muncă respectiv.

O situație în care găurile de 
mină încărcate cu exploziv 
prezintă pericol de accidenta
re este lâ executarea unei lu
crări miniere cu avansare con
tra front. Intr-un asemenea caz 
N.D.P.M. prevăd următoarele 
măsuri :

♦ începînd de la o distanță 
de cel puțin 20 m între fron
turi se vor evacua muncitorii 
ambelor fronturi;

♦ în cazul cînd pilierul din
tre cele două fronturi ajunge 
la 10 m, lucrările la unul din 
fronturi vor fi oprite. In 
timpul cît se efectuează puș
carea în contrafront, frontul 
de lucru oprit va fi prevăzut 
obligatoriu cu pază.

ARTIFICIERI ȘI MINERI! 
Nu uitați nici o clipă obliga
țiile ce vă revin atunci cînd 
la frontul de lucru sînt găuri 
state.

ATENȚIE ! Superficialitatea 
în îndeplinirea acestei obliga
ții poate avea consecințe din 
cele mai grave, cărora le pu
teți cădea victimă chiar dum
neavoastră !

Ing. Alex. MOZEȘ, 
serviciul control protecția 

muncii — C.C.P.

Utilizarea

in condiții
Cablurile electrice de ali

mentare a echipamentelor e- 
lectrice mobile, utilizate 
frecvent, sînt de tipul cablu
rilor flexibile de construcție 
grea, greu combustibile. 
Racordarea acestor cabluri 
flexibile la mașina de lucru 
din abataj se face în mod 
obișnuit printr-o priză de cu
rent montată pe cablu fle
xibil, care pătrunde într-un 
soclu fixat pe. combină. Fi
șa metalică a prizei de curent 
se termină printr-o lărgire 
reglementară a profilului a- 
doptat, ceea ce evită avarie
rea cablului la intrarea în 
fișă cu o rază de curbură prea 
mică ; pe de altă parte, ca
blul este fixat în această fi
șă printr-un dispozitiv de 
strîngere, care descarcă co
nexiunile cablului cu fișa de 
orice efort de tracțiune. In 
general, se folosește un dis
pozitiv suplimentar de prin
dere a cablului. Acest cablu 
fiind legat printr-un lanț 
de combină, descarcă an
samblul fișă-priză de orice 
efort de smulgere, în caz de 
agățare a cablului' în abataj.

Imperativ major pentru toate categoriile de lucrători din sub‘erau:

Montarea instalațiilor elec
trice în lucrările miniere din 
subteran adecvat mediului în 
care urmează să fie amplasat 
și felul construcției utilaju
lui, sînt reglementate de art. 
184 din N.D.P.M. care indi
că domeniul de utilizare. 
Iată cîteva prevederi ale a- 
cestor -norme :

® In zonele și traseele a- 
flate sub depresiunea gene
rală a minei și acolo unde 
inversarea aerajului în mod 
normal nu este posibilă, iar 
concentrațiile de gaze nu 
depășesc 0,5 la sută CH4, 
normele admit folosirea e- 
chipamentelor electrice în 
construcție normală.

© Controlul periodic al 
gazelor este obligatoriu atît 
în camerele de mașini cît și 
deasupra traseelor liniilor de 
trolei.

© In zonele în care con
centrația maximă de gaze 
din atmosfera locurilor de 
muncă poate atinge 1 la su
tă CH4, se admite folosirea 
de utilaje protejate în ulei, 
cu siguranță mărită sau cu 
ventilație forțată.

In această categorie se 
încadrează și locomotivele 
Diesel de mină care deși a- 
testate ca antigrizutoase — 
antideflagrante, concentrații 
de metan superioare ni
velului de 1 la sută, aspirate 
în cilindrii motoarelor, con
duc totuși la modificări func
ționale și temperaturi ri
dicate.

® In zonele unde sînt posi
bile acumulări avînd con
centrația maximă de 2 la 
sută CHa, precum și în zo
nele cu măsuri speciale, se 
vor utiliza numai utilaje

cablurilor electrice de alimentare a combinelor, 
complexelor, mașinilor de încărcat

de protecție deplină in timpul lucrului de-a lungul frontului de abataj
Aceste dispozitive sînt su

ficiente dacă priza de cu- 
’rent este dispusă pe combi
nă. de partea opusă a fron
tului de tăiere.

Efortul în cablul electric 
nu este același cînd se trage 
cablul ascendent sau descen
dent în abataj, iar mărirea 
înclinării, de asemenea, joa
că un rol important. Starea 
vetrei ca și spațiul ocupat în 
abataj sînt alți factori ca
re pot determina agățarea 
cablului. Dacă se depășește 
efortul de tracțiune admis, 
cablul pentru combină su
feră deformații care necesi
tă tăierea și rebutarea părții 
avariate, ceea ce impune înnă- 
diri costisitoare. Prin felul 
necorespunzător în care se 
execută tracțiunea mantaua 
exterioară . se poate dezlipi 
de pe cablu, alungindu-se, în 
mod permanent.

"Dacă tracțiunea s-a exerci
tat asupra unuia sau mai 
multor conductori iar a- 
ceștia au suferit o alungire 
peste limita lor de elastici
tate, atunci se pot forma ră
suciri sau cel puțin umflături, 

în construcție antigrizutoasă 
— antideflagrantă.

La depășiri ale concentra
ției de 2 la sută CH4 se 
procedează la oprirea u- 
tilajelor electrice prin de
cuplare, se părăsește punctul 
de lucru, -îar după anunțarea 
situației la forurile de con
ducere, se iau măsuri de ac
tivare a aerisirii locului.

încăperile care adăposteșc 

Ce trebuie știut, cum trebuie procedat 

Mm ttlra «li 
a dgiBtt îiaite ia nise

utilaje electrice trebuie spe
cial construite, armate cu 
materiale incombustibile. 
Ele trebuie obligatoriu să 
fie dotate cu mijloace anti- 
incendiare, fiecare utilaj tre
buind să fei etichetat asupra 
circuitului deservit și împă- 
mîntat. In cazul în care, prin 
dreptul nișelor trec conduc
te de aer comprimat sau 
coloane de aeraj, acestea vor 
fi împămîntate la priza ni
șei respective.

Tabla pentru evidența con
trolului periodic al gazelor 

care impun, de asemenea, țe- 
butarea părții avariate. Dacă 
tracțiunea se execută brusc 
asupra unui cablu întins cu 
neglijență, se pot produce no
duri. Se pot produce de a- 
semenea tăieturi și rupturi 
suferite de mantaua exterioa
ră a cablului, în timpul ma
nipulării lui, datorită frecării 
pe muchii ascuțite sau stri
virii, de exemplu între două 
blocuri căzute din acope
riș, din front sau din trans
portorul blindat. Experien
ța arată, că deformațiile pe
riculoase ale cablului obișnuit 
pe combină, nu se produc 
normal și că acestea apar 
de obicei la agățarea cablului 
în abataj.

Un alt factor privind ma
nipularea cablului de com
bină în abataj este condi
ționat de viteza de lucru. 
Atunci cînd viteza practică 
de lucru a combinei este de 
1 m/minut, tracțiunea norma
lă a cablului electric este 
posibilă : combina se opreș
te atunci destul de des îndeo
sebi pentru lucrări de sus
ținere, spre a permite combi

este de asemenea obligato
rie.

Utilajele electrice noi sau 
cele din revizii și reparații, 
înainte de a fi introduse în 
subteran, în mod obligatoriu 
vor fi verificate la atelier în 
privința caracterului lor 
antigrizutos — antidefla- 
grant.

Aceste echipamente elec
trice, conform graficelor în

tocmite, sînt scoase periodic 
la suprafață pentru a fi ve
rificate în privința menținerii 
caracterului antigrizutos. Sînt 
scutite a fi scoase afară la 
atelier echipamentele elec
trice mari și staționare a 
căror revizie se efectuează 
în subteran la fața locului.

Personalul ce efectuează 
lucrări la instalații electrice 
din subteran, precum și per
sonalul ce verifică la atelier 
utilajele antigrizutoase tre
buie să fie școlarizat și auto
rizat.

nei să-și formeze înapoia 
mașinii o rezervă de cablu 
destins, suficientă pînă la o- 
prirea viitoare.

Manipularea cablului de
pinde He condițiile miniere 
ale abatajului, adică de gro
simea stratului, de felul sus
ținerii, de dispozitivul de 
încărcare, de faptul că com
bina se deplasează pe un 
transportor blindat sau alături 
de acest transportor.

Dar iată cîteva interdicții 
referitoare la manipularea 
cablurilor electrice flexibile 
de alimentare a combinelor 
și a altor utilaje de abataj :

© cablu! de combină se 
introduce, de regulă, într-un 
jgheab în formă de „U“, 
construit pe partea supra- 
înălțată a transportorului, o- 
pusă frontului de tăiere ast
fel ca schimbarea fîșiei pentru 
cablu se efectuează în ace
lași timp cu montarea trans
portorului ;

© în timpul lucrului cu 
combina se controlează în 
mod permanent starea cablu
rilor electrice flexibile pen
tru a nu fi deteriorate dato

înainte de deschiderea uti
lajelor electrice în subte
ran se va proceda, în mod 
obligatoriu, la măsurarea con
centrației de metan din at
mosfera punctului respectiv 
de lucru. Această măsurătoa
re se face atît înainte cît și 
în timpul efectuării lucrări
lor.

Folosirea echipamentului 
de protecție este obligatorie. 
Montarea în subteran a uti
lajelor tehnologice și a echi
pamentelor electrice aferente 
se face la indicarea șefului 
de sector în registrul de 
raport, cu înscrierea în acel 
registru de către maiștri e- 
lectromecanici și șefii de e- 
chipă electrolăcătuși a tutu
ror operațiunilor în vederea 
efectuării lucrării respective.

Exploatarea stațiilor de 
transformare și a rețelelor de 
cabluri din subteran nu este 
admisă fără prezența în 
funcțiune a tuturor dispozi
tivelor de siguranță și pro
tecție, din care, în mod spe
cial, se menționează funcțio
narea cu declanșări a releu
lui pentru controlul perma
nent al rezistenței de izo
lație.

Procedînd corect la insta
larea echipamentelor electrice 
în camere și nise subtera
ne aflate în zone cu emanații 
de gaze — conform N.D.P.M. 
— la minele Văii Jiului se a- 
sigură desfășurarea normală a 
tehnologiilor de extracție a 
cărbunelui, securitatea perso
nalului.

Ing. Petru IOSIP, 
serviciul control protecția 

muncii — C. C. P.

rită tensiunilor mecanice sau 
să nu fie strînse de corpul 
combinei sau al transporto
rului ;

© orice operație de revi
zie, reparație și întreținere 
la cablurile electrice flexibile 
ale combinelor, se vor efec
tua numai după ce s-a o- 
prit combina, separatorul 
inversor s-a pus în poziția 
decuplat se va decupla cu
rentul de la cofretul princi
pal sau nișe și se vor bloca 
dispozitivele de conectare și 
sfe vor pune table avertizoa
re.

In concluzie, cablurile fle
xibile de alimentare a -com
binelor pot fi așezate pe va
tră pe o lungime strict ne
cesară procesului tehnologic 
de lucru, cu condiția să se 
ia măsuri pentru evitarea de
teriorării și încălzirii, iar 
atunci cînd nu se lucrează 
cu combina, cablul trebuie 
deconectat de la punctul de 
alimentare.

Ing. Anton BACU, 
director adjunct cu proble
me de dezvoltarea E. M.

Uricani

Atitudine inversă...
Oricare ar fi sectorul în 

Icare-și desfășoară activitatea, 
din partea maiștrilor — ca 
organizatori nemijlocit! ai I producției — se cere. în mod 
firesc, o disciplină exempla- 

Iră, o atitudine ireproșabilă 
față de rigorile normelor de 
protecție a muncii. Aceste e- 
xigențe sînt cu atît mai mari 
în activitatea de producție 
desfășurată în subteran. Cum 
au înțeles aceste exigențe ex
prese maiștri mineri Nicolae 
Ungureanu de la sectorul III 

Iși Vasile Răfăilă de la secto
rul VI ale minei Vulcan ? I Tocmai pe dos, invers de 
cum cer obligațiile lor profe- 

Isionale și prevederile 
N.D.P.M.

Aspecte ale unui control I superficial al locurilor de 
muncă și neluarea de măsuri I pentru înlăturarea deficien
țelor la lucrările de susține- 

Ire au fost găsite cu duiumul
— de către organele de con- I trol pe linie de protecție a
muncii din C.C.P. — la locu- 

Irile de muncă de care răs
punde maistrul minier N.Ungureanu. Cîmpuri de pes-

Artificierul
Tot la sectorul III al minei 

Vulcan a fost găsit „pe pi
cior greșit11 cu disciplina 
muncii și artificierul Ion Pe- 
treanu. El a efectuat pușca
rea frontului la abatajul ca
meră nr. 6 din stratul 3, blo
cul III, în condițiile în care 
nu erau respectate cele mai 
elerhentare măsuri de sigu
ranță. Peretele dinspre ca
mera adiacentă era superfi
cial bandajat și mulți strîn- 
gători erau lipsă la armături, 
aerajul era necorespunzător 
(capătul coloanei de aeraj se 
găsea la 6 m depărtare de 
front); în momentul cînd 
organele de control au găsit 
aceste 
lucru 
front : 

deficiențe, frontul de 
era pușcat existînd în 

găuri neexplodate.11

Controlul :
— Păi... șase găuri sînt ne explodate 
Și artificierul a plecat ?
Minerul :
— Da... cred, ca șă culeagă niște date 
Cu normele corecte de... pușcat!

Pagină realizată la cererea 
Centralei cărbunelui Petroșani

te 1 metru armate în abata- j 
jele cameră nr. 5 și 6 din sec- . 
torul III, stratul 3, blocul III, I 
și tot aici necompletarea stîl- I 
pilor mijlocași înainte de | 
pușcare, grinzi și stîlpi rupți | 
la hotar (abatajul cameră nr.
5 — unde de altfel s-a luat 
măsura de a se opri activi
tatea la front din cauza situ
ației periculoase).

Și la abatajul cameră nr. i 
3 din sectorul VI, stratul 3, I 
blocul VII „controlate1* de 
maistrul minier V. Răfăilă a I 
fost nevoie să fie oprită a- | 
vansarea în front pînă la re- . 
medierea deficientelor de j 
susținere : cîmpuri de 1,4 — * 
1,6 m, în Ioc de 1 m cît pre- 1 
vede monografia de armare. I 
juguri nemontate în abataj 
pe o distantă de 6 m etc. etc.

Atitudinea inversă fată de 
problemele atît de serioase 
cum sînt cele ale securității | 
muncii în subteran, a celor * 
doi maiștri, sigur, a fost sanc- I 
ționată cu severitate. Să le • 
fie de învățătură că nu e de I 
jucat cu obligațiile de servi- * 
ciu. s

indisciplina! j 
iar artificierul plecase de la I 
acel loc de muncă cu toate I 
că știa de găurile state (a I 
fost nevoie de multe insisten I 
țe pentru a-1 aduce la acel 
loc de muncă, aflat în peri
col, și pus să lichideze rate 
ul de pușcare).

Sancționarea propusă, re
trogradarea cp o treaptă de 
salarizare pe timp de o lună, 
ce-i adevărat, este pe „măsu 
ra“ faptelor acestui artifici 
er indisciplinat. Dar mai ră- 
mîne în sarcina factorilor 
răspunzători din sectorul III 
Vulcan de soluționat o pro
blemă : educarea lui în spi
ritul responsabilității în 
muncă.

I. bradeanu

MONORAIUL — un utilaj simplu, eficient în transportul de materiale. 
Să-i extindem utilizarea, în avantajul minerilor!

Dezvoltarea multilaterală și 
modernizarea industriei ex
tractive a constituit și consti
tuie una din preocupările de 
seamă ale conducerii de partid 
și de stat. Hotărîrile cuprinse 
în documentele de partid și 
de stat, transpunerea lor în 
viață, vădesc importanța ce 
se acordă creșterii producției 
industriei extractive.

Industria extractivă, spre 
deosebire de celelalte indus
trii, se caracterizează prin con
diții — cu un grad de dificul
tate mai mare decît în alte 
domenii economice — specifi
ce de lucru determinate atît 
de particularitățile naturale 
cît și de caracterul procesului 
de producție. De aici necesita
tea luării unor măsuri tehni- 
co-organizatorice menite să 
creeze posibilități normale de 
lucru în subteran, pentru eli
minarea pericolelor și apăra
rea integrității fizice și vieții 
muncitorilor împotriva acciden
telor de muncă. In cadrul a- 
cestor măsuri complexe, un 
rol de prim ordin îi revi
ne mecanizării care este facto
rul esențial ce condiționează 
desfășurarea armonioasă a tu
turor celorlaltor activități din 
subteran, a căror diversitate 
și complexitate crește odată 
cu extinderea și adîncirea mi
nelor precum și evoluția ex
ploatării atît în ceea ce pri
vește volumul cît și metodele 
de exploatare.

Deci, mecanizarea minelor 
prezintă un scop major și răs
punde unor necesități impu
se de cerințele proceselor teh- 
nologioe miniera, ce se înca

drează în întreg ansamblul de 
operații care conduc la explo
atarea zăcămintelor. De aceea, 
aplicarea mecanizării procese
lor, devine un imperativ încă 
din perioada deschiderii de 
noi orizonturi la exploatările 
miniere. Pentru realizarea a- 
cestui deziderat la minele Văii 
Jiului, încă cu ani în urmă 
a existat preocuparea și pen
tru introducerea monoraiuri- 
lor în transportul de materia
le.

Folosirea monoraiurilor în 
industria minieră a început 
prin anii 1930—1940 și se află 
într-o continuă evoluție canti
tativă și calitativă. Astfel, în 
perioada anilor 1967-1969 în 
bazinul nostru carbonifer a e- 
xistat o preocupare în acest 
sens cînd I.C.P.M.H. a întoc
mit un studiu despre „Meca
nizarea transportului în prea- 
batajele de cap la minele din 
Valea Jiului**' în care se tra
tează problema monoraiurilor; 
în anul 1968 s-a întocmit pro
iectul de execuție iar în anul 
1969, I.U.M.P. a executat un 
monorai care la sfîrșitul anu
lui a fost montat la E.M. Lu
pani, în preabatajul abataju
lui frontal din stratul 5 blocul 
IV, orizontul 456.

In domeniul mijloacelor de 
transport pe galeriile de a- 
bataj, încercările efectuate cu 
monoraiul au condus la o ra
ționalizare a transportului. Cu 
ajutorul monoraiului se poate 
transporta material lemnos, 
seîndură, plase de sîrmă, stîlpi 
hidraulici, subansamble ale 
transportorului TR-3 (motoa
re, reductoare, cuplaje hidra
ulice, stații de acționare și

întoarcere și jghiaburi). Deci 
acest mecanism vine direct în 
sprijinul abatajelor, al mine
rilor, contribuind la îmbună

Principalele părți componente ale monoraiului: 1. Ca
blu de rulare ; 2. Cărucior ; 3. Platformă ; 4. Dispozitiv de 
suspendare vertical ; 5. Suport de ancorare lateral.

tățirea aprovizionării fronturi
lor de lucru, la ușurarea mun
cii personalului de deservire.

In mod obișnuit, monoraiul 

este deservit de două persoa
ne, cîte unul la capetele in
stalației, care lucrează după 
un semnal bine stabilit acus
tic, dublat optic. Atunci cînd 
se încarcă o greutate mai ma
re sau un utilaj, căruciorul 
monoraiului este însoțit pe 
traseu de către o persoană, 
înainte de a fi pus în funcți
une monoraiul de la E.M. Lu- 
peni, transportul materialelor 
se făcea de către doi munci
tori plătiți în regie și respec
tiv împreună cu muncitorii din 
abataje, transport ce se efec
tua pe umăr cu solicitări ale 
efortului fizic al minerilor. 
Monoraiul montat în preaba
tajul abatajului frontal din 
stratul 5, blocul IV, orizontul 
456, a funcționat o perioadă 
de aproape un an, timp în ca
re s-au extras 134 792 tone căr
bune, cu un randament mediu 
al abatajului de 6.80tone/posț 
In această perioadă de funcți
onare a monoraiului s-au 
transportat cca. 265 000 kg pla 
să de sîrmă, 1 700 mc lemn ro 
tund de mină și seîndură, 
stîlpi metalici, grinzi metali
ce, precum și diferite suban
samble. Zilnic monoraiul efec
tua 12-14 curse pentru a trans
porta 6-7 mc lemn de mină. 
18-20 suluri de plasă necesare 
podirii abatajului, precum și 
alte materiale și utilaje.

Dintr-un calcul economic, în 
care se considera durata de 
funcționare a instalației 5 ani. 
producția abatajului de 500 
to/zi și ținînd cont de amortis
ment, cheltuieli de întreținere, 
energie, materiale și salarii, 
se obține un cost de 0,62 lei/to- 
nă.

Experimentarea prototipului 
de monorai de la E.M. Lupeni 
a permis stabilirea unor ele
mente cu caracter tehnic și e- 
conomic pe baza cărora se 
poate concluziona că utilizarea 
monoraiului la transportul de 
materiale în preabatajele mi
nelor din Valea -Jiului este in
dicat, domeniu de utilizare fi
ind larg și este posibilă o ex
tindere mare a acestui sistem 
de transport.

Instalația de monorai pro 
iectată de I.C.P.M.H. și execu
tată de I.U.M.P. aduce avan
taje tehnice, economice și în 
special elimină munca grea de 
transport pe distanțe lungi a 
materialelor

In cursul anului 1973 — da
torită necesității obiective în 
condiții speciale de exploata
re — la E.M. Uricani s-a im
pus găsirea unor soluții opti
me de aprovizionare a locuri
lor de muncă din blocul III, 
situate în zona din aval a blo
cului. Urmare a necesităților 
majore, conducerea tehnică a 
exploatării și cadrele de speci
alitate din domeniul mecanic 
au construit și montat un nou 
tip, îmbunătățit, de monorai. 
avînd următoarele caracteris
tici tehnice :

— lungimea maximă a căii 
de rulare 1 000 m ;

— sarcina maximă transpor 
tată 1 200 kgf ;

— panta maximă a traseu
lui 17 grade ;

— coeficient de siguranță 
(la transport de materiale) 6 ;

— viteza maximă de trans
port lm/sec.

— viteza reală de transport 
0,72 m/sec. ;

— forța de frînare 1 500 kgi;
— randamentul instalației 

0,75.
Din prezentarea instalației 

și din rezultatele obținute, se 
consideră că monoraiul desti
nat transportului de materiale 
și utilaje își găsește cu priso
sință aplicabilitatea în lucrări
le miniere din subteran, aba
taje și lucrări miniere de pre
gătire, deoarece instalația are 
un randament mare, necesită 
un număr mic de muncitori 
pentru deservire, permite re
ducerea eforturilor de muncă, 
duce la reducerea cheltuielilor 
de transport efectuate, condu
ce la o aprovizionare mai ra 
pidă a abatajelor și implicit, 
la mărirea productivității 
muncii și influențează pozitiv 
creșterea securității la frontu 
rile de lucru. După confirma
rea rezultatelor. conducerea 
Hț.M. Uricani a lărgit aplicabi
litatea instalației prin monta
rea unui al doilea monorai în 
blocul V/2, unde este întrebu 
ințat cu succes. Sub aspectul 
securității muncii și a protec
ției individuale a muncitorilor 
se constată un risc foarte scă
zut de accidentare, astfel că 
în decurs de 6 luni de folosire 
a instalațiilor de la E.M, Uri 
câni nu s-a produs nici un ac
cident în directă, legătură cu 
monoraiul propriu-zis

Pentru viitor se pr 'conizea 
ză Extinderea acestei form< 
de transport prin îmbunătăți 
rea în funcționare a instalați
ei, ca urmare a înlăturării de
fecțiunilor și inconvenientelor 

apărute la prototip ca : insta
lația de monorai să se pună 
in funcțiune odată cu pregăti
rea lucrării, să urmărească li
nia de front în săpare îneît să 
asigure o avansare mai rapidă 
prin aprovizionarea eficientă 
cu materiale și utilaje ; 
îmbunătățirea adusă con
strucției căruciorului și a plat
formei de transport îneît a- 
ceasta să poată fi trecută ușor 
de pe căruciorul de transport 
al materialelor pe căruciorul 
monoraiului, evitîndu-se efor
tul fizic al omului în timpul 
de încărcare-descărcare.

In urma experimentărilor e- 
fectuate a rezultat utilitatea a- 
plicării și a unui monorai sim
plificat — acționat manual 
pentru trasee orizontale cu 
lungimi de 120-200 metri care 
ar aduce cu sine următoarele 
avantaje: cost mai redus; 
simplificarea instalației : for- 
*o necesare de împingere mi- 
ă.
Anul 1974 va fi la minele 

din Valea Jiului un an de ridi
care calitativă a întregii acti
vității de extracție. In contex
tul măsurilor multiple care se 
au în acest scop se recoman

dă cu mult interes și studierea 
aplicării procedeului de trans
port cu monorai la toate mi
nele prin luarea în discuție și 
stabilirea modalităților de a- 
Icgere a traseelor adecvate și 
de aplicare a acestui transport 
in condiții normale, de secu-
:,ate.

Ing Mihail BUZDUGAN, 
serviciul control protecția 

muncii — C.C.P.
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IN FIECARE ORGANIZAȚIE DE PARTID

O atitudine responsabilă 
față de critică și autocritică, 

pentru înlăturarea neajunsurilor
Recent s-au încheiat adu

nările activelor de partid — 
eveniment politic major în 
viata comuniștilor, a fiecărui 
colectiv de muncă din unită
țile economice ale municipiu
lui— care au dezbătut dări
le de seamă ale comitetelor 
de partid asupra activității 
desfășurate în perioada unui 
an.

însemnătatea deosebită a 
acestor adunări decurge din 
obiectivele principale vizate 
în întreaga activitate a 
comuniștilor, ele au pri
lejuit o cuprinzătoare a- 
naliză a modului cum au 
acționat organele și organi
zațiile de partid pentru trans
punerea în viață a hotărîri- 
lor Congresului al X-lea, ale 
Conferinței Naționale și 
plenarelor C.C. al P.C.R., 
precum și a propriilor hotă- 
rîri ; ele au reliefat creșterea 
continuă a rolului conducă
tor al partidului în toate do
meniile de activitate. In a- 
celași timp, adunările acti
velor de partid au stabilit 
direcțiile muncii de viitor în 
vederea înfăptuirii integrale a 
sarcinilor politice și economi
ce ce revin fiecărui polectiv în 
parte.

Cum era și firesc, în cen
trul dezbaterilor au stat 
complexele probleme legate 
de realizarea sarcinilor de 
plan, subliniindu-se iniția
tivele și acțiunile întreprin
se de organele și organiza
țiile de partid pentru depăși
rea greutăților și rezolvarea 
problemelor producției și ale 
muncii. In cadrul analize
lor efectuate o pondere în
semnată a avut-o activitatea 
minieră desfășurată de ex
ploatările din Valea Jiului. 
Despre fiecare ziarul nostru 
a scris la timpul potrivit re- 
liefînd frămîntările și preo
cupările actuale și de viitor 
ale colectivelor respective. 
Se impune să reliefăm în 
mod critic și modul cum ac
ționează organele și organi
zațiile de partid pentru ri
dicarea activității politico- 
ideologice la cote și mai 
înalte.

Desfășurate la doi ani de 
la Plenara C.C. al P.C.R. din 
3-5 noiembrie 1971 care a a- 
doptat programul ideologic 
al partidului, era firesc ca a- 
dunările activelor de partid 
să se oprească cu atenție 
și spirit analitic asupra mo
dului cum a fost fertilizată 
viața spirituală a oamenilor 
muncii din Valea Jiului cum

au fost promovate principiile 
eticii și echității socialiste. 
Deși în cadrul dezbaterilor 
un loc important l-au ocupat 
problemele vieții interne de 
partid, modul în care orga
nele Și organizațiile de bază 
își îndeplinesc sarcinile ce le 
revin, au existat cazuri cînd 
s-a trecut repede peste răs
punderile comuniștilor, în 
îndeplinirea sarcinilor peste 
critică și autocritică ca fac
tor absolut necesar pentru 
promovarea noului, pentru 
înlăturarea neajunsurilor care 
frînează activitatea unor or
gane și organizații de partid.

Relevînd bazele obiective 
ale criticii și autocriticii, se
cretarul general al partidului 
nostru, tovarășul Nicolae 
Ceaușescu, a subliniat încă 
o dată în cuvîntarea la cons
fătuirea de la C. C. al P.C.R. 
din 14 noiembrie 1973 că 
„trebuie să tindem întotdea
una spre o analiză exigentă 
a muncii noastre. Trebuie să 
privim totdeauna în spirit cri
tic ceea ce am înfăptuit — 
firește, nu în sensul de a ne
ga realizările, ci de a desprin
de învățăminte pentru activi
tatea viitoare. Cu atît mai 
mult trebuie să facem aceas
ta cînd în mucă se manifes
tă lipsuri și greșeli. Analiza 
critică este o obligație pen
tru fiecare organizație, pen
tru fiecare activist de par
tid. PîaS la aceasta es
te un criteriu de- anreciere 
a maturității activiștilor, a 
organizațiilor de partid".

Aceste indicații cuprind o 
imensă valoare principială 
si practică care demonstrea
ză, pe baza experienței, că 
înlăturarea neajunsurilor nu 
este posibilă fără un stil de 
muncă pătruns de exigență 
și -autoexigență, de spirit 
critic și autocritic, de com
bativitate partinică.

Dacă în majoritatea comi
tetelor de partid spiritul de 
combativitate și de exigen

muniștilor concretizate în ne- 
realizarea sarcinilor de plan, 
în numărul mare de absențe 
nemotivate și acte de indis
ciplină. Putem da ca exemplu 
în acest sens organizațiile de 
partid din cadrul E. M. Paro- 
șeni, E. M. Dîlja, E. M. Uri- 
cani, E. M. Petrila, E. M. Lo- 
nea, unde s-au manifestat lip
suri, deficiențe și dezordi
ne, Grupul de șantiere al
T. C.H. și T.C.M.M., B.A.T., U- 
zina electrică Paroșeni,
U. E.E. care nu s-au ocupat 
cu întreaga răspundere de 
rezolvarea problemelor vieții 
de partid. După cum s-a 
subliniat în cadrul adunări
lor activelor de partid, mul
te din cauzele acestor defi
ciențe și neajunsuri își au o- 
riginea în îngăduința față 
de lipsuri și abateri. Majo
ritatea comuniștilor care au 
luat cuvîntul au subliniat că 
în cadrul acestor organiza
ții sînt mulți membri de 
partid, unii cu funcții de răs
pundere, care tolerează lip
surile, nu acționează cu su
ficientă stăruință pentru în
lăturarea lor. In acest sens 
au fost formulate critici la 
adresa unor secretari de par
tid care vorbesc mult dar 
fac foarte puțin pentru trans
punerea în viață a hotărî- 
rilor luate. Critici substan
țiale au fost făcute și în le
gătură cu stilul defectuos 
de muncă al unor comitete 
și birouri ale organizațiilor de 
partid care n-au respectat 
principiul muncii colective 
și nu s-au consultat cu acti
vul de partid, cu toți comu
niștii în soluționarea pro
blemelor. Absența criticii

și autocriticii din viața unor 
organizații de partid a dus 
la efectuarea unor analize 
sterile, lipsite de exigență, 
prezentând problemele glo
bale în modul laudativ, de- 
plasînd accentul de pe re
liefarea lipsurilor și a măsu
rilor ce trebuiesc luate pe 
înfățișarea realizărilor ob
ținute. Așa s-au petrecut 
lucrurile la nivelul comitetu
lui de partid al grupului de 
șantiere al T.C.H. unde nu 
s-a stabilit cine se face vi
novat pentru nerealizarea 
planului de apartamente, ca 
de altfel și la exploatările 
miniere care nu și-au realizat 
sarcinile de plan. In cazul 
acestor exemple s-ța recurs 
la procedeul de a transfera 
responsabilitățile la alte or
gane. s-au invocat scuze și 
justificări. Așa s-a procedat 
la U.E. Paroșeni, T.C.H. etc. 
Modalitatea aceasta de înțe
legere a funcțiilor criticii 
și autocriticii dovedește cît de 
mult mai trebuie stăruit 
pentru ca exigența și auto
exigență să fie mereu prezen
te în activitatea organelor 
și organizațiilor de partid din 
unitățile economice.

Iată de ce trebuie să ac
ționăm cu mai multă hotărî- 
re și perseverență pentru a 
cultiva o atitudine responsa
bilă față de critică și autocri
tică ca armă fundamentală 
pentru dezvăluirea și lichi
darea neajunsurilor, pentru 
mobilizarea energiilor tutu
ror comuniștilor la înfăp
tuirea mărețului program tra
sat de partid.

Cornel HOGMAN

Biblioteca 
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e incompletă 
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Succesul e sigur cînd colectivul 
resursele depășirii dificultăților 

si realizării sarcinilor de 
k

(Urmare din pag. 1)

A dispărut practica unora de 
a-și schimba brigada și schim
bul de lucru după bunul plac, 
acordarea repausurilor se fa
ce prin respectarea strictă a 
planificării prealabile. In pri
mele zile, unii au privit eu 
rezerve această măsură, apoi 
majoritatea colectivului a în
țeles că așa trebuie procedat 
pentru a se obține rezultatele 
dorite, iar acum, după cum ni 
s-a confirmat în cadrul secto 
rului, plasarea nu mai este o 
problemă, fronturile nerămî- 
nînd niciodată neplasate.

O măsură utilă luată de că
tre conducerea sectorului, ca

re a contribuit substanțial la 
realizarea obiectivelor propu
se, constă în consultarea tutu
ror factorilor organizatorici ai 
procesului de.producție, în pri
mul rînd a maiștrilor și briga
dierilor, întărirea efectivă a 
autorității acestora. Aprobarea 
oricărei cereri de către șeful 
de sector se face în funcție de 
avizul șefului formației de 
lucru și al maistrului, tot așa 
cum aceștia sînt consultați la 
împărțirea efectivului, la eșa
lonarea lucrărilor, la reparti
zarea planului.

Cuvintele brigadierului Ioan 
Demeter, sugerează atmosfera 
de lucru existentă în cadrul 
sectorului : „Cunosc de mult 
timp mina, nevoile ei și de a-

Un „sfert... 
detentionar“ | 
Mihai Ilie din Petroșani, . 

în 30 septembrie a.c., întîl- I 
nind pe stradă pe M. Ana, • 
care era într-o ipostază de I 
„imponderabilitate bahică", | 
a avut cu ea un schimb de ■ 
„amabilități", soldat cu sus- I 
tragerea, ca într-un auten- ’ 
tic număr de iluzionism, a 
unui ceas marca „Slava" a- 
flat pe mîna femeii. Dar, 
deși în instanță a susținut 
cu vehemență că a găsit . 
ceasul cu pricina, lui Ilie I 
Mihai i s-au cam încurcat • 
„fusele orare", clepsidra- 
timpului mareînd pentru el 
timp de 3 luni — o perioa
dă de... „sfert academico-de- 

tenționar".

ță este mai prezent decît 
înainte, realitatea ne obligă 
să arătăm că mai există în
că unele organe de partid 
unde s-a cuibărit o anumi
tă atmosferă de îngăduință 
față de lipsuri, și-a făcut loc 
o "stare de ăutomulțumire. Ca 
urmare a acestor atitudini,
multe fenomene negative au 
fost trecute cu vederea și 
nu s-a manifestat exigență 
față de lipsuri. Din această 
cauză a slăbit răspunderea
și spiritul de exigență al co-

Reparație operativă
Una din activitățile care contribuie la finalizarea străda

niilor pe care le fac minerii Vulcanulu de a-și îndeplini e- 
<emplar sarcinile de plan ce le revin o constituie expedierea 
oroducției în vederea preparării. Recent a fost realizată în 
nod operativ o importantă reparație la locomotiva Diesel 
LDH din dotarea minei care execută manevrele vagoane
lor la încărcare și tracțiunea garniturilor pe traseul Vulcan 
— Coroești. Lucrînd timp de trei schimburi fără întrerupere 
dovedind abnegație și pricepere în muncă, formația de 
lucru alcătuită din comuniștii Ion Iliescu, Tiberiu Kerti, I. 
Laszlo și E. Cazacu au reușit să schimbe în limita termenu
lui prevăzut chiulasa defectă a unuia din pistoane și asigura 
desfășurarea normală a traficului feroviar destinat expedierii 
producției.

„Corigențe*
la legile circulației!

SPORT • SP 0RT • SPORT • S P O R T
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„Cupa 30
In cadrul întrecerilor de 

tenis de masă, organizate de 
Comitetul municipal U.T.C. 
în cinstea zilei de 30 De
cembrie, la startul pentru 
cucerirea locurilor fruntașe 
în clasament, s-au prezentat 
în data de 24 XII a. c. 12 
băieți și 3 fete, elevi și ele
ve ale liceelor și grupurilor 
școlare miniere din munici
piu. Aceștia și-au disputat

Decembrie" la tenis
cu ardoare întîietatea, la ce
le șase mese de tenis de 
la Școala sportivă din Pe
troșani.

In cadrul concursului, lo
cul I i-a revenit elevului 
Benyovski Ianoș din Vulcan, 
locul II elevului Petru Huda, 
de la grupul școlar minier Lu- 
peni, iar locul III elevului 
Daniel Codrean de la Liceul 
industrial Petroșani. De pre

gătirea acestor elevi se ocu
pă profesorii Dorel Neamțu, 
Eugen Iordache și Adrian 
Gologoțiu.

După disputarea sistemu
lui turneu din cadrul în
tâlnirilor feminine, locul I 
a fost cucerit de eleva Ma
riana Zamfir, urmată în clasa
ment de Cornelia Boța și 
Liliana Samoilă.

de masă
Pregătite de profesori cu 

experiență, Gheorghe Pop și 
Guido Neurarh — cele 3 e- 
leve au demonstrat o bună 
prbgătire, oferind un auten
tic spectacol de tenis cu 
mingea de celuloid.

Cîștigătorilor le-au fost în- 
mînate diplome.

Prof. Ștefan MAIDIC, 
activist U. T. C.

(Urmare din pag. 1)

tate a I.T.A. Țg. Jiu) care, du
pă ce a adus poșta pe ruta Tg. 
Jiu — Petroșani, s-a gîndit că-i 
păcat de benzină și, ca să nu 
meargă mașina goală înapoi, 
a încărcat-o cu 15 pasageri 
clandestini că zicea dumnea
lui, tot mai plătise o amendă, 
măcar pe aceea s-o scoată. N-a 
apucat însă să treacă granița 
municipiului, că el și toți... au- 
toghinioniștii și-au primit pe
deapsa, conform legilor în vi
goare.

© Nenumărați șoferi par a 
umbla (și chiar umblă) pe dru
muri nebănuite. Faptul ni l-au 
dovedit, mulți conducători au
to care, fie că nu aveau tre
cută ruta pe foaia de parcurs, 
fie că nu aveau de loc actul 
respectiv. Iată și cîteva scuze 
culese de la cei în cauză : „am 
stat de o lună de zile în ga
raj cu mașina" (timp în care a 
uitat că trebuie să aibă în 
cursă, asupra lui, foaia de 
parcurs și certificatul de în
matriculare — .n.n.) — Mihai 
Munteanu, cu mașina 21 HD 
2 774 a U.M.T.F. Iscroni — sau 
„am plecat repede și n-am a- 
vut timp" — Ion Petrea, a- 
mintit la începutul acestor rîn- 
duri. Cam aceleași „motive" a- 
veau și Nicolae Zorlescu (31 
HD 3 833, I.P.S.P. Livezeni) 
Ion Man (cu tractorul 41 HD 
168, U.E.L. Petroșani). Alți doi 
șoferi se aflau în aceeași situ
ație, pentru că, de fapt, folo
seau mașinile pentru interese 
personale : Alexandru Oancea 
(21 HD 1 273, I.T.A. Petroșani) 
transporta animale la tîrg fă
ră forme legale iar Eugen Bo- 
căneț (cu tractorul 41 HD 1830 
al C.F.R.) făcea un gest fră
țesc — aducea ilegal lemne 
cumnatului său, cu tractorul 
întreprinderii. Fără foaie de 
parcurs, am înțeles că susnu- 
miții umblă pe drumuri aiu
rea ; cu toții știu însă (au a- 
vut prilejul să afle, fiind con
trolați) că lipsa actelor respec
tive indică un singur drum — 
al infracțiunii, pedepsită de 
lege.

O testare reușită
Recent am încheiat testa

rea celor 357 de elevi la atle
tism, conform noilor regle
mentări ale Ministerului E- 
ducației și Jnvățămîntului 
privind educația fizică și 
sportul în rîndul elevilor, 
care ne-au adus, nu puține 
satisfacții, dar care au rele
vat și unele lipsuri a căror 
remediere se impune de la 
sine.

O primă constatare îmbu
curătoare este aceea a exis
tenței unor sportivi talen- 
tați. Nu vom mai insista asu
pra importanței probelor d< 
viteză sau a vitezei printre 
calitățile fizice. Iar, dacă ți
nem seama de vremea potriv
nică, de-a lungul sezonulu’ 
(inclusiv efectele ei asupra 
pistei) putem afirma ră în 
special în probele băieților 
se va putea conta justificat 
pe elemente de perspectivă 
cum sînt elevii Iuliu Damian,

Marin Duică, Florin Ilieș, Fi 
Roșu, Anton Biro, Mircea 
Blozva, Slovenki Ion Sucală 
ș. a.

Alergările de semifond, au 
dat cîștig celor mai bine pre
gătiți elevi la această probă 
și a căror prespective ni se 
par mulțumitoare.

Cursa de rezistență pe di
stanța de 1000 m a juniorilor 
mari, de exemplu, ne-a adus 
aminte de electrizantele dis
pute din cadrul campionate
lor județene valoroase de 
acum cîțiva ani : primii 5 
clasați „au mers" sub 3 mi
nute. Primii trei : Vasile 
Arehip, Teofil Filip, Ion Bal- 
dai, ne-au oferit un final de 
zecimi, iar proba ca atare are 
o medie bună De altfel mai 
avem cîteva nume de amin
tit-Ștefan Feneș,- Ionel Sclip- 
cea, Ion Rehner, Constantin 
Popa. Din păcate cu excep
ția sus-citatei probe semna-

a elevilor
lăm o discrepanță între pri
mii clasați și ultimii, care 
pune sub semnul întrebării 
pregătirea acestora în ca
drul colectivului sportiv al 
școlii.

La săriturile de pe loc, s-au 
remarcat elevii Ludovic Lă
cătuș 2,06m, Mircea Blozva 
2,20 m, Ion Bădin, Ionel Bă- 
tescu. Carol Naghi, Carol Pen- 
cis, Ionel Tătar.

In rezumat, remarcăm su- 
periortiatea clară a elevilor 
din clasele a VI și a Vil-a 
precum și un merituos pro 
greș al elevilor din clasa 
VIII-a care ar fi obținut un 
loc și mai bun, dacă mani
festau mai mult interes.

La capitolul organizare 
și desfășurare, de 'semenea, 
se cuvin amintite cîteva a- 
precieri pozitive. Punctuali
tatea, competența, obiectivi
tatea, sprijinul celorlalte ca-

la probele
dre didactice din școală, a- 
lături de entuziasmul ele
vilor — elemente de mare 
importanță după părerea 
noastră, au asigurat succesul 
întrecerilor.

Pentru ca această reușită 
testare să fie completă, rezul
tatele se vor concluziona în 
trim. III, cînd testarea se va 
repeta și pentru ca ea să re
flecte asupra întregului nos
tru atletism, ’ este necesară o 
atentă îndrumare în viitor a 
elementelor talentate din 
școli și efectuarea cu mai 
mare exigență a selecției, 
acțiuni Ia care participarea 
comisiei de atletism a muni
cipiului capătă o importan
ță deosebită.

Deși rezultatele în ansam
blu sînt nemulțumitoare. 
unele probe ne-au oferit co
mentarii mai puțin obișnuite. 
Practica a arătat că la apre
cierea elevilor trebuie să ți
nem seama de interesul ma-

atletice
nifestat, de , progresul indi
vidual realizat la ore cît și 
de modul în care elevii au în-
deplinit cerințele privind 
trecerea probelor de control. 
Dar, aceasta nu înseamnă 
eă aceste cerințe să fie apli
cate mecanic, fiindcă va du
ce în final la îndepărtarea 
elevilor de la ore prin procu
rarea scutirilor medicale.

In această idee, sistemul 
unitar de verificare și apre
ciere a gradului de pregătire 
fizică și sportivă al elevilor 
a devenit un instrument valo
ros atît pentru stabilirea u- 
nor parametrii, cît și a spori
rii eficienței procesului ins- 
*rucțiv-educatlv din licee, pen
tru a verifica și urmări con
tinuu influențele și modifi
cările survenite în dezvolta
rea capacității motrice a 
elevilor.

Prof. Dorel VLADISLAV, 
Șc. generală nr. 5 Petroșani

© Și mai sînt cîțiva, care 
pretind a avea acasă (la poar
tă), garaje mai bune decît ale 
întreprinderilor, pentru a-și 
face, cine știe, vecinii invidi
oși. Au intervenit însă organe
le de miliție amintindu-lfe un
de se află garajele. Dorel Bo- 
șoroabă (cu autocamionul 21 
SB 2 047, Electromontaj Sibiu, 
lotul Vulcan — Deva) avea 
într-o noapte, nu de mult, ga
raj pe strada Viitorului din 
Vulcan. La fel șoferul Ion Co
cotă își lăsase peste noapte 
mașina 21 HD 261 (U.M.T.F. 
Iscroni), în Aeroport, la domi
ciliu. Ce să mai meargă dimi
neața pînă la Iscroni ?

© Toți cei amintiți aici și 
alții neamintiți au încălcat le
gile în vigoare, privind circu
lația rutieră. Și au primit sanc
țiunile meritate. Dar aceasta 
nu exclude faptul că există 
formată o anumită părere des
pre control; toți își cunosc 
mașina cînd pornesc în cursă, 
dar își zic : „poate nu mă 
prinde tocmai pe mine". Cei 
prinși în neregulă, devin do
cili și spun tînguitor „ierta- 
ți-ne, nu mai facem". Desigur 
nu sînt iertați, plătesc amenzi, 
li se rețin permisele de con
ducere. Cu toate acestea, mai 
sînt destul de mulți conducă
tori auto care circulă cu de
fecțiuni la mașină, cu viteză 
excesivă, fără foi de parcurs 
și fișe de înmatriculare. Cu al- 

, te cuvinte, cei găsiți în ast
fel de „pene" încă nu-s obiș- 
nuiți cu ideea că mașinile ce 
le au în primire nu sînt pro
prietate personală și că nu pot 

/ face ce vor cu ele. Socotind 
după conducătorii auto, care 
au săvîrșit infracțiuni mai 
grave sau mai puțin grave, 
trebuie să recunoaștem că nu
mărul lor este destul de ma
re, că unii au devenit chiar 
„abonați" la sancțiunile pre
văzute de legile în vigoare. 
Așa stînd lucrurile, credem 
că întreprinderile ai căror an
gajați sînt șoferii, precum și 
conducerile garajelor, factorii 
educaționali să privească cu 
mai multă seriozitate și exi
gență problema educării lor, 
a dezvoltării conștiinței res
ponsabilității. Pentru că. la 
urma urmei, aceasta fiind 
munca lor, infracțiunile comi- 

z se pot fi calificate drept aba
teri de la disciplina muncii, 
disciplină care trebuie impri
mată tuturor și respectată de 
toți!

își descoperă 
de moment 
plan

ceea pot să spun că așa este 
bine să se lucreze. E bine ca 
fiecare om din sector să sim
tă că părerea lui contează, să 
cunoască cît mai bine sarcini
le pe care le are pentru că a- 
tunci fiecare va lucra cu mai 
multă convingere pentru a-și 
realiza în condiții cît mai bu
ne lucrul cei revine".

Rezultatele bune înregistra
te nu pot fi separate de parti
ciparea activă a comuniștilor 
din sector la antrenarea tutu
ror salariaților la preluarea și 
îndeplinirea exemplară a sar
cinilor de plan. Biroul orga
nizației de bază cuprinde în 
componența sa oameni care 
dețin posturi-cheie în activita
tea de producție și care se bu
cură de un incontestabil pres
tigiu în rîndul tovarășilor de 
muncă. Secretarul organizației 
de partid din cadrul sectoru
lui, maistrul minier Diana 
Chițu, maistrul principal loan 
Dumitrescu, maistrul princi
pal electromecanic Nicolae Bu- 
nea, brigadierul Ioan Demeter, 
a cărei formație lucrează în
tr-un frontal de mare capaci
tate, au fost în repetate rîn- 
duri alături de șeful de sector 
la elaborarea deciziilor, au 
desfășurat o activitate politi
că și profesională susținută în 
scopul traducerii rapide în via
ță a acestor hotărîri.

In aceste condiții, succesul 
înregistrat luna trecută de co
lectivul sectorului I al minei 
Paroșeni, ca și depășirea rea
lizată pînă în prezent peste pre
vederile de plan ale lunii de
cembrie devin fapte de mun
că pe deplin explicabile. Ele 
constituie rodul gîndirii tehni
ce, a dăruirii în muncă în con
textul unei organizări îmbună
tățite, a fiecărui membru al 
acestui colectiv care a găsit în 
sine însuși resursele necesare 
depășirii unor dificultăți de 
moment și a obținerii unor re
zultate tehnico-economice pes
te nivelul prevederilor de plan. 
Un exemplu pe care comuniș
tii, toți salariații sectorului 
sînt hotărîți să-1 confirme în
că din prima zi a anului viitor 
și care atestă posibilitățile 
mari de care dispun colective
le de muncă din minele Văii 
Jiului de a ridica la cote tot 
mai înalte rodul muncii din 
abataje și lucrări miniere.

I Speculanta de...

I
„prețiozități"

I
I
1
I
I

I 
I
I

Aureliei Karoly, în vîrs- 
tă de 42 de ani, din Lupeni, 
îi plăcea tare mulț un ca
pitol al mineralogiei, și a- 
nume acela în care se vor
bește despre metalele pre
țioase. Dar această pasiune 
nu se mărginea la examina
rea unor eșantioane de aur 
nativ, ci era îndreptată spre 
„studierea" 
de a plasa diverșilor ama
tori, cu un cîștig cît 
mare, a unor Bijuterii con
fecționate din prețiosul me
tal galben, bijuterii cumpă
rate la preț de talcioc de la 
cetățeni străini abordați pe 
străzile Aradului. Dar cum 
acestor îndeletniciri de „biș
niță", într-un anumit cod 
li se mai spun și operațiuni 
interzise cu metale prețioa
se, A. Karoly a primit un 
„giuvaier" cu destule... „ca
rate" : 1 an și șase luni în
chisoare.

Simbolul aurului — Au, 
pentru speculanta de... pre
țiozități sub formă de veri
ghete, lănțișoare, inele etc. 
a

posibilităților

devenit... Auleu !

mai

N. GHERGHIN,
I judecător

J Ar merita
I acea lecție |
| de la viață... I 
I Ioana Burtea, originară I 

din județul Dolj, a fost an- ■ 
gajată mai mulți ani la U- I

Izinele Sadu. Dar și-a pâră- . 
sit serviciul în mod nejus- I

Itificat, descinzînd pe melea- • 
gurile municipiului nostru.. I

I Munca cinstită neinteresîn- | 
d-o, trăia din expediente ■

Isau din diverse îndeletniciri | 
ocazionale. La cei 22 de ani ■

Iai săi, acest mod de viață I 
este de-a dreptul scandalos.

IMai ales că și-a abandonat 
și cei doi copii minori, de 
a căror situație nici că-i pa
să, nevizitîndu-i de mai bi
ne de 6 luni.

A fost nevoie de interven
ția organelor Procuraturii 
județene Dolj pentru a o 
readuce forțat lîngă propriii ■ 
ei copii. Oare mai tîrziu, I 
cînd acești copii vor crește ! 
și vor afla cum au fost pă- I 
răsiți de cea care le-a dat I 
viață, tocmai atunci cînd ei I 
aveau mai mare nevoie de ,| 
ea, ce vor spune 7 In nici ■ 
un caz cuvinte de stimă și I 
mulțumire. Și. pe bună !• 
dreptate ar merita o aseme- I 
nea lecție, aspră — dar a- ’ 
tît de meritată...

Cpt. Toma FALON

In aceste zile, cînd magazinele cunosc o mare afluență 
de cumpărători, unitățile comerciale sînt bogat aproviziona
te.

Clișeul nostru înfățișează un aspect grăitor din unitatea 
de carne nr. 126 din Petroșani, cartierul Carpați (respon
sabil Simon Gheza).
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\Din tarile socialiste \

După încheierea primei faze 
a Conferinței pentru pace 

în problema Orientului Apropiat

Semnarea protocolului 
privind schimburile comerciale 

intre Romania si Cuba

Mesajul președintelui
Siriei adresat 

lui Anwar Sadat
CAIRO 25 (Agerpres). — 

Președintele Republicii Arabe 
Egipt, Anwar Sadat, a primit 
un mesaj din partea președin
telui Siriei, Hafez Assad, re
feritor la diferitele aspecte.ale 
conjuncturii arabe actuale — 
anunță agenția M.E.N. Mesa
jul a fost transmis șefului sta
tului egiptean de către premi
erul Confederației Republici
lor Arabe, Ahmed Khatib, ca
re a efectuat, recent, o vizită 
la Damasc, și constituie un 
răspuns la mesajul adresat de 
către președintele Sadat con
ducătorului sirian. Se relevă 
că acest schimb de mesaje a 
permis reafirmarea concor
danței punctelor de vedere ale 
celor două țări în legătură cu 
situația actuală din regiune.

Pe de altă parte, agențiile 
de presă informează că șeful 
statului egiptean a avut o în
trevedere cu Abdel Aziz Hus
sein, ministru de stat pentru 
problemele guvernului. Kuwei- 
tian. care i-a remis un mesaj 
din partea emirului Kuwei
tului, Sabah Al Salem al Sa
bah. De asemenea, președinte
le Sadat l-a primit pe repre
zentantul său personal, Has
san Sabri El Kholy, care l-a 
informat despre rezultatele 
turneului efectuat în R.A. 
Yemen, R.D.P. a Yemenului, 
Liban, Kuweit și Oman.

★

DAMASC 25 (Agerpres). — 
In cursul unei reuniuni cu u- 
șile închise, Abdel Halim 
Khaddam, vicepremier și mi
nistru de externe al Siriei, a 
prezentat Adunării Poporului

-----<-----

Primul sat-pîlot 
prevăzut 

de guvernul Tunisiei
TUNIS 25 (Agerpres). — 

Corespondență de la Mircea 
S. Ionescu : Primul sat-pilot 
prevăzut de guvernul Tunisiei 
în planul de construcții pe 
anul 1974 va fi amplasat pe 
platoul de la Kairouan, zonă 
situată în pragul Saharei tu
nisiene, unde trăiesc vestiții 
artizani de covoare. Alte stu
dii pentru construirea unor 
asemenea așezări rurale mo
derne se efectuează în zo
nele centrale ale țării — Jen- 
douba și Kef. în actualul 
plan cvadrienal al Republi
cii Tunisiene urmează a fi 
construite atît Le sate, cît și 
în mediul urban peste 70 000 
de locuințe noi.

Ieșirea în spațiu 
a echipajului 

navei 
„Skylab-3“

HOUSTON 25 (Agerpres). — 
Ieșirea în spațiu a echipaju
lui spațial „Skylab-3“ a avut 
loc marți la ora 17,00 G.M.T. 
cu o oră întîrziere față de pro
gramul prevăzut, datorită 
pregătirilor de ultim moment. 
Comandantul misiunii, Ge
rald Carr, și William Po
gue au ieșit din laboratorul 
spatial echipați cu camere de 
luat vederi și au început ime
diat să fotografieze cometa 
„Kohoutek", care, peste trei 
zile, va atinge punctul cel 
mai apropiat de Soare. 

o declarație privind politica 
țării, în lumina poziției adop
tate de către guvernul sirian 
față de Conferința de pace de 
la Geneva asupra Orientului 
Apropiat — anunță agenția 
M.E.N. Cu același prilej, vice- 
premierul sirian a expus o- 
biectivele și rezultatele recen
tului său turneu printr-o serie 
de capitale arabe și a răspuns 
la întrebările de.putaților în 
legătură cu evoluția situației 
din regiune.

Reuniunea Consiliului 
de Miniștri 
al Iordaniei

AMMAN 25 (Agerpres). — 
Reunit într-o ședință specială, 
Consiliul de Miniștri al Ior
daniei a aprobat planul de lu
cru al delegației iordaniene 
propus de primul ministru și 
ministrul de externe, Zeyd Ri_ 
fai, pentru viitoarele lucrări 
ale Conferinței de la Geneva 
asupra Orientului Apropiat, 
informează agenția France 
Presse. Cabinetul a audiat un 
raport detaliat prezentat de 
primul ministru asupra ședin
țelor primei faze a conferin
ței și asupra contactelor bila
terale avute de delegația ior
daniană cu această ocazie.

★

BEIRUT 25 (Agerpres). — 
„Iordania consideră conferin
ța de pace de la Geneva ca un 
cadru favorabil pentru apăra
rea cauzei și drepturilor a- 
rabe" — a declarat consilierul 
regelui Hussein pentru proble
mele internaționale, Moneim

Declarația Comitetului 
pentru reunificarea pașnică 

a Coreei
PHENIAN 25 (Agerpres). 

— Comitetul pentru reunifi- 
carea pașnică a Coreei a 
dat publicității o declarație 
în care denunță persecuțiile 
la care se dedă regimul de 
la Seul împotriva persoane
lor animate de idei patrioti
ce din Coreea de sud, a ce
lor care militează pentru 
transformări democratice, 
pentru înfăptuirea reunifi- 
cării patriei.

Acțiuni ofensive ale forțelor patriotice 
cambodgiene

CAMBODGiA 25 (Agerpres). 
— Continuîndu-și acțiunile o- 
fensive, forțele patriotice 
cambodgiene au bombardat 
marți cu rachete, , pentru ă 
treia zi consecutiv, pozițiile 
lonnoliste din orașul Pnom 
Penh. Un alt bombardament 
deosebit de intens, în cursul 
căruia au fost lansate aproxi
mativ 300 de proiectile, a fost 
efectuat, în aceeași zi, asupra 
bazei lonnoliste de la Kroch 
Soeuch, aflată la circa 15 ki
lometri de capitală, pe malul 
estic al fluviului Mekong. A- 
cest bombardament s-a soldat 
cu explozia depozitului de 
muniții al garnizoanei locale, 
distrugerea cazematei de co
mandă, rănirea gravă a colo
nelului comandant, uciderea 
adjunctului acestuia și a mul
tor altor militari inamici, din
tre care peste 200 au fost dați 
dispăruți, precum și cu retra
gerea, peste Mekong, a celor 
rămași în viață.

Patrioții au continuat, de a- 

El Rifai, într-un interviu a- 
cordat cotidianului libanez 
„An Nahar".

După cum relevă agenția 
M.E.N., Moneim El Rifai a 
subliniat că „poziția Iordani
ei rezidă, mai întîi, în căuta
rea mijloacelor de a se ajunge 
la realizarea obiectivului arab 
principal, care este retragerea 
Israelului din toate teritoriile 
arabe ocupate în 1967“. „Du
pă realizarea acestui obiectiv 
— a spus el — ne vom putea 
consacra căutării mijloacelor 
de a pune capăt stării de 
război și de a instaura pacea, 
acordînd prioritate restabilirii 
drepturilor legitime ale popo
rului palestinian".

întrunirea 
guvernului israelian
TEL AVIV 25 (Agerpres). — 

La Tel Aviv a avut loc, marți, 
o reuniune specială a guver
nului israelian, în cursul că
reia ministrul de externe, Ab
ba Eban, a prezentat un ra
port asupra desfășurării pri
mei faze a Conferinței de pa
ce de la Geneva asupra Orien
tului Apropiat și asupra con
vorbirilor avute cu acest pri
lej — anunță agențiile Reuter 
și France Presse.

Potrivit unui comunicat o- 
ficial, cabinetul a mai fost in
format de către ministrul apă
rării, Moshe Dayan, despre nu
mirea generalului Mordehai 
Gur și a colonelului Dov Sion 
ca reprezentanți ai Israelului 
în grupul de lucru militar 
creat în cadrul Conferinței de 
pace de la Geneva și a exami
nat dificultățile actuale din 
transporturi.

Declarația cere autorități
lor sud-coreene să pună ca
păt tuturor actelor represi
ve împotriva populației, să 
pună în libertate pe toți pa- 
trioții . arestați, să respecte 
principiile a căror promo
vare este menită să ducă la 
reunificare și să abordeze cu 
sinceritate dialogul dintre 
Nord și Sud.

semenea. hărțuirea inamicului 
pe alte fronturi de luptă ; în 
zona șoselei naționale nr. 5, 
vitală pentru aprovizionarea 
Pnom Penhului, numeroase 
tronsoane ale importantei căi 
rutiere au rămas sub contro
lul ferm al patrioților khmeri, 
în ciuda eforturilor de degaja
re ale trupelor lonnoliste.

★

Un bilanț transmis de A- 
genția khmeră de informații 
asupra luptelor desfășurate în 
Cambodgia în regiunea șosele
lor nr. 1 și 5, în intervalele 
14-17 și, respectiv, 20-21 de
cembrie a.c., relevă că în 
cursul acestor acțiuni militare 
au fost scoși din luptă peste 
640 de militari lonnoliști, au 
fost avariate 3 vehicule blin
date și două vedete fluviale, 
au fost doborîte două elicopte
re și a fost capturată de patri- 
oți o mare cantitate de mate
riale militare.

HAVANA 25 (Agerpres). — 
In urma trațativelor desfășu
rate într-o atmosferă priete
nească și de înțelegere recipro
că, la 24 decembrie a fost 
semnat protocolul privind 
schimburile comerciale și plă
țile între Republica Socialistă 
România și Republica Cuba 
pe anul 1974.

Potrivit prevederilor proto
colului România va livra, prin
tre altele, excavatoare, rulouri 
compresoare, betoniere, piese

iNFIIKTAREA UNUI COMITET DE COOPERARE 
CULTURALĂ JAPONIA-ROMÂNIA

TOKIO 25 — Coresponden
tul Agerpres, Paul Diaconu, 
transmite : La 24 decembrie, 
la Osaka a avut loc o festivi
tate prilejuită de reeditarea 
Dicționarului român-japo- 
nez. realizat de un grup de 
profesori de la universitatea 
din acest mare oraș, de mem
brii cursurilor de limbă româ

4 luat sfîrșit reuniunea 
Consiliului ministerial 

al Organizației țărilor arabe 
exportatoare de petrol

KUWEIT 25 (Agerpres). — 
După două zile de dezbateri, 
marți după amiază s-a înche
iat, în Kuweit, reuniunea Con
siliului ministerial al Organi
zației țărilor arabe exporta
toare de petrol (O.P.A.E.P.), 
care a hotărît să sporească, 
din ianuarie viitor, cu 10 la 
sută față de nivelul actual ex
tracția de țiței a țărilor mem
bre. Hotărîrea a fost anunța
tă de ministrul algerian al in
dustriei, Belaid Abdessalem, și 
ministrul saudit al petrolului, 
Ahmed Zaki Yamani.

Ca urmare a acestei hotărîri 
reducerea producției de petrol 
de către țările arabe — care 
în prezent este de 25 la sută 
și care , a fost decisă la 17 oc
tombrie a.c. — va fi limitată, 
începînd din ianuarie 1974, la 
numai 15 la sută în raport cu 
nivelul său din septembrie a.c.

Pe de altă parte, cei doi mi
niștri au anunțat că embargo
ul asupra exporturilor de pe
trol spre Statele Unite conti
nuă și că Japonia, Belgia și 
Filipinele vor fi, de acum îna
inte, exceptate de la reduce
rile de exporturi hotărîte în 
octombrie 1973. Aceste trei

------------*--------------

Creșterea 
prețului țițeiului 

irakian
BAGDAD 25 (Agerpres). — 

Prețul afișat al petrolului 
brut irakian va fi sporit cu 
134 la sută începînd de la 1 
ianuarie 1974 — a anunțat, 
marți, la Bagdad, un purtă
tor de cuvînd al Ministerului 
Petrolului.

Purtătorul de cuvînt iraki
an a adăugat că această creș
tere a prețului țițeiului con
stituie o urmare a deciziilor 
luate de țările arabe din 
Golful Persic, membre ale 
Organizației țărilor exporta
toare de petrol (O.P.E.C.), 
care s-au reunit la 22 și 23 
decembrie la Teheran, unde 
a participat și reprezentantul 
Irakului. 

de schimb pentru diverse ma
șini și utilaje românești, ule
iuri minerale, anvelope, car
bid, piele artificială, geamuri, 
produse alimentare.

La rîndul său, Republica Cu
ba va livra : zahăr, melasă, 
sinter de nichel, băuturi di
verse și altele.

Protocolul prevede pentru 
anul 1974 o creștere impor
tantă a schimburilor de măr
furi față de anul 1973.

nă care se desfășoară în ca
drul Asociației de prietenie 
Japonia — România, filiala 
Osaka, sub îndrumarea bursie
rului român Ion Scumpieru.

Cu această ocazie, partici
panții au pus bazele unui Co
mitet de cooperare culturală 
Japonia — România.

țări se vor putea aproviziona 
aproape normal cu condiția 
strictă că nu vor reexporta 
petrolul cumpărat.

IN PROVINCIA SUD-VIET- 
NAMEZA QUANG TRI, afla
tă sub controlul Guvernului 
Revoluționar Provizoriu al Re_ 
publicii Vietnamului de Sud, 
a fost inaugurată întreprinde
rea de reparare a mașinilor a- 
gricole „20 Decembrie" — in
formează agenția de presă „E- 
liberarea".

GUVERNELE EGIPTULUI, 
SIRIEI și ALGERIEI au co
municat Secretariatului gene
ral al Ligii Arabe listele repre
zentanților lor la reuniunile 
comitetului de experți însărci
nat cu studiul problemelor 
privind crearea Băncii arabe 
pentru dezvoltarea industria
lă și agricolă în Africa — a- 
nunță agenția M.E.N.

INTR-UN COMUNICAT 
dat publicității în capitala ar- 
gentiniană de Secretariatul 
Mișcării Revoluționare de 
Stînga (M.I.R.) din Chile și re
luat de agenția Prensa Latina 
se anunță că Bautista van 
Showen, lider al acestui partid 
a fost arestat de autoritățile 
chiliene.

POTRIVIT CIFRELOR da
te publicității de Institutul 
Național de Statistică din Ro
ma (ISTAT), populația activă 
a Italiei a atins cifra de 
18 838 000, cu 412 mii mai mult 
decît în luna octombrie 1972. 
Numărul celor care lucrează 
în sectoare neagricole a sporit 
cu 452 mii unități, paralel cu 
o reducere a numărului popu
lației agricole.

PREȘEDINTELE RICHARD 
NIXON a semnat legea prin 
care districtul Columbia (dis
trict ce include capitala 
S.U.A.), capătă împuternicirile 
necesare unei autoguvernări 
locale limitate, transmite a- 
genția Asociated Press. In ur
ma adoptării acestei legi, cei

Sesiunea
Marelui Hural 

Popular al
R.P. Mongole

ULAN BATOR 25 (Ager
pres). — La Ulan Bator au 
luat sfîrșit, marți, lucrările 
celei de-a 8-a sesiuni a Ma
relui Hural Popular al R. P. 
Mongole. La sesiune au fost 
adoptate Legea cu privire la 
planul de dezvoltare a eco
nomiei naționale și a cultu
rii pe anul 1974, precum și 
Legea cu privire la Bugetul 
de stat pe anul 1974.

------♦------

Rezultatele
alegerilor 

din
R.P. Albania

TIRANA 25 (Agerpres). — 
In R. P. Albania s-au desfă
șurat, la 23 decembrie, alegeri 
generale pentru consiliile 
populare locale și pentru 
tribunalele populare. Potri
vit agenției A.T.A., la vot 
au participat toți alegă
torii înscriși în listele e- 
lectorale. Pentru candidații 
Frontului Democratic au vo
tat 99,99 Ia sută din totalul 
alegătorilor.

aproape' 750 000 de locuitori 
ai Washingtonului vor putea 
să aleagă propriul lor primar 
și un Consiliu municipal alcă
tuit din 13 membri. Congresul 
S.U.A. va controla în continu
are bugetul districtului.

POLITIA DIN LOCALITA
TEA TALLAHASSEE, STA
TUL FLORIDA, a reușit, în! 
urma unor investigații care 
au durat peste șase săptămîni, 
să neutralizeze una din cele 
mai importante rețele de trafi- 
canți de droguri din Statele 
Unite. Pînă în prezent au fost 
arestate 13 persoane.

Au fost confiscate peste 25 
de tone de marijuana, cea mai 
mare cantitate de droguri cap
turată vreodată în Statele U- 
nite.

ARABIA SAUDITA ȘI 
FRANȚA au semnat mai mul
te acorduri referitoare la apro
vizionarea Franței cu petrol, 
anunță agenția France Presse, 
citind un comunicat al condu
cerii societății saudite de stat 
„PETROMIN". Aceste acor
duri, a căror durată nu a fost 
precizată vor permite sporirea 
livrărilor de petrol către Fran
ța.

DUPĂ cum transmite 
AGENȚIA TASS, ziarul afgan 
„Djumhuriat" a publicat sen
tința Tribunalului militar al 
Republicii Afganistan în pro
cesul participanților la com
plotul împotriva regimului re
publican din această țară, 
descoperit în luna septembrie 
1973. Tribunalul i-a condam
nat la moarte pe cinci dintre 
participanții la această acțiu
ne. între care fostul premier 
Hashim Maiwandwal, care s-a 
sinucis în închisoare, și fostul 
guvernator al provinciei Nan
garhar, Han Muhammad.

I VARȘOVIA (Agerpres). — 
ILa centrala electrică „Rub- 

nik’, din cunoscutul bazin

I carbonifer cu același nume, 
situat în voievodatul Kato-

. wice, a fost racordat la re- 
I țeaua națională cel de-al 
■ patrulea bloc energetic In I acest fel, s-a încheiat cu

succes, cu două luni înainte 
Ide termen, prima etapă a 

construirii acestui important 
obiectiv, puterea instalată 

| a centralei ajungînd• la 800 
I MW.

IConsttuctorii au trecut la 
pregătirea celei de-a doua

I etape, urmînd ca, în urmă
torii patru ani, la centrala 
„Rybnik" să mai fie instala-I te patru blocuri energetice.

★

I PRAGA — Coresponden-

Itul Agerpres, C. Prisăcaru, 
transmite : Ultimele explo- 
Irări geologice au stabilit e- 
xistența unor zăcăminte de I țiței și gaz metan în regi
unea subcarpatică din sud- 

I estul Moraviei. Primul „iz
vor" de țiței, cu un debit de 
circa 6 tone în 24 de ore, 

Ia fost identificat în regiu
nea cuprinsă între localită- 

Ițile morave Nikolicic și 
Kurdejov Ia o adîncime de 
4000 m.

Continuă cercetările pen
tru descoperirea și punerea 
în valoare a zăcămintelor 
de gaz metan care se află, 
conform datelor stabilite în 
timpul cercetărilor, la o a- 
dîncime de peste 5 000 m.

Geologii cehoslovaci și-au 
I extins explorările și în al

te localități circumscrise în 
această zonă a Moraviei.

PEKIN (Agerpres). — U- 
nul din cele mai semnifica
tive succese marcate în a- 
nii puterii populare în China

Zborul navei cosmice 
„Soîuz-13“ se apropie 

de sfîrșit
MOSCOVA 25 (Agerpres). — 

Agenția TASS informează că 
zborul navei cosmice „Soiuz- 
13“ se apropie de sfîrșit. Piotr 
Klimuk și Valentin Lebedev 
își continuă cercetările astro- 
fizice. La rotațiile a 96-a, a 
97-a și a 100-a, cosmonauții au 
spectrofotografiat stelele și au 
fotografiat Soarele în raze 
Roentgen.

Ei au executat, de asemenea, 
experimente de navigație și 
medico-biologice. Cu ajutorul 
unei aparaturi speciale au fost 
efectuate măsurători ale cir

Revoluția agrară algeriană a intrat 
in cel de-al treilea an de la aplicarea ei

■ALGER 25 — Coresponden
tul Agerpres, Mircea S. Io
nescu, transmite: Din toamna 
anului 1973, revoluția agrară 
algeriană a intrat în cel de-al 
treilea an al aplicării ei. con
siderat ca etapă hotărîtoare 
pentru eliminarea structurilor 
arhaice și pentru asocierea sa
telor la procesul de dezvolta
re economică și socială prin 
care trece, în prezent. Algeria.

Bilanțul realizărilor de pînă 
acum al acestei vaste activi
tăți, ce se desfășoară la scară 
națională, pare să fie deosebit 
de bogat. Aproape 1 milion de 
hectare de teren au fost îm
părțite unui număr de 60 000 
de felahi săraci care s-au gru
pat în cooperative agricole de 
producție.

In noua lui fază, acest pro
ces de transformări își propu
ne să amplifice succesele ob
ținute pînă acum. Se vizează

Zăpadă abundentă căzută 
în Spania

MADRID 25 (Agerpres). — 
Cantități masive de zăpadă au 
căzut zilele acestea asupra 
Spaniei. In capitala țării, Ma
drid, stratul gros de zăpadă a 
paralizat circulația. 

în domenipl folosirii plena- | 
r ■ ;. mîinii de lucru, a fost 1 
cel înregistrat în regiunea I 
Șanhai. In pragul eliberări: . 
industria națională și co- I 
marțul chinez concentrate • 
pregnant în marele oraș | 
portuar, ajunseseră într-o ] 
stare falimentară. Nume- ■ 
roase fabrici fuseseră în- | 
chise, șomajul trona în în- | 
treaga regiune și numai in 1 
oraș erau peste 800 000 de I 
muncitori fără lucru.

După eliberare, datori- ' 
tă măsurilor energice luate 1 
de autoritățile R. P. Chineze I 
în condițiile transformării 1 
socialiste a industriei și c,o- | 
merțului, urmate de dezvol 
tarea viguroasă a economi 
ei socialiste, șomajul a putut 
fi lichidat, iar numărul 
muncitorilor din Șanhai s-a 
triplat în comparație cu . 
cel dinaintea eliberării. In 
prezent, din cei aproxima 1 
tiv 5,7 milioane de locuitor ’ 
ai orașului, aproape 3 mili- 1 
oane sînt ocupați în dife- I 
rite ramuri ale economiei | 
și administrației, restul | 
populației fiind alcătuită din . 
elevi. studenți și persoane I 
în vîrstă înaintată.

★
SOFIA — Corespondentul ] 

Agerpres, C. Amariței, trans- 1 
mite : In bazinul minier Ma- I 
rița-est, a început' construe- ’ 
ția celei de-a treia termo- I 
centrale — ..Marița — Iz- • 
tok 3". Prevăzută să atingă I 
o putere de 630 MW în pri- ] 
ma etapă, viitoarea termo , 
centrală, care va funcționa I 
cu lignitul de slabă putere 
calorică din zonă, va livra I 
economiei bulgare, în anul I 
1978, circa 5 miliarde kWh. I 
energie electrică, la un preț I 
de cost de numai 1,1 sto- I 
tinci pe kWh. cel mai scăzut. ’ 
în comparație cu toate cele- I 
lalte termocentrale bulgare. , 

culației sanguine în creier în 
stare de repaus și în condiți
ile unei solicitări fizice doza
te. Echipajul a continuat cer
cetările biologice' cu ajutorul 
aparaturii „Oazis-2“ și a altor 
instrumente. In cursul unui 
reportaj televizat, comandan
tul navei a relatat despre ac
tivitatea la bordul lui „Soiuz- 
13".

Cea de-a 8-a zi de lucru în 
cosmos a echipajului a început 
la 25 decembrie, la ora 6,15, o- 
ra Moscovei.

după cum sublinia președin
tele Boumediene, ..transforma, 
rea radicală a lumii rurale și 
lichidarea exploatării la sate 
sub toate formele sale".

Odată cu naționalizarea pă- 
mîntului aparținînd elemente
lor absenteiste și cu limitarea 
proprietății funciare, în me
diul rural ia ființă o nouă for
mă de organizare a activității 
— cooperativa polivalentă co
munală pentru servicii econo
mice și sociale, al cărui scop es
te de a stimula, prin toate mij
loacele, sporirea producției a- 
gricole și de a contribui Ia 
îmbunătățirea condițiilor de 
viață și de muncă ale țărani
lor.

Noua fază a revoluției agra
re va marca, pe de altă parte, 
creșterea considerabilă a ren
tabilității acestei ramuri, ca
re mai rămîne. încă, sector 
preponderent al economiei na
ționale.

O situație grea se semnalea
ză în regiunile muntoase, un
de mai multe căi de comuni
cație au devenit impracticabi
le. Șoseaua care leagă Spania 
de Andorra a fost blocată pe 
o porțiune de nouă kilometri.

■ ■■■■■■ ■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■

MIERCURI, 26 DECEMBRIE

PETROȘANI — 7 Noiem
brie : Legenda negrului
Charley ; Republica : In um
bra violenței ; PETRILA : 
Rond de noapte ; LONEA 
— Minerul : Maria Stuart; 
VULCAN: La răscruce de 
vînturi ; LUPENI — Cultu
ral : Jandarmul Ia plimba
re ; MUNCITORESC: O zi 
mai lungă decît un an’; 
URICANI : Simon Templar 
intervine.

5,00 Buletin de știri ; 5,20 
Dragi mi-s cîntecul și jocul; 
5,50 Muzică ușoară ; 6,00-

8,08 Radioprogramul dimine
ții; 8,08 înflorești, pămînt al 
bucuriei ; 8,30 La microfon,
melodia preferată ; 9,00 Bu
letin de știri : 9,30 Viața 
cărților ; 9,50 Muzică ușoa
ră ; 10,00 Buletin de știri :
10,05 Cîntece și jocuri popu
lare ; 10,30 Vreau să știu ; 
10,50 Piese pentru pian de 
Chabrier ; 11,00 Buletin de
știri : 11,05 Din inimă de
pionier ; 11,15 Litera șl
spiritul legii ; 11,30 Muzică
festivă ; 12,00 Discul zilei;
12,15 Recital de operă Rita 
Gorr ; 12,30 Intîlnire cu me
lodia populară și interpre
tul preferat; 13,00 Radio
jurnal ; 14,00 Din creația
compozitorilor noștri ; 14,40
Operete nemuritoare ; 15,00 
Buletin de știri ; 15,15 Pie
se folclorice; 15,30 Muzică

de estradă ; 16,00 Radiojur
nal ; 16,15 Frumoasă ne es
te tinerețea ; 16,40 Micro-
recital Dorina Drăghici ;
17,30 Muzică populară ; 18,00 
Orele serii; 20,00 Zece me
lodii preferate ; 21,00 Revis
ta șlagărelor ; 21,30 Biju
terii muzicale ; 22,00 Radio
jurnal ; 22,30 Concert d.e
seară ; 24,00 Buletin de
știri ; 0,03-5,00 Estrada noc
turnă ;

9,00 Teleșcoală.
O familie de patrioți 
Mureșenii.
Popasuri în timp. Mu
zeul satului.

Antologie literară. Eroi 
din dramaturgia clasi
că românească.

10,00 Telex.
10,05 Municipalitatea răs

punde bucureșteanului.
10.25 „Pontica ’73“ (reluare).
10,45 Film pentru copii și 

tineret. Colega mea, 
vrăjitoarea.

12,00 Telejurnal.
16,00 — 17,00 Lecții TV pen

tru lucrătorii din agri
cultură.

17,30 Curs de limbă rusă 
Lecția 72.

18,00 Telex.
18,05 Tragerea pronoexpres.
18,15 Micii meșteri mari.
18,35 Muzică și jocuri popu

lare din județul Alba.
18,55 Dialog. Acțiunea uma

nă și dinamica valori
lor.

19,20 1 001 de seri. Noile pă
țanii ale lui Lambsy.

19.30 Telejurnal.
20,00 Cîntecul săptămînii.
20,05 Telecinemateca. Ciclul 

„Gerard Philippe". Fe
bra urcă la El Pao. Pre
mieră pe țară.

21,40 Spune, inimioară, spu
ne.

22.30 24 de ore.

Valorile temperaturii înre
gistrate în cursul zilei de 
ieri :

Maximele : Petroșani 8 
grade ; Paring 5 grade

Minimele : Petroșani —
4 grade ; Paring — 1 grad

Stratul de zăpadă la Pa
ring : 49 cm.

PENTRU URMĂTOARE
LE 24 DE ORE ; Vreme in
stabilă. Cer variabil. Vînt 
slab din sectorul sudic.

MELBOURNE 25 (Ager- 
pres). — Participanții Ia 
„Cursa în jurul lumii“ com
petiție în care se întrec am
barcațiuni cu pînze din 9 
țări se pregătesc, la Sydney, 
pentru a lua startul în cea 
de-a 3-a etapă ce se va în
cheia la Rio de Janeiro. In 
clasamentul la timpul com
pensat pe primul loc se află 
yachtul mexican „Sayula“ ur
mat d.e „Adventure11 (An
glia), „Klipper" și „Grand 
Louis" (Franța). Yachtul 
francez „Pen Duick VI“, la 
bordul căruia navighează 
cunoscutul ■ sportiv francez 
Eric Tabarly se află pe lo
cul 10, avînd o întîrziere 
de 18 zile, ca urmare a pe
nalizării ce i-a fost aplicată 
(în prima etapă), pentru fo
losirea motorului în timpul 
transversării oceanului A- 
tlantic.

Intre 9 și 15 aprilie va a- 
vea loc la Moscova meciul 

internațional triunghiular de 
box dintre selecționatele 
R. S. F. S. Ruse, României și 
Angliei.

Tragerea la sorți pentru sta
bilirea meciurilor semifina
le ale competiției „Cupa fe
derației de box" va avea 
loc joi de la ora 12 la se
diul forului nostru. Pentru 
semifinale s-au calificat e- 
chipele A.S.A., Cluj, Farul 
Constanța, Box club Brăila 
și box club Galați. Prima 
gală va avea loc vineri la 
ora 17 în sala Dinamo. 
Finala este prevăzută pen
tru sîmbătă, 29 decem
brie, tot în sala Dinamo 
(ora 18).

Selecționata de fotbal a 
țării noastre -va debuta în 
noul sezon internațional 
la 22 ianuarie. Fotbaliștii 
români vor întîlni la Al
ger selecționata armatei

algeriene. Două zile mai
tîrziu tot la Alger echipa
noastră va juca în compa
nia formației N.A.R. La 27 
ianuarie, fotbaliștii români
se vor afla la Barcelona, un
de vor întîlni echipa C. F. 
Barcelona. Pentru 30 ianua
rie, tot în Spania, este pre
văzut un joc cu echipa Sa- 
ragosa.

Cîteva turnee de iarnă sînt 
prevăzute și pentru echipele 
noastre de club. Echipa F.C. 
Constanța va susține 3 jo
curi în Japonia în cursul 
lunii ianuarie. De asemenea, 
vor întreprinde turnee peste 
hotare în ianuarie și februa
rie formațiile Rapid — în 
Grecia, Steaua — în Iran, U- 
niversitatea Craiova — în 
Liban și Kuweit, Politeh
nica Iași — în Tanzania etc.

(Aggrpres).
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