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Pentru realizarea cincinalului înainte de
La cotele angajante ale anului

r

Preocupări largi pentru includerea 
cit mai grabnică în circuitul econo
mic a noilor capacități industriale

Interlocutor : Ing. IOAN LASAT,

directorul Șantierului „Valea Jiului" al T.C.M.M.

Șantierul ..Valea Jiului" al 
Trustului de construcții și 
montaje miniere este princi
palul executant al investiți
ilor prin care sc asigură 
creșterea capacităților de 
producție ale exploatărilor 
miniere din bazin. Am soli
citat tovarășului inginer Ion 
Lăsat, directorul Șantierului 
T.C.M.M., să ne răspundă la 
cîteva întrebări al căror con
ținui se referă îndeosebi la 
condițiile concrete create 
pentru ca sarcinile de inxes- 
tiții care aparțin acestui co
lectiv pe anul in curs să fie 
realizate integral, în condi
ții de -maximă eficiență eco- 
nomică* Pentru început in
terlocutorul ne-a făcut cu
noscut bilanțul cu care șan
tierul a încheiat anul 1973.

— Ultimele măsurători și 
situații de lucrări cumulati
ve care s-au efectuat la toate 
loturile șantierului în aceste 
zile. îngăduie colectivului să 
fie mulțumit de modul in ca
re a muncit și a reușit să în
cheie anul 1973. Față de sar
cina valorică anuală s-a re
alizat o producție majorată 
cu 100 000 lei.situația econo
mică fiind, de asemenea, sa
tisfăcătoare — s-a obținut 
un beneficiu suplimentar de 
cca. 150 000 lei. Productivita
tea muncii pe salariat a fost 
sporită cu 1,5 la sută față 
de cea planificată, constitu
ind unicul element pe seama 
căruia am reușit să realizăm 
indicatorii de bază in condi
țiile in care am simțit lipsa 
forței de muncă. Fizic, anul 
1973 înseamnă predarea că
tre beneficiari a peste 50 de 
obiective între care se evi
dențiază : puțul nou și insta
lația de sortare din Vulcan, 
puțul auxiliar și instalația 
de transport și haldare a 
sterilului de la Livezeni. sta
țiile de ventilatoare Piscu 
— Aninoasa, Planir — Lu
peni și suitorul centru de la 
Petrila. stația do compresoa- 
re Bărbăteni. depozitul tran
zit Lonea. ca și obiectivele 
de la suprafață la galeria de 
coastă din Lupeni a sectoru
lui Bărbăteni.

______________________

— Comparativ cu aces
te realizări, cum sini sar
cinile in 1974 ?

— Care vor fi instru
mentele de realizare a 
sarcinilor sporite care vă 
revin în anul 1974 ?

E. M. Lupeni

— Eu aș spune mobiliza
toare. La producție avem un 
spor de 25 la sută, la produc
tivitatea muncii de 14 la su
tă. Avem, de asemenea, de 
executat mai multe obiecti
ve atit numeric cit și ca am
ploare. Respectiv : moderni
zarea și extinderea prepara- 
ției Lupeni. cu o pondere de

22 la sută in totalul produc
ției anuale a șantierului și 
cu termen de predare. în pri
ma etapă, la 30 septembrie : 
dezvoltarea și modernizarea 
I.U.M. Petroșani, cu o pon
dere de 20 la sută in planul 
șantierului, fiind incluse aici, 
in afara obiectivelor in 
execuție ce vor fi predate în 
acest an - depozitul de la
minate și hala monobloc de 
reparat unelte mecanice — 
și obiective noi ce se vor a- 
taca in interiorul actualei 
incinte a întreprinderii, o- 
biective menite să asigure 
modernizarea procesului teh
nologic al diferitelor secții 
existente. Vom ataca in ace
lași timp noi obiective : pu
țul principal de extracție de 
la E.M. Petrila. bazinele de 
decantare a apelor reziduale 
de la minele Aninoasa și 
Lonea. trei funiculare de 
steril la Lupeni. incinta no
uă ..Ileana" — Lupeni. o sta
ție de ventilatoare la Vul
can si altele.

— Odată intrați in noul 
an. dispunem de o nouă 
structură organizatorică con- 
stind in principal in mărirea 
numărului de loturi, măsură 
aplicată în scopul de a putea 
răspunde sarcinilor de plan 
majorate, în condițiile creș
terii complexității lucrărilor, 
și de a asigura o repartizare 
teritorială judicioasă a efec
tivelor și a cadrelor tehnice. 
Am întocmit deja graficele 
de execuție - pentru toate o- 
biectivele — și unde a exis
tat posibilitatea s-au stabilit 
termene devansate — din ca
re rezultă în detaliu necesa
rul de utilaje, forțe de mun
că și materiale pentru fieca- 
ue punct de lucru în parte. 
Deci totalitatea condițiilor 
care asigură atingerea la 
timp a fazelor intermediare 
și terminarea obiectivelor, 
scurtarea duratelor de exe
cuție.

Cunoscute fiind avantajele 
muncii în acord global vom 
extinde in 1974 această for
mă superioară de organiza
re și remunerare a muncii, 
cuprinzînd prin ea cel puțin 
70 la sută din totalul salari
atilor, muncitori si cadre 
tehnice. Totodată, aplicînd 
aceeași formă de salarizare, 
avem satisfăcute toate condi
țiile materiale și tehnice pen
tru a folosi un număr sporit 
de echipe de montori-insta- 
latori ale beneficiarului, mai 
ales la lucrări executate în 
paralel cu desfășurarea flu
xului tehnologic existent, 
caz frecvent întîlnit în ope
rațiile noastre.

Săptămînal se face o exi
gentă urmărire a modului in 
care măsurile preconizate se 
aplică, ceea ce asigură acțiu
nilor organizate de conduce
rea șantierului un caracter

Convorbire consemnată de :
Ing. .Anton HOFFMAN

Minerii raportează plusuri 
de producție

începutul de săptămină 
s-a dovedit a fi rodnic și 
pentru colectivul celei mai 
mari exploatări miniere din 
bazin, minerii Lupcniului 
consemnind la sfirșitul ul
timului schimb al zilei de 
7 ianuarie depășirea sarcini
lor zilnice la extracția de 
cărbune su 153 de tone. Tre
cerea principalei unități 
producătoare de cărbune 
cocsificahil din Iară in rin- 
dul colectivelor miniere
re raportează cu mindrie 
îndeplinirea sarcinilor de

ca-

plan este rodul muncii pline 
de abnegație a minerilor din 
abataje și de la celelalte 
fronturi de lucru, a bunei 
funcționări a instalațiilor și 
utilajelor din dotare.

întregul colectiv al mi
nei Lupeni este hotărit ca 
printr-o bună organizare a 
muncii, prin sporirea respon
sabilității fiecărui salariat 
în preluarea sarcinilor pro
prii și întărirea disciplinei 
in muncă, să confirme î 
continuare acest prim su 
ces al anului 1974.

BOCI MENTARE 
FOLCLORICA

Reluarea cursurilor 
coincide pentru stu
denții artiști-amatori 
din cadrul Institutului 
de mine cu începerea 
pregătirilor in vederea 
participării la ediția 
din acest an a festiva
lului național al artei 
studențești.

In acest scop. pe 
lingă repetițiile an
samblului folcloric, un 
grup de studenti se 
vor deplasa in curind

in diferite zone folclo
rice ale județului in 
vederea documentării 
de detaliu in frumoa
sele tradiții ale cînte- 
cului si jocului popular 
hunedorean. După cum 
se vede, există preo
cupări susținute de a 
se confirma și in a- 
cest an premiul speci
al al juriului obținut 
la ediția de anul trecut 
a festivalului pentru 
cea mai autentică re
dare a unor tradiții 
folclorice.

Iubitorii de turism 
din Valea Jiului au 
primit cu satisfacție

Pe agenda cinegetică a ac
tualei perioade do iarnă fi
gurează la loc de seamă asi
gurarea hranei suplimenta
re pentru vînat. precum și 
combaterea răpitoarelor. In 
acest scop, asociațiile jude
țene ale vinătorilor și pesca
rilor sportivi s-au preocupat 
din timp in vederea, termi
nării lucrărilor de reparații 
a hrănitoarelor și sărăciilor.

Do asemenea, s-a asigurat 
aprovizionarea acestor punc
te cu frunzare, fin. castane, 
ghindă, jir, lucernă etc. 
printre beneficiarii unei, ast
fel do liste ..culinare'* se nu
mără căprioarele, mistreții, 
iepurii, fazanii, potîrnichilo 
șî alțl locuitori ai cimpiiîor 
și pădurilor noastre.

★
Țara noastră va găzdui in 

vara acestui an, cea de-a 6-a 
Conferință internațională a 
florii-soarelui. Oameni do

termen
XXX

Succese care confirmă o reputație bună
Primele zile ale noului an au însemnat și 

primele prilejuri de satisfacție pentru colec
tivul sectorului III al minei Dilja, care și-a 
văzut răsplătită hărnicia prin importante 
depășiri de plan. La sfirșitul celei de a 
treia zi de lucru ale acestui an, sectorul ra
portează depășirea planului la extracția de 
cărbune 
in care 
ristică
schimb. In același timp, sectorul a depășit ni
velul planificat al productivității muncii, in-

cu peste 260 de tone, in condițiile 
ritmicitatea a constituit o caracte- 

a activității fiecărei zi, a fiecărui

dicator care in abataje, de exemplu, este rea
lizat in proporție de peste 118 la sută.

Explicația tuturor acestor succese este cit 
se poate de simplă : abnegația pe care o 
dovedesc in muncă toți membrii acestui co
lectiv fruntaș, spiritul metodic și buna con
cepție tehnică care stau la baza coordonării 
activității de la fronturile de lucru. Iuliu Ung- 
vari, Mihai Cozma, Pavel Tasnady sint nu
mele unor brigadieri ale căror formații de 
lucru desfășoară in aceste zile o activitate 
susținută in vederea obținerii unor noi rezul
tate de prestigiu.

...despre care mi-a vorbit în- 
tr-o zi inginerul Gheorghe 
Miță, șeful S.U.T. Iscroni al 
T.C.M.M. sint acei oameni pe 
care-i zărești zilnic pe șan
tierele Văii Jiului, acolo unde, 
utilaje de mare tonaj făuresc 
edificiile prezentului.

l-am cunoscut pe unii din
tre acești oameni prin inter
mediul realizărilor de certă 
valoare pe care această uni- 

economică le-a obținut

mari anonimi'1
in cursul anului 1973. Șoferii, 
mecanicii, deservenții de uti
laje, o întreagă „armotă" ca
re pune in mișcare coloșii de 
mare capacitate, fac o mun
că perseverentă și dirză fără 
de care îndrăznețele idei ale 
constructorilor greu ar prin
de viață. Aceste rinduri sint 
dedicate lor, acelor bărbați 
care urmăresc încordați firul 
șerpuitor al șoselelor, trans
ported materialele și instala-

țiile necesare șantierelor de 
construcții. Dintre toți cei care 
i-au felicitat pe constructorii 
cabanei I.C.F.S. din Paring și 
ai telescaunului recepționat de 
curind puțini ou fost cei care 
si-au amintit de efortul buldo- 
zeriștilor Constantin Mihai și 
Alexandru Ciobanu, al exca- 
vatoriștilor Ion Radu, Wilhelm 
Konert, șoferului Gheorghe 
Moisiuc, mecanicilor de între
ținere ai atelierului

știință, fermieri, eorncrcianți 
și specialiști din industria u- 
leiului vor dezbate rezultate, 
vor schimba păreri privind 
cultivarea și industria ulci- 
iului de floarea-soarelui. In

BREVIAR
///////////✓/////A/////////////////

acest domeniu România se 
numără printre marile țâri 
producătoare, ocupind locul 
trei în lume atit in ce pri
vește suprafața cultivată rit 
și producția de ulei.

La conferință s-au înscris 
pină acum, să participe a- 
proape 150 de specialiști din 
24 de țări printre care Ar
gentina. Bulgaria. Franța. 
Iugoslavia. Italia. India. 
R.F. Germania. Portugalia. 
Spania. Olanda. S.U.A.. 
U.R.S.S.. Ungaria și Canada. 
Au fost, de asemenea, anun-

țațe aproape 70 titluri de co
municări științifice.

★
In anul de curind încheiat, 

Oficiul de stat pentru inven
ții și mărci a acordat speci
aliștilor români, din diverse 
domenii de activitate un nu
măr de 1 260 de brevete. Cir
ca 65 la sută dintre acestea 
sint considerate creații știin
țifice de mare importanță 
pentru economia națională, a- 
flîndu-se in curs de experi
mentare sau de aplicare pe 
scară industrială.

Majoritatea invențiilor ro
mânești brevetate in cursul 
anului 1973 își găsesc aplica
rea in ramurile cheie ale e- 
conomici naționale, ponderea 
cea mai mare revenind chi
miei și industriei construc
toare de mașini.’care benefi
ciază de aproape 45 la sută 
din numărul brevetelor.

(Agerpres)

A

început bun in aprovizionarea

miniere
Colectivele de muncă din 

întreaga Vale a Jiului sint 
angrenate in aceste zile in
tr-o activitate intensă meni
tă să asigure un demarai cit 
mai bun al producției nou
lui an. Una din premisele de 
o deosebită importanță, me
nite să permită realizarea a- 
ccstui deziderat, o constituie 
aprovizionarea tehnico-ma- 
terială corespunzătoare ca
ro să asigure continuitatea 
procesului de producție.

In acest sens, odată cu pri
mele zile alo noului an, o 
bună parte din prevederile 
contractelor economice în
cheiate au început să fie o- 
norate de către furnizori, rit
mul de aprovizionare fiind 
apreciat ca bun. Astfel, se 
poate menționa faptul că. în 
curind, unitățile Centralei 
cărbunelui Petroșani vor pu
tea beneficia de un impor
tant lot de piese de schimb

destinat metanometrelor de 
tipul Auer, precum și de 
peste 4 000 metri de cabluri 
electrice de joasă șf înaltă 
tensiune de diferite secțiuni, 
materiale deosebit de solici
tate in tot cursul anului tre
cut. Un bun ritm de livrare 
s-a înregistrat și în ceea ce 
privește cimentul, lemnul de 
mină și piesele de schimb, 
sortimente necesare bunei 
desfășurări a activității din 
subteran.

Colectivul B.A.T.P.S. 
preocupat de asigurarea 
continuare a necesarului de 
materiale și utilaje pentru 
unitățile miniere, adueîn- 
du-și astfel contribuția la 
realizarea sarcinilor tehnico- 
economice de mare impor
tanță care stau în fata mine
rilor Văii Jiului în cursul a- 
cestui an.

este 
în

U. STEFAN

PAS CU
A

IN
DREPTUL.
1974

Prin aportul întregului co
lectiv de muncitori, tehni
cieni și ingineri, dar mai a- 
les al echipelor de spălători 
conduse de Vasile Răcașan. 
Ștefan Gyorgy si Tudor 
Mîndroanu, al maiștrilor 
Gheorghe Enciu. Ilie Kala- 

- -nyas, Iosif Ghicii și ingineru
lui Victor Corpadea, secția de 
preparare a cărbunelui Lu
peni din cadrul E.P.C. „Va
lea Jiului" a făcut 
pași 
cum 
giner

nătățirea coeficientului 
•recuperare la cărbunele 
cial destinat cocsificării 
0.2 puncte, onorarea integra
lă a sarcinilor contractuale 
față de beneficiari.

de 
spe-

cu

primii 
în anul 1974. după 
spunea tovarășul in- 
Tudor Geamănu, șe

ful secției, cu dreptul, 
ceasta înseamnă depășirea 
recuperării globale pe pri
mele 4 zile de lucru din a- 
cest an cu 3 puncte, îmbu-

ibi

A-

Anunțam în urmă cu trei 
luni, cu legitimă satisfaefie, 
înființarea unei brigăzi ar
tistice de agitație Ia Uzina 
electrică Paroșeni.

S-au găsit atunci cUiva ca
re au clătinat sceptic din 
cap, aiirmînd ironic : „Noi 
și... brigada artistică de agi
tație ?!“ Au avut ei oare 
motive ?

S.Se terminase lucrul în 
schimbul intii și majoritatea 
salariatilor de la reparații și 
prima tură de exploatare in
trau in sala de ședințe a ter
mocentralei. Pină la urmă, 
sala se dovedi neincăpătoa- 
re... Să subliniem de la bun

Ștefan lordache și 
Fieraru care au trai 
materialele necesare, 
ța unui singur om or I 
minat perturbații in ( 
de muncă. Dar acest I 
s-o întîmplat.

Colectivul de muncitori de 
aici s-a remarcat printr-o dis-

Dumitru 
jnsportot 

Absen
ți deter- 
procesul 
lucru nu

Maria ȘERBAN

Primul
succes

început că spectacolul s-a 
bucurai de un succes bine
meritai I De la ridicarea cor
tinei și pină la lăsarea ei, 
spectatorii de toate profesi
ile și de toate virslele — lă
cătuși, electricieni, mecanici, 
operatori, cadre T.S.A., acti
viști ai organi7aliilor ob
ștești și mai ales foarte multi 
tineri —, au aplaudat forma
ția mu/.icală .Electron" (Nu- 
(u Ardeleanu, „sufletistul" 
orchestrei, și Nelu Gali — 
chitariști, Iuliu Deak și Va- 
sile Ursan — clariton. Pavel 
Vieru — acordeon. Ion Dră- 
goi — nai, mult aplaudat și 
pentru vocea sa. Alexandru 
Reti — baterie), pe interpre
ta sonetelor satirice — 
Gheorghe Balog, Nicolae Tu- 
dora, Polina Draica, Adela 
Neofita Petculescu, Elena 
Tudoran, Afrodita Croitoru 
și cuplul Ion Toarnă și Ro- 
molus Ungureanu. De 
menea, au fost audiafi
plăcere soliștii vocali de mu-

(Continuare in pag. a 3-a)

(Continuare in pag. a 3-a)

ase-
cu

Iuliu POPA, 
subrcdacția Vulcan

(Continuare in pag. a 3-a)

de
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INREGISTR \RI. X 
ANIMALELOR

ARDEA LA
..NUFĂRUL"

miezul 
una dintre 

cofetăriei 
clienții

• Rubrica „Contraste".
• Sport.

w. ■I 1

vestea punerii în func
țiune a telescaunului 
din munții Paring. Du
pă o primă perioadă 
de funcționare, tele- 
scaunul este supus in 
aceste zile unor revizii 
tehnice, executîndu-se 
totodată și scurtarea 
cablului. Personalul 
de întreținere depune 
eforturi pentru a ter
mina în scurt timp a- 
ceste lucrări, astfel in
cit la sfirșitul acestei 
săptămini .amicii mun
telui să aibă din nou 
asigurat accesul facil 
spre crestele înzăpezi
te ale munților Paring.

Marți, 8 ianuarie, 
rele 12. Cer senin 
soarele strălucea < 
plin. Cu toate acestea,
in cofetăria ..Nufărul" 
de pe strada Republi
cii din Petroșani, pa
tru lampioane, cu cite 
8-10 tuburi fluorescen
te, ardeau în 
zilei. Nici 
salariatele
care serveau 
nu se sinchisea de ri
sipa de curent. Se ve
de că la această unita
te de alimentație pu
blică măsurile cu pri
vire la folosirea judi
cioasă a energiei elec-

trice nu au prins încă 
viață.

Oare chiar atit 
mult lipsește spiritul 
de economie la „Nufă
rul" ?

Pentru aceast; 
mitetele executive 
Ic consiliilor populare 
au pregătit registrele 
de înscriere aliate la 
birourile agricole, iar 
prin deputați și comi
tetele de cetățeni s-a 
popularizat acțiunea 
de înregistrare.

Coordonate industriale pe malul Jiului la Paroșeni. 
Foto : Ion LlClU

In scopul cunoaște
rii efectivului real de 
animale, precum și a 
creării condițiilor pen
tru creșterea șeptelu- 
lui din Valea Jiului 
în conformitate cu sar
cinile planului cinci
nal, în perioada 7-12 
ianuarie a.c. se desfă
șoară în toate localită
țile municipiului acți
unea de înregistrare a 
animalelor domestice.

Organele locale ale
puterii de stat fac un :: *
apel tuturor crescăto- •
rilor de animale să se
prezinte in termen la :: *
punctele de înregistra- !!
re. :: 9

O autentică afirmare a plasticic- 
nilor.

Din viața organizațiilor de partid. 
Dirigintele, stimulator al formă
rii personalității elevului.
Rubrica • Pe urmele semnalelor 
critice.
Sfatul medicului

t
Eclampsia.
(pag. Il-a)

• Reuniunea ministerială a O.P.E.C.
• Puternica ofensivă declanșată de 

patrioții khmeri contra pozițiilor 
inamice din perimetrul defensiv 
al Pnom Penhului.

(pag. IV-a).
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Din viata organizațiilor
Sarcinile

în dezbaterea 
comuniștilor

Preocupați in permanentă 
dc îndeplinirea sarcinilor c- 
conomlce, comuniștii din or
ganizația de bază nr. 1 a mi
nei Uricani au analizai în 
cadrul ultimei adunări ge
nerale modul cum s-au pre
gătit condițiile pentru reali
zarea sarcinilor dc plan pe 
1974. Referatul prezentat dc 
șeful sectorului, Vasile Ma
tei, ș-a ocupat pc larg de 
măsurile stabilite dc biroul 
organizației dc bază și con
ducerea sectorului in vede
rea asigurării pregătirii li
niei de front, a efectivelor 
de lucru. îmbunătățirea a- 
provizionării tehnico mate
riale. Măsurile adoptate ur
măresc să se realizez? inte
gral sarcinile de plan în 
cursul trimestrului I la ex
tracția de cărbune, lucrările 
de pregătire etc.

In cadrul dezbaterilor au 
luat cuvin tul comuniștii La
dislav Vercș. Salvin Roșu, 
Dumitru Gheran, Marcu Bî- 
giu. Emil Voichițoiu, Ion 
Petreanu. Dumitru Nechifor 
ș.a. care s-au angajat să de
pună toate eforturile pentru 
înfăptuirea sarcinilor de 
plan. Totodată ei au făcut 
critici serioase la adresa ser
viciului dc aprovizionare și 
a modului defc'tuos dc folo
sire și întreținere a utilaje 
lor. A fost criticată conduce
rea administrativă pentru

Dirigintele, stimulator al formării
personalității elevului

Ca principal izvor de cultu
ră și factor de civilizație, 
școala noastră dobîndește un 
rol din ce in ce mai însem
nat in viață. In calitatea ei 
de principal mijloc între an
samblul relațiilor sociale și 
individualitate umană în 
formare, școala este che
mată sâ-și sporească a- 
tribuțiile sale formative 
în raport direct pro
porțional cu complexitatea 
și accelerarea ritmului dez
voltării vieții sociale. Pentru 
a spori rolul activ al fiecărui 
elev pentru a-1 conduce la 
autoeducare și la transfor
marea lui treptată din o- 
biect al educației în subiect, 
pentru a-1 îndruma spre dez
voltarea maximă a talentului 
și capacității sale in spiritul 
cerințelor societății noastre 
socialiste, este necesară din 
partea . diriginților o muncă 
educativă științifică. pasio
nată, bazată pc o temeinică 
cunoaștere a particularități
lor de virstă individuală ale 
elevilor, a principiilor și me
todelor pedagogice. Munca 
pedagogică de optimizare a 
dezvoltării intelectuale. mo
rale. estetice și fizice a elevi
lor implică dezvoltarea ca
pacităților de cunoaștere, a spi
ritului critic și inventiv, a 
deprinderilor dc muncă inte
lectuală a capacității creatoa
re și profilul moral-spiritual, 
orientarea școlară și profesio
nală care să determine o 
rodnică integrare a tineretului 
in viața socială.

Sarcina do a dirija acest 
proces îi revine dirigintelui 
care desfășoară în primul 

nerczolvarea unor probleme 
sociale ale muncitorilor.

In cadrul adunării genera
le s-au făcut și 'propuneri 
legate de Îmbunătățirea pro
cesului dc producție, prin re
zolvarea problemelor tehnice 
$1 organizarea unor cursuri 
dc calificare pentru munci
tori,

A

In sprijinul ridicării 
cunoștințelor 

politico-ideoiogice 
ale studenților 
îndrumată dc comitetul 

do partid de la Institutul dc 
mine. Asociația studenților 
comuniști se preocupă în
deaproape de pregătirea stu
denților in domeniul științe
lor sociale și ridicarea nive
lului lor politico-ideologic, 
însușirea normelor eticii și 
echității comuniste. .Astfel, 
deși studenții se află încă în 
vacanță, conducerea Asocia
ției a întocmit o recomanda
re de teme pentru studiul 
politico-ideologic din docu
mentele Congresului al X- 
lca. Conferința Națională a 
partidului și plenarele C.C, 
al P.C.R. din anii 1972 și 
1973.

Tot in acest scop, perso
nalul bibliotecii a amenajat 
vitrine cu broșuri și cărți 
social-politico. cuvin țâri le 
tovarășului Nicolae 
CeaușescU. hotârîrile Plena
rei C.C. al P.C.R. din 18-19 
iunie 1973 ș.a.

rînd o activitate ca profesor 
la o anumită disciplină, dar, 
în același timp, c principalul 
organizator și educator al 
colectivului de elevi privit 
ca un întreg și al fiecărui e- 
lev ca parte a acestui întreg 
dar cu o personalitate proprie 
în plină dezvoltare.

Practica celor mai buni 
diriginți din școala noastră 
a dus la stabilirea unui Sis
tem al muncii educative cu

Pe teme 
pedagogice

clasa care cuprinde urmă
toarele laturi : munca politico- 
ideologică cu elevii ; organi
zarea și adunarea colectivu
lui clasei ; studierea și cu
noașterea elevilor, luarea u- 
nor măsuri în vederea îm
bunătățirii rezultatelor la în
vățătură și întărirea disci
plinei elevilor: antrenarea 
în diferite forme ale muncii, 
coordonarea și efectuarea ac
tivității în afara lecțiilor ; 
strînse legături cu organiza
ția de pionieri și U.T.C. ; le
gătura cu familia și prin ve
rificarea acestui sistem în 
practică, ținînd seama de si
tuația concretă din clasa pe 
care o conduce, de vîrsta e- 
levilor. de situația lor la în
vățătură. de numărul pionie
rilor sau uteciștilor și de 
colectivul clasei, creînd cele

I

de partid l
Ședință de lucru | 

a comisiei i 
organizatorice i

ba începutul lunii ianua- i 
rin 1974, a avut loc ședința / 
comisiei organizatorice de t 
pc lingă comitetul municipal ț 
de partid. In cadrul ședinței, , 
s-au prezentat cîteva in for- ' 
mări cu privire la îndeplini- l 
rea hotâririi secretariatului i 
C.C. al P.C.R, și a Docrotu- ' 
lui 534,1966 privind exaini- ț 
narea și rezolvarea propune- l 
rilor, sesizărilor, • reclamați- .’ 
ilor și cererilor oamenilor i 
muncii dc către organele de ( 
partid, sindical și conduce- . 
rile tehhico-ndministrative > 
din municipiu — preocupa- | 
rea organelor și organizați- i 
ilor de partid și a conduce- ' 
rilor administrative pentru ) 
îndeplinirea planului de mă- ( 
suri privind promovarea fc- k 
meilor și respectarea hotărî- / 
rii C.C. al P.C.R. cu privire j 
la păstrarea secretului de ț 
partid. Informările prezenta- / 
te au ilustrat activitatea des- I 
ffișurată pc anul 1973 în a- | 
ceste compartimente. i

In cadrul ședinței a fost J 
prezentat apoi programul de j 
activitate al comisiei organi- | 
zatorice pe trimestrul I al i 
anului 1974 care cuprinde ’ 
studii pe tenie ale vieții și ) 
muncii comuniștilor, precum k 
și acțiunile comisiei pc linia ’ 
creșterii rolului conducător J 
al organizațiilor de partid în i 
domeniul economic, politic ? 
și social. i

Vasllc COCHECI, 
activist de partid ’

A

mai favorabile condiții pen
tru dezvoltarea multilatera
lă a elevilor sau educarea 
individului in colectiv.

De subliniat este importan
ța acordată de diriginți for
mării conștiinței și condui
tei morale ale elevilor îmbi
nată cu educația politico-i- 
deologicâ in centrul muncii 
educative, promovînd tot ce 
este pozitiv, în caracterul și 
conduita elevilor și înlătura
rea lipsurilor lor.

Avînd în vedere câ munca 
educativă este mult mai com
plexă decît cea instructi
vă, procesul formării con
vingerilor și sentimentelor 
moral — politice, a obișnuin
țelor morale, ca elemente ale 
conștiinței și credinței co
muniste. ca și cel al însu
șirii cunoștințelor și formă
rii priceperilor și deprinde
rilor în cadrul educației in
telectuale. nu poate să de
curgă spontan și nu permi
te întreruperi. El se relie
fează conform scopului, 
treptat și continuu.

Totodată formarea diverse
lor trăsături morale nu arc 
loc liniar. într-o succesiune, 
ci simultan, în strînsă legătu
ră si condiționare reciprocă. 
Deci natura și multilaritatoa 
sarcinilor educative și parti
ciparea mai multor factori 
educativi la realizarea perso
nalității elevului impun pla
nificarea întregii munci edu
cative. Pe această bază s-a 
stabilit conținutul concret 
al muncii educative cu clasa, 
al colaborării cu toți factorii 
educativi pentru asigurarea 
dezvoltării pozitive și conti
nue a colectivului clasei pe ca
re o conduce. în conformi
tate cu cerințele societății 
noastre în plină dezvoltare 
și progres.

Prof. Rozalia FILIPPINI. 
Școala generală nr. 6 Petrila

Eclampsia (etimologic pro
vine din noțiunea grecească 
ce semnifică ..fulger pe cer 
senin") a fost cunoscută in 
antichitate, cu mai bine de 400 
de ani î.e.n. de Hipocrat. Prin 
rindurile de față, nu dorim 
decît să atragem atenția a- 
supra ei, a tratamentului 
preventiv care are o impor
tanță deosebită. Drumul spre 
drama eclampticâ trece — in 
general, prin patru stadii — 
spunem in general deoarece 
una sau chiar două pot lip
si. Ele ar fi următoarele . 
1) hipertensiunea arterială 
de sarcină ; 2) nefropatia gra- 
vidică cu semnele ei, hiper
tensiune, edeme, albuminu- 
rie; 3) precclampsiu pro-
priu-zisă ; 4) eclampsia.

© Hipertensiunea arterială 
poate fi cîteodată unicul semn 
care ne atrage atenția asu
pra ..norului negru" ce va 
veni. Ea poate prezenta cres
cute- ambele valori atît mini
ma cit și maxima (de exem
plu 180/100, 200/120 mm.)
semn în genere însoțit de a- 
mețeli, dureri de cap. palpi
tații, dar se pot întîlni și ci
fre tensionale relativ mici 
avînd scurtată („pensată" di
ferența între ele. cum ar fi 
150/90 mm). Această situație 
este mai periculoasă decît 
prima. complicații serioase 
precum deslipirea de retină, 
hemoragia cerebrală, eclam
psia putîndu-se ivi lesne. E- 
xamenul fundului de ochi, 
tn hipertensiune do sarcină 
este obligatorie.

Hipertensiunea, ca singurul 
semn al disgravidiei tardive 
(luna 6-9) reprezintă un 
potențial evolutiv spre o su
ferință renală șl se poate cro- 
niciza. Dc asemenea ea poate 
lăsa o hipertensiune rezidua
lă după naștere, aceasta la

Magazinul cu autoservire 
din cadrul complexului co
mercial al Vulcanului.

Cind nu mai ai 
nimic dc spus...
După nu mai puțin de 3 

(exact, trei !) luni de zile, 
primim (in 4 ianuarie 1974) 
din partea conducerii Ex
ploatării de gospodărie lo- 
cativă Petroșani (sub sem
năturile inginerului șef Ște
fan Krachtus și economistu
lui StanislaV Laig) un răs
puns la însemnarea „Știm 

noi ce avem de fă
cut ! Oare ?“, publi
cată în nr. 7 438, din 3 
octombrie al ziarului nos
tru. Reproducem răspunsul 
integral : ..Cele sesizate dc 
locatarii Vasile Berinde și 
Alexandru Vckony, privind 
scara de acces la mansarda 
locuinței lor, sînt juste. Sca
ra prezintă degradări care 
îngreunează accesul spre 
mansardă, unele trepte fi
ind putrede.

Intrucît în cursul lunilor 
noiembrie și decembrie n’J 
am dispus de fonduri Ia ac
tivitatea de întreținere fond 
locativ, s-a stabilit cu sec
ția fond locativ ?■ troșani 
să execute lucrarea pină la 
15 ianuarie 1974“...

Atît ! Nici un cuvînt in 
plus. Scurt și concis. Cînd 
cineva nu mai arc nimic de 
spus, de obicei devine... la
conic. Refuzăm să comen
tăm un asemenea răspuns 
întîrziat (din orice unghi 
l-am „privi" !). Dacă cei 
Ce-au apelat la sprijinul re
dacției (ne referim la cei 
doi locatari reci-imariți, V. 
Berinde și Al. Vckony) spre 
a li se satisface prompt o 
cerință stringentă, sînt mul
țumiți cu răspunsul pe care 
li-1 comunicăm azi. noi nu 
mai avem nimic de adău
gat ! Oricum, răspunsul la 
care ne referim e ilustrativ 
pentru modul cum se ocupă 
E.G.L. de rezolvarea sesiză
rilor oamenilor muncii...

rîndul ei creînd o predispo
ziție pentru disgrP.Vidii l.'i 
următoarea sarcină.

Q Nefropatia gravidică 
este o suferință renală apă
rută in cursul evoluției sar
cinii mari (luna 6-9). Ea poa
te fi monosimptomatică, ma- 
nifestîndu-se doar prin albu
minuric sau realizează în
tregul tablou al bolii prin 
prezența albuminuriei, hiper
tensiunii arteriale și edeme
le. Albuminuria, semnul coi 
mai des ntîlnit, înseamnă 
albuminâ în urină. Ea se poa
te ridica de la 2-3 grame pi
uă la 10-15 grame în 24 de 

Sfatul Eclampsia
ore la 1000 gr urină. In mod 
obișnuit, albumina nu poate 
trece prin filtrul renal spre 
a ajunge in urină. Apariția 
ei arată că acolo există deja 
o leziune. Pierderea albu- 
minei semnifică nu numai su
ferința renală și înseamnă și 
o sărăcie a organismului fe
meii într-un moment cînd și 
așa pe scama organismului ei 
crește o sarcină. Edemele, în 
formele ușoare de boală, sînt 
limitate la nivelul maleole
lor iar dimineața la față, dai 
in formele 'grave se extind 
■Suferința rinichiului duce la 
o scădere a filtrației. Odată cu 
aceasta se reține sodiul și 
astfel iată unul din mecanis
mele apariției edemelor. In-

PERSPECTIVE ’74
Noi dimensiuni ale bazei tehnico-materiale 

a învățămîntului
Nu mai puțin de 2 100 săli 

de clasă noi vor fi puse, anul 
acesta, la dispoziția școlarilor 
din țara noastră, continuin- 
du-se astfel acțiunea, începu
tă de mai multă vreme, pentru 
lărgirea și modernizarea ba
zei materiale a invâțâmîntu- 
lui profesional, tehnic și de 
cultură generală. Se vor ex
tinde. de asemenea, internate
le, noile construcții cuprin- 
zind 18 000 de locuri, iar în- 
vățămîntul preșcolar va bene
ficia de încă 10 000 locuri.

In scopul asigurării unor

Repertoriu bogat în teatrul radiofonic
Incepind din această lună, 

Teatrul radiofonic va oferi nu
meroșilor. săi ascultători una 
dintre lucrările premiate la 
Concursul de scenarii radiofo
nice și de televiziune, ediția 
1973 — „Interviul" de Angela 
Platti. In repertoriul unei a- 
semenea scene cu multi audi
tori sint înscrise producții dra
matice originale dintre cele 
mai diverse. Capitolul come
diei va fi ilustrat de titlurile 
..Trepte" de Paul Everac. „Via
ța e frumoasă" de Alexandru 
Mirodan, ..Poetul Petrică" de 
Ion Băieșu. Alte teme de ac
tualitate sînt abordate în lu
crările ..O mie de prieteni" de 
Dan Tărchilă, ..Pragul invizi
bil" do Ion D. Șerban, ..Filo
nul" de Valentin Munteanu, 
..Diavolul alb" de Rodica Pa
dina. „A XHI-a“ de Tudor 
N goiță.

Un ciclu special de emisi

Ce-și propun creatorii pe tărîm literar ?
Ce-și propun creatorii pe 

tărîm literar în anul jubiliar 
1974 ? Răsfoind planul de ac
țiuni al Uniunii scriitorilor se 
remarcă faptul câ o mare par
te a viitoarelor cărți poartă 
dedicația : „Pentru a 30-a a- 
niversare a eliberării patriei".

Pe lingă asigurarea cuprin
derii in planurile editoriale a 
unor lucrări literare originale, 
direct legate prin conținut de 
acest eveniment, a unor anto
logii dc versuri sau proză pa
triotică și revoluționară, pe 
agenda acțiunilor Uniunii scri
itorilor sînt înscrise numeroa
se dezbateri, comuni», ari. re
uniuni și sesiuni științifice, 
care vor fi organizate de a- 
sociațiile scriitorilor din Ca
pitală și din țară, în colabo
rare cu diverse instituții cul

diferent de modalitatea in 
care rinichiul este prins in 
acest „joc" al răului, suferin
ța lui este centrală și de aici 
se trece la următorul pas. 
starea de preeclampsic. Le
zarea severă a structurii și 
funcției renale poate genera 
singură sindromul numit in
suficiență renală acută cu a- 
nurie întunecînd mult pro
gnosticul disgravidiei.

© Prceclampsia. Pe fondul 
unei disgravidii severe, de 
obicei neglijați , cu spasme 
vasculare generalizate, hi
pertensiune arterială, edeme 
și albuminuric intensă poate 

aparc o triadă simptomatică 
semnificind iminența compli
cațiilor grave. In cadrul a- 
ceslei triade simptomatice 
se descriu : — cefaleea fron 
lală sau occipitală, „in cas
că" ; — tulburări vizuale, cea
tă, senzații de muște zbură 
toare, orbire chiar ; — du 
rere vie sub coșul pieptu 
lui.

In cazul că măsurile luate 
nu sînt urgente și eficace os
ie iminentă declanșarea ac 
■ osului eclamptic nl acelui 
Niger zis pe „eer senin" — 
cît do sonin — ah: văzut. E 
voluția accesului eclam
ptic trece de la mici 
convulsii ale mușchi
lor feței, proiectarea în afara 
a limbii, la convulsii tonice 

condiții cit mai bune desfășu
rării procesului de invățămînt, 
pentru legarea cit mai strin- 
să a acestuia de necesitățile 
producției, educării prin mun
că a tineretului, atelierele- 
școală se vor dezvolta, oferind 
elevilor — pe parcursul anu
lui 1974 — alte 10 000 locuri 
de practică productivă.

Potrivit precizărilor Minis
terului Educației și învăță
mântului, în acest an va con
tinua, in ritm intens, progra
mul de construcții universita
re, care va totaliza, în ansam

uni, intitulat „Antologia dra
maturgiei românești", va su
pune atenții auditorilor pie
se valoroase de Horia Lovi- 
nescu, Lucia Demetrius. N. 
Moraru și Aurel Baranga, 
Paul Everac, Al. Voitin, Dan 
Tărchilă. Titus Popovici, Al. 
Mirodan. ..Teatrul document" 
— emisiune care se bucură de 
reputație în rindurile ascultă
torilor — va fi inaugurat în 
acest an cu un scenariu scris 
de Mihai Stoian. De aseme
nea, vor fi prezentate drama
tizări radiofonice ale unor cu
noscute romane : „Marele sin
guratic “de Marin Preda, „Cio
coii vechi și noi" de Nicolae 
Filimon, „Arhanghelii" de Ion 
Agirbiceanu, „Calea Victori
ei" de Cezar Petrescu. „Vultu
rul" do Radu Teodoru. „Cu 
paloșul” de Radu Rosotti, 
„Casa Buddenbrock" de Tho
mas Mann, „Pentru cine bat 

turale. Astfel, Asociațiile scri
itorilor din Brașov, Cluj, Iași, 
Tg. Mureș. Timișoara vor or
ganiza un ciclu de dezbateri 
pe o temă comună : „Perspec
tive privind îmbogățirea șan
tierului de creație în lumina 
sarcinilor care izvorăsc din 
documentele de partid și mo
dul în care scriitorii din Ro
mânia întîmpină marele eve
niment al eliberării patriei", 
iar /Xsociația din București — 
o serie de dezbateri pe secții 
privind analiza creației litera
re, specifice fiecărui gen. rea
lizată in ultimii ani.

Sub egida Uniunii scriitori
lor. a Academiei de științe so
ciale și politice șl a Institutu
lui de istorie literară ..Geor
ge Călinescu", in Capitală va 
fi organizată o sesiune de co

grave ale tuturor mușchilor 
corpului. Se pot produce frac
turi, hemoragie cerebrală. In 
fine, are loc apoi o fază de 
convulsii dc mică intensitate 
apoi coma. Accesele se pot 
repeta și pun în pericol grav 
viața bolnavei.

Atitudine 
terapeutică

Poate ca în nici un aspect 
al patologiei obstetricole pro
filaxia disgravidiilor tardive 
este prima atitudine terapeu

tică. Ea se realizează pe în
treaga rețea medicală și es
te rezultatul măsurilor orga
nizatorice privind ocrotirea 
mamei și copilului. Disgra- 
vidiile tardive, așa cum le-am 
prezentat sînt ușor de preve
nit și tratat cînd sînt depis
tate in faze inițiale, In c< 
•onstă prevenirea 7

— controlul prenupțial ca- 
-e poate decela boli de ri- 
iichi. hipertensiune etc. •

— controlul periodic rn 
impui sarcinii, incluzînd o- 
ligatoriu examenul complet
— tensiune arterială. exa 

ncnul urinei, cintărirea, res
pectarea igienei sarcinii, fo- 
iusirea rațională a concediu

blu, 82 000 mp. Aproape ju
mătate din această suprafață 
revine noilor săli de cursuri 
și de seminarii, atelierelor 
școală și laboratoarelor de 
cercetări care vor fi create in 
cadrul Institutului Politehnic 
din București, Institutului de 
medicină și farmacie din Iași, 
Institutului agronomic din 
Timișoara și Institutului de 
petrol din Ploiești.

Vor fi construite, totodată, 
noi cămine studențești în cen
trele universitare București. 
Iași, Timișoara, Sibiu.

clopotele" de Ernest Hemin
gway.

Teatrul radiofonic se va o- 
cupa, in continuare, de valo
rificarea dramaturgiei româ
nești dintre cele două războa
ie. In acest ciclu vor fi trans
mise, pe calea undelor în pre
mieră : „Comedia zorilor" de 
Mircea Ștefânescb, „Visul u- 
nei nopți de vară" de Tudor 
Mușatescu. „Mușcata din fe
reastră" de Victor Ion Popa, 
„Confrații" de Gib Mihăescu, 
„Mârgeluș" de A. D. Herz.

In repertoriul acestui tea
tru nevăzut, dar cu mare au
diență, figurează si o seamă 
de premiere din dramaturgia 
universală clasică și contem
porană cum sînt „Phormio" 
de Terențiu, ..Mecteea" de Eu- 
ripide, trilogia „Wallenstein" 
de Schiller, care Va fi difuza
tă sub forma unui serial, și 
altele.

municări științifice pe tema : 
„Literatura română in anii so
cialismului", manifestare la ca
re vor fi prezentî scriitori din 
întreaga țară. In această pe
rioadă premergătoare marii a- 
niversări, dramaturgii vor fi 
invitați să participe ia con
cursul de piese originale in
spirate din istoria luptei po
porului nostru, din tradițiile 
revoluționare ale clasei mun
citoare, iar poeții vor putea 
lua parte, cu noi creații, la 
concursul „Te apăr si te cînt, 
patria mea".

Revistele „Luceafărul" și 
„Utunk" și-au propus iniție
rea a doua concursuri litera
re pc teme ale realităților 
noastre contemporane, pentru 
debutanți și poeții tineri.

(Agerpres)

lui prenatal, alimentație su- .
ficientă dar fără excese, re- I
gim igieno-dietetic, vitaminiza- ’
re, folosirea conștiincioasă I
a medicamentelor în formele |
ce pot fi tratate ambulator. |

Arsenalul terapeutic aflat |
la îndetnîna specialiștilor ■
este foarte variat și se u- 
zează de el in terapia cazuri- • 
lor internate. Nu este scopul I 
rlndurilor de față a-1 prezen- I 
ta dar ne facem datoria de i 
a arăta femeilor gravide ma- | 
rile pericole cărora se expun . 
privind cu ușurință simpto- I 
me premonitorii ale unei si- ! 
tuații și mai grave. Cîteoda- ’ 
tă. în virtutea unor temeri , 
nejustificate, sau a unei tradi- « 
ții reale („am mai născut și I 
nu mi s-â întîmplat nimic. I 
nici mama n-a pățit nimic"), | 
unele femei nu răspund che- | 
mării la control, se fac că nu . 
sînt acasă iar dacă sînt che- I 
mate amină prezentarea sau ■
pur și simplu nu vin ca și I 
cum nu in interesul sănă- I
tății și vieții lor sînt solicita- I 
te. Ne aducem aminte de |
cazul femeii I. E din Uricani « 
care, sfidînd invitațiile pe j
care le-a primit, nu s-a pre- ’ 
zontat la control, esthivîn- |
du-se sub cele mai curioase I
pretexte : „trebuie să plec la I 
țară." „nu pot. nu vin câ nu |
mă doare" etc, a făcut o o- ■
clampsie care l-a pus în grav | 
pericol viata. In cele din ur- 
mă a fost «alvată dar cu pre
țul cîtor eforturi ! încă o- I
dată s-a văzut că nerespre- I
tarea unor rOguH simple |
poate dive h> necazuri mari i
$| VV’ ■■■•' spre a atrage atcnt'n |
asunra Înv ,-)<• Font sense rin 
dnrjv rin '

T)r Vior<’ MORVRU, I
medic spo-lntisl ohsl-triră — I

ginecologie ___

într-o oră

IUn nou agregat de sudu- ' 
râ a roților dc autovehlcu- j 
l<. care arc la bazfi o Invon | 

I țle roinâhowâ. premiată i 
I la Salonul lnternatfenol dc I 
Ila Viena, a fost construit și .

utilizat cu succes in cadrul 1 
I întreprinderii de autoca- I

mIoane din Brașov. Cu aju- I 
turul său oe realizează su- I 

I dura simultană, in atmosfc- i
ră de gaze protectoare, a- I 

I tuturor îmbinărilor dinii-' | 
I discul și janta roții. Pro ■ 
r dUctivitat.cn ridicată a agri > 
| gatului — 60 dn roți sudat i 
Ipe oră — permite reducere.? |

cu 75 la sută a timpulu | 
prevăzut pentru efectuarea 

I acestor operații prin mij
loacele și metodele clasice

„IZOVitul“
Intre ultimele creații ab 

întreprinderii de gearnur 
Buzău figurează ..Izovilul" 
sau geamul tGrmoizolănl si i 
cărămizile din sticlă cu go i 
lurl. Alcătuit din două sau 
mai multe foi de geam, cu . 
spații de aer între ele. le- | 
gate ermetic prin metaliza
re, „Izovitul" are o largă c 
plicabilitate in construe’,)- . 
ile civile și industriale. Un I 
astfel de „geam", cu o gro- 
sime de 2 cm, folosit ca fo- | 
noizolator reduce zgomotul t 
cu 25 decibeli, iar ca izolanl j 
termic obține un efect si . 
milar cu cel al unui zid de 
cărămidă, gros de 35 cm In ' 
ceea ce privește cărămida I 
de sticlă cu goluri, acest * 
produs este folosit pentru I 
realizarea pereților translu 
clzi în birouri și laboratoa
re. a luminatoarelor, ca e- . 
lament decorativ în hote ' 
luri, stații de mașini ; j 
tramvai, cabine telefonicJ| 
etc. i

Prin 
electroeruzlune... j
Prof. dr. ing. -^Gheorgh' i 

Savi și colaboratoTii săi d- 
la catedra de tehnologia . 
construcțiilor de mașini a 
institutului politehnic „Tra- ' 
ian Vuia" din Timișoara; I 
au realizat de curînd o ma- ' 
șină modernă, care prelu- | 
crează. prin electroeruziune. | 
piese mijlocii și mici, din j 
metale dure. Prevăzută cu I 
o serie de dispozitive exe- ’ 
cutate în țara noastră, ma | 
șina realizează parametrii I 
tehnico-productivi compa- 1 
rabili cu cei ce se obțin pe I 
plan mondial.

Noua instalație, ce ur- .1 
mează să se înscrie pe flu- I 
xul tehnologic al întreprin- I 
derii „Electrobanat" din Ti- | 
mișoara, face parte dintre 
suită de utilaje, de marez| 
productivitate, pe care spe- ’ 
cialiștii politehnicii timișo- I 
rene și-au propus să le re- I 
alizeze în cadrul unor con- | 
tracte de colaborare înche- I 
iate cu unitățile industria- I 
le.

Cheia — monument j 

peisagistic |
Cunoscută și apreciată de I 

turiști pentru frumusețile * 
sale, zona carstică de la I 
Cheia, din Dobrogea, pre- I 
zintă și o importanță știin- I 
țifică deosebită, pentru fio- | 
ra sa bogată și variată. i

Pe o suprafață, relativ I 
redusă, oamenii de știință 1 
au identificat un număr re- I 
marcabil de plante superi- I 
oare — circa 560 specii — j 
fiind singura zonă din în- | 
treaga Dobroge centrală și ■ 
în special din Podișul Ca- 1 
simepi cu o vegetație atît ! 
de diversificată. Analiza I 
fitogeografică a diverselor î 
specii, a ariei lor de răspîn- I 
dire, i-a condus pe specia- | 
liști la concluzia unui pro- ■ 
nunțat caracter pontico- ! 
submediteranean al florei de 1 
la Cheia, la necesitatea de- I 
clarării acestui relief cars- ■ 
tic ca „monument peisagis- I 
tic" și rezervație botanică. |

Combustibil 
din deșeuri 

menajere
Interesante studii se în- I 

treprind în scopul folosirii I 
deșeurilor menajere drept | 
combustibil pentru obține- ■ 
rea energiei termice (abur I 
pentru utilizări casnice și ’ 
tehnologice). In acest sens, 1 
Institutul de studii și pro- • 
i ctări energetice, împreu- I 
nă cu Institutul de cercetări | 
și proiectări pentru echipa- i 
mente termoenergetice și I 
Institutul de studii și pro- * 
iectări pentru gospodărirea I 
comunală pregătesc un inte- I 
resant program .In baza lui, I 
se prevede construcția, la | 
București, a unei unități . 
care să furniznze 7.5 tone a- I 
bur pe oră și care va con- J 
tribul la economisirea a a- j 
proape 6 000 tone combusti- J 
bil convențional pe ah. I

(Agerpres) I

dUctivitat.cn
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Aflat In al 17-lea an de c- 
x/slenfd. cereai de pictură al 
clubului sindicalelor din lu- 
peni, condus în ultimii ani de 
pictorul și graficianul Doli
nei Duinea. prc’inlâ în holul 
clubului, special amenajat, 
peste 40 dc tablouri. Jnglo- 
blhd o simfonie cromatică de 
creație interesantă citit ca gen 
$1 concepi ie, cil $i ca Iernat i- 
că. DPsKfur, prima concluzie 
care se detașea.-ă firesc pri
vind lucrările expuse, este a- 
ceea că, un grup de talentat i 
amatori a încercat șl a reușit 
sd realizeze lucrări de valoa
re. Folosirea formulei un/fd- 
fii valorice de sugerare, de 
meditație continua, are ca rc- 
zullat imediat fructul aștep
tat : gingășia, temperamentul 
și semnificai ia ideii urmările, 
excluderea slinxfsmului. a 
tendinței de alambicate. Sti
lul, fragmentarea senvnrial-lt- 
ricâ. autoritatea vizuală, las- 
cinai ia curcubeului continuu. 
ca llux al pozitivului uman 
contemporan conferă, neîn
doielnic, cheia de înțelegere 
și apreciere pentru cel ce 
guslâ din frumosul cultivat 
cu modestie și delicatele. In 
acest sens, se înscriu cn cri
terii transparente șl tehnici
le folosite. Llnogravura este 
reprezentată do tablourile in
titulate „Toamna" — V. Je

leu: „T ova ră șl de muncă" — 
G. Cojocarii, „Colindătorii"
- M. Plug, „Flori" — M. Re- 
zi, „Drum in viitor? — T. Do- 
brian, „Peisaj cu podeț" 
FI. Șirete. „In pădure" — D 
Bolosîni cărbunele de „Por
tret de miner’ — M. Plss,

musefllor patriei, a tradițiilor 
populate, a progresului soci
al, economic și politic, folo
sirea izvoarelor pornite din 
laptele cotidiene. Din toate 
acestea, inspirația fecundă, 
materializează elogiul.

După cum se observă, in-

O autentică afirmare 
a plasticienilor 

însemnări pe marginea expoziției 
de pictură, grafică și sculptură 

de la clubul sindicatelor din Lupeni

tușul de „Republica" — aliș
— M. Piss i acuarela de «V a
ra la Iară" — D. Pa\ elonesv, 
„Peisaj montan" — T. Dobrl- 
an ; monotipul de „Păsările"
— Ed. Regul și peisajele lui 
S. Angheluș i de .Culesul me
relor" — V. Jeler, ulei.

Este demnă de reținui preo
cuparea artiștilor pentru re
darea cu perseverenta a Iru-

lllnlm atei artiști amatori, ca
re își întrebuințează talentul 
in tehnici șl teme diferite. 
Dintre aceștia, Minerva Piss 
este cea mai reprezentativă 
Lucrările el de inspirație 
complexă impresionează prin 
luminozitate, prin aluzii șl 
sugestii, prin claritate. Artis
ta folosește in egală măsură 
culorile ca mijloace directe 
de sugerare: un roșu dens

dar calm ; albastrul pierdut, 
infinit ; verdele liniștit ca a- 
pa adincă : negrul sobru și 
elegant. Meșteră in linii pure 
șl fluide, în creația sa vibrea
ză sentimente trainice, am
prenta unul Intens colocviu 
dintre Creator șl lucrare. Bi
neînțeles. evolufla plclotlfei 
nu este inlimplâloaro ; ea es
te membră a cercului de pic
tură încă do la înființarea a- 
cesluia,

O puternică Impresie lac și 
cele două sculpturi, lucrate 
In ipsos --- „Decebal" de Va
sile Vașnlc șl „Mama șl fiica" 
a Iul Marian Hormali. Ambe
le lucrări do\ edesc nu numai 
talent autentic, bine cultivat, 
ci șl precizie șl discernâmînt. 
Capul legendarului Decedai 
este expresiv, plin de demni
tate, de noblețe. „Mama și fi
ica" se contopesc lntr-u asi
metric perfectă, radiind grija 
și ascultarea gingașă, mater
nă. Aș conchide că. ambii ar
tiști amatori au perspective 
inepuizabile In sculptură cu 
condf|ia păstrării concepției 
noalletalo a artei. Este nece
sar ca ci să vizeze ch moi 
mult interes cotidianul. un 
cadru caro oferă adevăratului 
artist satisfacția împlinirii.

lullu POPA.
Lupeni
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Privire din șantier spre... 
șantierul de ieri.

Acești „mari
(Urmare din pag. 1)

cipllnâ și o conștiinciozitate 
profesională demnă de Iau 
dă. Nu este lipsit de semni
ficație faptul câ nici un uti
laj sau vehicul ce Io sînt în
credințate acestor oameni n-a 
fost semnalizat ca circulind 
necorespunzâtor pe drumurile 
publice sau in incinta șantie
relor de construcții. Oamenii 
do la S.U.T. își fac datoria cu 
dăruire șl răspundere. Coefi
cientul de utilizare a parcului 
de mașini fiind în anul trecut 
de 78 la sută, față de 70 Io 
sută cit prevedea sarcina.

Dragostea de muncă o oa
menilor, permanenta preocu
pare a organizației de partid, 
a conducerii unității pentru in- 
tărireo disciplinei și a formă
rii unui colectiv sudat se des
prind șl din coeficientul ma
rc, de 80 la sută, al sala- 
riaților care au aceeași vechi
me in unitate ca unitatea în
săși. Hărnicia și pricepereo 
acestor „anonimi'1 au scos la 
iveală adevărate „bijuterii" 
industriale. Cele două tur
nuri de extracție de la mina 
Livezeni cu care s-au mîndrit

anonimi“...
atît de mult constructorii, au 
fost ridicate de acești oameni. 
De șoferii autobasculantelor 
„DAC", de mecanicii de pe 
macaralele turn. Buldozerele 
șl excavatoarele, coloșii ma
caralelor de 16 șl 25 tone ou 
lucrat zi și noapte la extinde
rea și modernizarea întreprin
derii de utilaj minier Petro
șani. In dîrza lor încleșta
re cu betonul, mașinile au fost 
strunite cu pricepere de șo
feri ca frații Vasile șl Con. 
stantin Pocșanu, Eugen Ba- 
nyai, buldozeristul Gagiu 
Constahtin, macaragii llie 
loan , Traian Stelescu șl 
mulți, mulțl alții.

De ia uri copăt la altul al 
Văii Jiului, pe șantierele pre- 
paroțiel Lupeni. la Livezeni, 
Petroșani, Anlnoasa, . oamenii 
SUT-ului au raportat îndepli
nirea pionului pe anul 1973 
cu 17 zile înainte de termen. 
Chibzuind Cu mult simț gos
podăresc combustibilul, șofe
rii și mecanicii de utilaje de 
aici au realizat In luna noiem
brie a anului trecut, o econo
mie de șase mii litri benzină,

I

PRIMUL
(Urmare din pag. 1)

zică ușoară șl populară — 
fosil Vinete, Alexandru Lun- 
gu. Tiber iu Suba și — sur
priza spectacolului — Giani 
Ardcleanu. solist de muzică 
ușoară, în vîrstă de numai... 
7 ani. un talent autentic, 
precoce, suliclcnt cilltivat

SUCCES
deja pentru a face lafă cu 
succes șl pe scena Casei de 
cultură din... Petroșani. De
ocamdată, ne-am propus să-i 
anun/ărp existenta.

Pentru .reușita acestui prim 
spectacol brigada a făcut su
te de orc de repetiții, a fost 
încurajată și sprijinită de 
comitetul sindicatului, prin

activistul cu probleme cul
turale nou ales, Nicolae Pe
trescu, care a făcut lotul 
pentru a crea condițiile nece
sare brigăzii. Noi, cnetgCli- 
denii din Paroșeni, mulțu
mim brigăzii, prezentatoru
lui ei, Llvlu Marc, acest otn 
generos, modest și deosebit 
de activ.

Pe cind următorul specta
col ?

ior in luna decembrie de cinci 
mii litri. Tot de le ei a por
nit inițiativa „O zi pe lună cu 
combustibil economisit" ale 
cărei roade se văd în aceste 
mii de litri.

Realizările concrete își au 
limbajul lor. Limbaj limpede, 
care vorbește despre voința 
acestor oameni de o se im
pune prin munca lor plină de 
dăruire și in noul an care le 
ridică in față sorcini și mai 
mori.

HANDBAL

Rezdtate meritorii
Ea un concurs republican

POPICE

Echipa feminină „Vîscoza"
. @ realități și năzuințe

„Depanator1* 
la. . . . . depănat"

• Ion Comnn, iu vîrstă de 
145 de ani. mai suferise în

că 10 condamnări înainte de 
Ia... nimeri din nou in fața 

instanței. In martie 1973 se 
afla prin cartierul Aeroport 

I din Petroșanii intrebind ba 
| la o ușă ba la alta, de dife- 
Irite persoane fictive. Ajuns 

la locuința lui G. M.. a gă- 
Isit acasă doar un băiat de

11 ani. căruia l-a spus că 
a venit «a verifice calorife- 

IrUl. Și, ca in basmul cu
..trei iezi", i se permite ..lupu- 

|lui“ să intre in casă. In
timp ce a pus pt? băiat să 

I numere... de cîte ori sc in-
virte discul contoarului e- 
lectric pe minut (sic I), Ion 

I Coman a sustras dinlr-o 
I geantă suma do 800 de lei. 
IAcum pentru un an de

zile falsul depanator do ca
lorifere va „depăna" amin- 

I tlri».

Oe la bal, 
la spital

I Dumitru Pirvan, din Vul
can, căsătorit, cu trei copii I minori, n-a avut încotro și
într-o zi a trebuit să se des
partă de o mare suină de 

Ibani. Cum ? Pentru ce ?
Pentru nesăbuința lui comi- 

1 să atunci cind aburii alco- 
I olului i-au întunecat rațiu- 
Inea. Invilînd acasă pe. prie

tenul său. B. Lazâr. s-au a- 
pucat împreună de un 

< „chiolhan" de zile mari. 
IDar la un moment dat. D.

Pîrvan fiind în acele mo- 
I mente „fără scaun la cap“.

a luat unul din casă șl l-a 
dat in cap prietenului său. 

I ba mai mult l-a amenințat 
’ pe acesta, din te miri ce 
I pricină, și cu o secure și

Un cuțit. Cum s-ar zice ..dc 
Ila bal. oaspetele s-a trezit la

spital". Dar și gazda s-a tre- 
Izlt cu ceva : cu o condam

nare la plata unei amenzi 
B în valoare de 4 000 de lei.

A. COMȘA.
judecătoria Petroșani

Despărțire 
emoționantă

In cadrul ultimei șe
dințe a grupei sindicale 
de la atelierul electric 
al minei Vulcan colecti
vul de muncă s-a des
părțit de fostul munci
tor și maistru Aurel 
Munteanu. care și-a pe
trecut ani îndelungați 
din viață în mijlocul a- 
cestui colecții I

Intr-un cadru sărbă
toresc. prietenii, tovară
șii de muncă au relevat 
cu multă gratitudine ac
tivitatea plină de dărui
re a veteranului, grija 
cu care el a învățat pe 
alții tainele meseriei si. 
bineînțeles, i-au urat 
sănătate, fericire și via
ță îndelungată.

Vasile SUFLETU, 
subredacția Vulcan

Vacanța e pe sfirșite... A- 
provizionarea cu noi rechi
zite școlare se face tot mai 
simțită, după cum reiese și

din instantaneul nostru de 
la „Librăria noastră" din 
Lupeni.

Foto: Ion LEONARD

Noile capacități industriale
(Urmare din pag. 1)

practic, de lucru și mărește, 
responsabilitatea fiecărui 
factor tehnic pentru îndepli
nirea îndatoririlor ce-i re
vin.

— Cum răspunde co
lectivul șantierului im
perativului ca fiecare u- 
nitate de investiții să în
deplinească, în primul 
trimestru, 25 la sută din 
sarcina de plan anuală ?

— Este o sarcină nu prea 
ușoară pentru a cărei 
transpunere in viață co
lectivul de muncitori, 
tehnicieni și ingineri ai 
șantierului va trebui să de
pună strădanii susținute.

Avem condiții asigurate 
încă din acest moment pen
tru a realiza cca. 22 la sută 
din sarcina anuală pînă la 
finele trimestrului I. Ne a- 
sumăm răspunderea de a e- 
xecuta in această perioadă 
25 Ia sută și ne vom mobili
za pentru aceasta. Dorim 
doar ca beneficiarii unor o- 
biective — să ne asigure fă
ră întîrziere amplasamente
le, iar Centrala cărbunelui 
să ne sprijine livrîndu-ne 
ritmic utilajele pentru pre- 
parația Lupeni. Colectivul 
nostru este hotărît să-și mo
bilizeze întreaga capacitate 
de care dispune pentru în
deplinirea ritmică și integra
lă a sarcinilor care-i revin 
atît în primul trimestru cît 
și pe întregul an.

Recent s-au întors de la 
Pitești echipele de handbal 
(băieți și fete) de la Școala 
sportivă Petroșani care, în
tre 3-6 ianuarie a.c., au par
ticipat, alături de alte 7 e- 
chipe de băieți și 6 de fete 
din țară, la concursul repu
blican de handbal^ rezervat 
juniorilor II din școli spor
tive, licee cu program speciT 
al și licee de cultură gene
rală.

Concursul, organizat pe 
centre, are două serii, retu
rul disputîndu-se în luna a- 
prilie la Ploiești. Scopul a- 
cestor întreceri școlare con- 
stînd în depistarea de tineri 
talentați care să fie cooptați 
în lotul național de juniori 
II, concursul fiind totodată 
un bun prilej dc afirmare a 
potențialului și pregătirii 
tehnico-tactice a unor repre
zentative școlare din cadrul 
cărora se vor asigura cu 
sportivi talentați, de perspec
tivă loturile echipelor ce ac
tivează în eșaloanele superi
oare ale handbalului nostru.

Avînd o comportare meri
torie. reprezentanții munici
piului nostru la această con
fruntare de nivel național au 
reușit obținerea unor rezul
tate de valoare, clasîndu-se 
pe locul II la băieți și locul 
III Ia fete.

„Șaptele11 băieților dc la 
Școala sportivă Petroșani 
(antrenor Sandu Mileti) a 
cî.știgat trei partide în com
pania colegilor lor de la Li

ceul „I.L, Caragiale" Plo
iești (19-17), S.S.E. Rîmnicu 
Vîlcea (19-5) și S.E.E. Drâ- 
gășani (14-13), pierzînd la li
mită (5-6) doar în fața echi
pei S.E.E. Sibiu, la capătul 
unui meci dramatic, in care 
elevii din Petroșani au ra
tat 2 lovituri de Ia 7 m, șu
tind de patru ori în bară, in 
momentele decisive ale par
tidei.

La fete, reprezentantele 
Școlii sportive (antrenor prof. 
Peter Mara/- au înregistrat 
.două victorii (13-2 și 17-3 in 
compania colegelor lor de la 
școlile sportive din Drobeta 
Tr. Severin și Drăgășani) și 
două înfrîngeri (12-6 și 6-9, 
in fața handbalistelor de la 
școlile sportive din Rm. Vîl
cea și Ploiești).

Datorită bunelor compor
tări avute de-a lungul parti
delor, în atenția selecțione
rilor federali s-au impus și 
4 jucători din Petroșani : 
Ion Scafeș, Dumitru Mionici, 
Viorica Hanc și Camelia 
Crainic — jucători care, 
grație evoluției lor constant 
bune, au fost propuși pentru 
lotul național de juniori II.

Antrenorii celor două re
prezentative ale handbalului 
școlar din Valea Jiului se 
gindesc de pe acum cu opti
mism la returul acestui con
curs. hotărîți fiind să lupte 
pentru dobîndirea locului I.

Le dorim succes I

I. NlCOLAESCU

In ultimii ani municipiul 
nostru a fost reprezentat la 
diferite întreceri și cupe de 
singura echipă feminină de 
popice valoroasă din județ. 
Cum a luat ea ființă, a cui 

I a fost ideca, nu se știe si- 
i gur. Cert este că actual- 
I mente echipa filatoarelor 

din Lupeni este cunoscută 
! și peste granițele județului 

și numai neșansa din califi
cări a făcut ca să nu avem 
o echipă feminină de popice 
în divizia A.

Anul sportiv 1973 a fost 
destul de bogat și pentru fe
tele de la Lupeni. Au par
ticipat la toate cupele orga
nizate de către C.M.E.F.S. și 
C.J.E.F.S. unde au fost nevo
ite să joace sau ele între ele 
sau avînd ca adversar echi
pe... masculine. De aseme
nea, ele au cîștigat titlul ju
dețean și s-au prezentat la 
barajul pentru promovarea 
in divizie unde au capotat la 
diferență de... cîtcva popice 
doborîte, au ocupat locul III 
pe țară, la „Cupa U.G.S.R."., 
din 10 echipe. ..In perspec
tivă — ne spunea antreno
rul echipei. Iosîf Lazăr — 
vom continua in ritm susți
nut pregătirile. Anul acesta 
vrem să promovăm în di
vizia A. Am la dispoziție 
un lot destul de mare și 
toate componentele sînt ani
mate de aceeași dorință".

P. Adămuț, președintele a- 
sociației sportive „Vîscoza". 
ne spunea : „Vom face to
tul pentru afirmarea fetelor 
din echipa de popice, dar nu

vom neglija nici celelalte ra
muri sportive". Am vrut 
să stăm de vorbă cu cite- 
va din componentele echipei. 
E. Petrovici, vicepreședinte
le asociației sportive, n-a 
fost în stare să ne dea de- 
cît un nume. A găsit însă 
o soluție : ne-a trimis la ins
tructorul echipei Iosif La- 
zăr. Mai tîrziu aveam să ne 
convingem că, intr-adevăr, 
instructorul I. Lazâr duce 
tot greul acestei echipe, el 
rezolvînd. așa cum poate, 
problemele și necazurile ele
velor sale.

La unul din antrenamente 
am văzut fetele aruneînd bi
lă după bilă cu o rîvnă și 
o conștiinciozitate demne de 
toată lauda, ceea ce ne în- 
dreaptâțește să credem că re
zultatele nu vor întîrzia să 
apară în confruntările vi
itoare. Succes fetelor !

M. VASILE

U. F. E. T. 
Petroșani

ANUNȚA:
SCOATEREA LA LI
CITAȚIE L/X 12 IANU
ARIE 1974 ORA 10. A 
ZECE CABALINE DIS
PONIBILE.

Animalele se prezintă 
la U.F.E.T. - Gater Lo- 
nea, respectiv, sectorul 
U.F.E.T. Cîmpu Iul 
Neag.

Bruta
Lui Ion Fălticcanu, anga

jat la E.M. Dîlja, i s-a re
partizat deunăzi un aparta
ment confortabil înlr-unul 
din „turnurile" de pe stra
da Republicii, unde locuia > 
împreună cu soția și doi co- I 
pii minori. Soția acestuia. • 
muncitoare la Fabrica de I 
produse lactate Livezeni. se | 
străduia din răsputeri pen- ■ 
tru a asigura căminului, ce- I 
lor doi copii ai lor, o am- 
bianță dintre cele mai pro- I 
pice. Dar soțul era cei ca- I 
re în repetate rînduri dis- I 
trugea acest climat sănătos | 
al familiei. Venea acasă tur- f 
mentat, își batea și alunga * 
soția și copiii din aparta- I 
ment. tulburînd și liniștea • 
celorlalți locatari. Cind so- I 
ția sa a insistat după ulti- | 
ma alungare, să fie repri- ■ 
mită în apartament,' bruta- I 
Iul soț șl părinte a bătut o ! 
crunt, i-a fracturat o mină, I 
punînd-o în imposibilitatea I 
de a-și continua serviciul I 
și de a purta de grijă copi- | 
ilor. Deoarece Ioan F^lti- ■ 
ceanu a mai fost sancțio- I 
nat pentru asemenea com- ! 
portari, acum a fost deferit I

, instanței, care i-a aplicat o . 
pedeapsă de o lună închi- | 
șnqre contravențională.

cpt. Toma FALON .

La toate unitățile I. C. S. mărfuri industriale Petroșani
SEZONUL RECE IMPUNE CU ACUITATE :

TRANSPUNEREA IN VIATA A SVaĂSMLOB DE PREVENIRE A INCENDIILOR
Un recent control pe linie 

de prevenire a incendiilor c- 
fectuat la unitățile întreprin
derii comerciale de stat măr
furi industriale Petroșani, a 
dezvăluit faptul că nu in 
toate magazinele se acorda 
atenția cuvenită muncii de 
prevenire și stingere a incen
diilor. Persistă o seamă de 
deficiențe cu toate că. în con
formitate cu instrucțiunile 
M.I. nr. 362/1963 și instruc
țiunile nr. 180/1969 ale 

răspunderea directă 
în această problemă revine 
responsabililor de unități. Dc 
altfel, pînă la data contro
lului, mulți responsabili de 
magazine încă nu aveau cu
noștință de aceste instruc
țiuni deși comisia tehnică 
de la nivelul I.C.S. a luat 
toate măsurile pentru di
fuzarea acestora. înaintin- 
du-le extrase referitoare la 
sarcinile ce le revin responsa
bililor de unități și întregului 
personal. Necunoașterea a- 
cestor instrucțiuni face ca 
și activitatea p.c.i. să se des
fășoare, evident, In contra
dicție cu ele.

In urma controlului s-au 
găsit, la unele unități, globuri 
de protecție lipsă la cor
purile de iluminat cu toate 
câ prin grija conducerii în
treprinderii s-au pus la dis
poziție aceste materiale. La

alte unități s-a găsit geamul 
de la hidranți spart, în
trerupătoare 
tind pericol 
re, siguranțe 
nate etc.

Deficiențele

defecte prezen- 
de electrocuta- 
supradimensio-

trebuie înlă

In atenția responsabililor de magazine!
Conform instrucțiunilor 

M. I nr 362/ 1963 art. 23 
și nr 180 ale M. C. I. art. 
7 purtati întreaga responsa
bilitate pentru organizarea 
pazei contra incendiilor la 
locurile de muncă. In acest 
sens. sinteți obligați •

— să acționați cu fermi
tate pentru aplicarea și 
respectarea normelor de
prevenire a incendiilor la
locurile de muncă a căror
conducere v-a fost Incre-
dințată :

— să instruiți lunar tot
personalul din subordine eh
privire la sarcinile ce-i re-
vin pentru prevenirea Și
stingerea incendiilor :

— să asigurați păstrarea, 
întreținerea și funcționarea 
utilajelor de stingere a in
cendiilor existente în dota
rea unităților pentru care 
purteți responsabilitatea — 
să organizați echipe de 
primă intervenție în caz dc 
incendiu din rindurile per
sonalului în subordine;

— să afișați măsurile de 
prevenire și stingere a in

turate de urgență. Se cere 
doar din partea gestionarilor 
de magazine să acționeze 
cu hotărîre, cu resposabili- 
tate pentru apărarea avuției 
obștești de pericolul distrugă
tor al focului.

cendiilor după specificul și 
particularitățile fiecărui loc 
de muncă :

— să interziceți blocarea căi
lor de acces, a căilor de eva
cuare. a culoarelor și spa
țiilor de siguranță :

— în podurile clădirilor 
și depozitelor nu va fi per
misă depozitarea materia
lelor și lichidelor inflama
bile ;

— instalațiile electrice de 
iluminat și de forță vor fi 
executate, recepționate. ex
ploatate și verificate perio
dic conform normelor p.c.i. 
în vigoare;

— tablourile electrice vor 
fi protejate in carcase co
respunzătoare și asigurate 
cu încuietori, iar accesul la 
ele va fi permis numai per
sonalului de întreținere ;

— sînt Interzise improvi
zațiile de orice fel la Insta
lațiile și aparatele electrice;

— nu permiteți folosirea 
abajururile de hîrtle sau de 
alte materialo combustibile 
la corpurile de iluminat :

— este interzisă folosirea 
întrerupătoarelor. prizelor 
șf dozelor defecte

Atenție, la închiderea magazinelor!
Cînd închideți magazi

nele și plecați acasă veri
ficați dacă :

® s-a stins focul din so
bă și s-a evacuat cenușa la 
locul stabilit ;

€) aparatele clccrice, ra
diatoare, reșourile, fiarele 
de călcat etc. au fost scoa
se din priză :

aț: controlat ca să nu 
râminâ resturi de țigări a- 
prinse ;

0) au fost închise erme
tic vasele cu lichide infla
mabile și dacă au fost de-

N U U I
încălcarea prevederilor 

II. C. M. 2285/1963 atrage 
după sine severe sancți
uni materiale. De aceea, 
pentru a veni în sprijinul 
acelor care răspund dc asi
gurarea respectării regulilor 
de prevenire a incendiilor, 
de a-și împrospăta cunoș
tințele in domeniul p.c.i.. 
publicăm mai jos, în ex
tras, cîtcva prevederi ale 
acestor hotărîri și modul 
de sancționare a abaterilor.

— nerespoctarea normelor 
de prevenire și stingere a 
incendiilor stabilite prin 
instrucțiuni omise de mi
nistere și alte organe cen
trale, dacă fapta nu consti
tuie o altă contravenție 
prevăzute în prezenta hotă
rîre, se sancționează cu a- 

pozitate la locurile destina
te acestui scop ;

au fost evacuate deșe- 
urile combustibile și infla
mabile.

Dacă constatați că sînt 
îndeplinite toate aceste con
diții puteți pleca liniștiți a- 
casă. avînd certitudinea că 
la locul dumneavoastră de 
muncă nu va izbucni nici 
un incendiu, că luînd aceste 
măsuri ați îndeplinit în
datorire; i patriotică de a 
proteja bunurile întregului 
popor împotriva pericolu
lui de incendiu.

TAȚI!
mendă de la 800 la 1500 lei:

— neadăpostirca, ne.ntre- 
ținerea în stare de funcțio
nare sau blocarea în așa 
fel îneît să nu poată fi 
folosite in caz de incendiu 
a instalațiilor, mașinilor. u- 
lilajelor și materialelor de 
prevenire și stingere a incen
diilor prin exploatarea lor 
în alte scopuri decît cele 
pentru care sînt destinate 
se sancționează cu amendă 
de la 800 la 1500 lei ;

— neorganizarea sau ne- 
introținerea în bune condi- 
țiuni a căilor de acces pe 
teritoriul ce aparține orga
nizației socialiste, ori bloca
rea căilor de acces în inte
riorul atelierelor, secțiilor 
etc. în așa fel încit să nu 
poată fi folosite în caz-de in

cendiu se sancționează cu 
amendă de la 200 la 400 lei.

— neexecutarea sau ne- 
intreținerea în bună stare 
potrivit normelor in vigoa
re a bazinelor, rampelor 
de alimentare, hidranților 
ori altor surse de apă pen
tru stingerea incendiilor sau 
blocarea acestora astfel în
eît să nu poată fi folosite 
în caz de incendiu se sanc
ționează cu amendă de la 
800 la 1500 lei ;

— neluarea măsurilor pen
tru asigurarea participării 
șefilor de formații civile de 
pompieri la cursurile și in
structajele organizate de 
M. L, neinstruirea întregului 
personal al magazinelor 
comerciale cu privire la 
normele de prevenire și stin
gere a incendiilor se sanc
ționează cu amendă de la 
300 la 800 lei :

— folosirea instalațiilor 
sau aparatelor de încălzit, 
iluminat sau forță inotrică 
cum sînt instalațiile de ga
ze naturale sau lichefiate 
(aragaz), reșouri și fiare de 
călcat. radiatoare sau ma
șini de gătit sau - de încălzit 
ori alto asemenea apara
te. dacă sînt defecte și pre
zintă pericol de incendiu, 
se sancționează cu amendă 
de la 100 la 300 lei :

— necurățirea coșurilor 
sau curățirea în condiții ne
corespunzătoare ori neîntre- 
ținerea lor în bună slare de 
funcționare se sancționează cu 
amendă de la 100 la 300 le! ;

— trecerea coșurilor din 
metal prin planșeele, tava
nele sau acoperișurile din 
material combustibil ale 
clădirilor. folosirea coșuri
lor de zid. a coșurilor de 
prefabricate din beton ar
mat și a coșurilor de tip 
termoform, neizolaroa fațâ de 
elementele combustibile ale 
tavanelor și acoperișurilor, 
montarea în încăperi a 
burlanelor cu o lungime mai 
mare de 10 metri sau cu 
mai mult de trei coturi, ra
cordarea burlanelor la cana
lele de ventilație, scoate
rea burlanelor prin ferestre 
sau prin streșini fără să 
fie izolate de părțile com
bustibile alo clădirii se 
sancționează cu amendă de 
la 300 la 800 lei;

ȘTIAȚI CA...
In perioada de Iarnă cele mai multe incendii se produo 

datorită :
sobelor greșit instalate, supraîncălzite și lăsate cu 

foc în ele după închiderea magazinului ?
• reșourilor, radiatoarelor și altor aparate electrice 

instalate necorespunzător sau uitate în priză după închi
derea magazinelor ?

© coșurilor de evacuare a fumului necurățate sau 
neizoiatc de părțile combustibile ale clădirilor ?

S cenușei cu jar aruncată Ia întîmplare ?
Dacă observați existența unor astfel de situații favo- 

rabilo incendiilor, acționați neintirziat și energic pentru 
lichidarea lor. PAZA BUNA TREGE PRIMEJDIA REA I

Material publicitar

— instalarea sobelor de 
metal și a burlanelor aces
tora la o distanță mai mi
că de 70 cm față de pereții 
de seîndută sau paiantă. în 
cazul cind aceștia sînt 
izolați în dreptul sobelor, 
respectiv a burlanelor, in
stalarea sobelor de metal 
pe pardoseală combustibilă 
fără postament izolator — 
se sancționează cu amendă 
de la 200 la 400 lei;

— fumatul în depozite, 
garaje, grajduri, poduri, 
magazii, săli de spectacole 
sau în orice alte asemenea 
locuri unde există pericol 
de incendiu, în afară de 
spațiile destinate acestui 
scop, se sancționează cu 
amendă de la 300 la 800 
leL
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Reuniunea ministerială 
a O.P.E.C.

GENEVA 8 (Agerpres). — 
Marți, la Genova, au c.-.tin"- 
at lucrările reuniunii minis'.i 
riale a Organizației țărilor < x- 
portatoare de petrol (O.r.F. C ). 
deschise luni scara. In cen
trul dezbaterilor au figurat 
probleme privind ar .--nizar. 
politicii prețurilor i petrol și 
modalitățile dc asigurare a ne
cesităților de combustibil ale 
țărilor în curs de dezvoltări . 
A fost examinată, do aseme
nea, oportunitatea unui di >! c 
cu țările consumatoare pen
tru blocarea spiralei prețurilor 
la țiței și la produsele indus
triale.

Potrivit unor surse apropi
ate conferinței, la ședința de 
dimineață nu a tOSt adoptată 
nici o decizie, lucrările fiind 
reluate in cursul dupâ-amie
zii.

i. J; 
pus

amshid Amouzegar, n
in cadrul une i intilniri

ariștii. problcn-iele afla-
studiu 1 a ac tiuala reu-
a OP E.C.. cnnsacratâ

multiplie aspectc ale po-
prețuri lor. 

relevat relriția
i intre sporireai prețului

★
GENEVA 8 (Agerpres) — 

Ministrul de finanțe al Iranu-

la petrol și prețurile 
ilar prime și produs 
dustrial'-. Jamshid \n 
a declarat câ „statele 
ale O.P.E.C. sint gata 
cineze pqntru frinarea crește
rii preturilor la țiței daca ță- 

iustrializatc occidenla- 
cxcrcita un control 

a prețurilor de re
produs". El 
momentul dc 
care cumpă

ră petrol din țările producă
toare eu 7 dolari per baril, il 
revind cu 15 dolari.

rile in 
le vor 
strict asupri 
vinzarc la acest 
a precizat că. in 
fața, companiile

ULTIMELE ȘTIRI Ultimele știri
j /

rd’ rn’
matrri- 

lelor in-
> I 

membre

O

PHENIAN

Expoziție

de pictură

Forțele patriotice cambodgiene
romaneasca

în preajma orașului Pnom Penh
PNOM PENH 8 (Agerpres). 

— Forțele patriotice cam
bodgiene, care și-au intensi
ficat în continuare, la înce
putul acestei săptămîni. 
acțiunile ofensive din preaj
ma orașului Pnom Penh, au 
străpuns perimetrul exterior 
defensiv 
gind în 
portului și baz< 
la Pochentong. de lîngă ca
pitala khmeră Ofensiva a- 
ccasta. desfășurată de pa- 
trioți pc un front de peste 
10 kilometri la vest dc 
Pnom Penh. a pus sub sem
nul întrebării posibilitatea 
folosirii aeroportului. caro, 
împreună cu artera fluvia
lă a Mckongului. reprezin
tă o posibilitate ceva 
certă do comunicație cu 
riorul. in condițiile în 
principalele căi rutiere 
nind 
sîr.t 
parțial dc patrioți. 
un bombardament 
chete efectuat de 
patriotice. în 
luni 
zițiilor

lonnolist. ajun- 
vecinâtatea acro- 

aeriene do

și de la Pochentong. 
au avut loc lupte vio- 

în • 
într-o

11 kilometri do 
Pnom Penhului. 

lonnolist 
întăriri pentru 

breșele provocate de 
timp 
și-au 
spre

pitală 
marți 
lente 
tului. 
numai 
trul 
mandamentul 
trimis 
Pâra 
forțele de eliberare, in 
ce companiile străine 
suspendat zborurile 
Pochentong.

In situația extrem 
gravă caro s-a creat 
tru regimul său în urma e- 
șccurilor suferite. I.on Noi 
a rostit o cuvîhtare radio
difuzată, în caro a cerut 
susținătorilor săi să în

de adă

nordul aeropor- 
zonâ aflată la 

cen- 
Co- 

a 
a-a

de 
pen

Deschiderea lucrărilor sesiunii 
Comitetului pentru eliberarea Africii

(Agerpres). 
s-a deschis 
pictură ro-

sălile Mu-

mai 
exle- 
care 
por< 

Penh 
1 sau 
După 

cu ra- 
forțele 

noaptea de 
spre marți, asupra po- 

lon noi iste din ca-

de la Pnom 
controlate tot

?>

cuvîhtarc 
care a 

săi ! 
construirea 
și săparea de tran- 

toatc cartierele ca-

ceapă 
posturi 
șec în 
pitalei.

Paralel 
fensivă 
pozițiilor 
rimetrul defensiv 
Penhului. forțele

o- 
contra 

din pe
al Pnom 

. _ patriotice 
de eliberare khmere au 
tinuat, în primele zile 
săptămînii, să atace și 
garnizoane lonnoliste.

cil puternica 
declanșată 
inamice

con- 
ale 

alte

PHENIAN 8 
— La Phenian 
o expoziție de 
mânească.

Organizată în
zeului do artă din capitala 
R.P.D. Coreene, sub auspi
ciile Ministerului Culturii 
și Artei, expoziția reunește 
lucrări de seamă ale pictu
rii contemporane din țara 
noastră.

In fața unui numeros pu
blic, a luat cuvintul Ceang 
Ceăl, adjunct al ministrului 
culturii și artei, care a a- 
preciat inaugurarea expo
ziției ca un remarcabil eve
niment cultural, o nouă ex
presie a relațiilor de priete
nie dintre cele două țări și 
popoare.

In alocuțiunea sa. Dumi
tru Popa, ambasadorul Ro
mâniei la Phenian, a evi
dential aportul schimburi
lor culturale la adîncirea 
cunoașterii reciproce și a 
prieteniei dintre popoarele 
român și coreean.

ATENA 8 — Coresponden
tul .Agerpres, Ion Badea trans
mite : Intr-un interviu acor
dat ziarului „Elcfleros Kos- 
mos", ministrul grec al aface
rilor externe. Spiros Tetcncs, 
a subliniat că anumite linii 
fundamentale ale politicii ex
terne a Greciei vor răminc ne
schimbate după evenimentele 
interne do la 25 noiembrie 
1973.

Principiile care orientează 
astăzi politica externă gre
cească — a spus Spiros Tetc
ncs — pot fi sintetizate ast
fel : sprijinirea acțiunilor con
structive ale O.N.U. îndreptate 
spre asigurarea păcii si extin
derea colaborării internaționa
le, eforturi pentru menține
rea și dezvoltarea relațiilor cu 
toți membrii comunității in
ternaționale. îndeosebi cu ve
cinii : atașamentul față dc o- 
bligațiile internaționale și de 
alianță.

La o întrebare privind po
litica balcanică a guvernului 
său. ministrul grec a relevat 
că „relațiile cu statele balca
nice concentrează, in mod fi
resc, interesul deosebit al 
Greciei, care, in ce o privește, 
va continua să depună efor
turile necesare pentru dezvol
tarea 
că

balcanice se manifestă ace
eași dorință.

In problema cipriotă, a pre
cizat el. susținem dialogul in- 
ter-cipriot care are loc și cre
dem că „el constituie o proce
dură realistă, de la - caro ne 
putem aștepta Ia rezultate c- 
sonțiale pentru un viitor mai 
bun al insulei".

Referindu-se, in continuare, 
la situația din Orientul Apro
piat. ministrul de externe al 
Greciei a arătat : Asigurarea 
păcii in regiunea sud-estului 
Meditcranei ne interesează, in 
mod firesc, direct și intr-o 
măsură vitală. Ca atare, sin- 
tem gata ca. pentru soluționa
rea problemei, să ne oferim 
contribuția, dacă și in măsu
ra in care ni se cere aceasta. 
Baza unei reglementări va 
trebui să fie Rezoluția 242 a 
Consiliului dc Securitate al 
O.N.U.

La o altă întrebare privind 
facilitățile portuare acordate 
de Grecia Statelor Unite. Spi
ros Tetenes a preciza 
ma fază a acordului 
s-a încheiat, și acum 
tratative pentru faza
care privește in principal an
corarea unui portavion ameri
can in apele teritoriale gre
cești".

CONAKRY 8 (Agerpres). 
— La Conakry au început 
lucrările primei sesiuni din 
1974 a Comitetului pentru 
eliberarea Africii. Dezba
terile au fost deschise de 
președintele Guineei. Ah
med Seku Ture. Sesiunea 
întrunește peste 100 de dele-

găti ai țârilor 
Reprezentanții 

Algeriei 
în

africane.
... Sierei Leone 

și Algeriei s-au pronun
țat. în intervențiile lor, 
pentru creșterea ajutoru
lui acordat de statele inde
pendente din Africa mișcă
rilor de eliberare de pe con
tinent.

I UN PURTĂTOR de cu. 
; VINT \L GUVERNULUI 
I STATULUI AFRICAN LE- 
I SOTIIO a anunțat că cinci 
j persoane și-au pierdut viața< 
I in nordul țării. în cursul lup- 
* telor care au avut loc între 
I poliție și grupurile de spriji- 
. nitorl înarmați ai Partidului 
I Congresului din Basutoland, 
J de opoziție — transmit agenți

ile Router și Associated press.i

Și

in

»

• -

R-P. ALBANIA : Imagine de la o mină deschisă de cupru din districtul Kukes.

Succese ale patrioților 
angolezi în lupta împotriva 

trupelor colonialiste 
portugheze

DAR ES SALAAM 8 (Ager
pres). — Patrioții angolezi au 
obținut, în cursul lunii tre
cute, noi succese in lupta îm
potriva trupelor colonialiste 
portugheze — anunță un co
municat al Mișcării Populare 
•centru Eliberarea AngoT: 
(M.P.L.A ). dat publicității la 
Dar Es Salaam Astfel, luptă
torii M.P.L.A. au atacat și dis
trus în bună parte • /s ra mi-

litară portugheză de la Ma- 
kondo. In aceeași perioadă, 
mai mulți soldați din rindul 
trupelor colonialiste au fost 
uciși sau răniți in momentul 
in care două vehicule milita
re portugheze, care circulau 
intre localitățile Jimbi și Ka- 
ianda. au nimerit peste un 
cimp de mine plantat de pa-

*

lor pe mai departe, da- 
din partea celorlalte tari

că „pri- 
portuar 
au loc 
a doua,

Guvernul britanic a stabilit 
tactica pe care o va adopta 

i cadrul dezbaterilor din Camera 
Comunelor și Camera Lorzilor

LONDRA 8 — Coresponden
tul Agerpres. Nicolae Plopea- 
nu, transmite : Guvernul bri
tanic a stabilit marți tactica 
pc care o va adopta în cadrul 
dezbaterilor ce vor avea loc 
la 9 și 10 ianuarie în Camera 
Comunelor și Camera Lorzi
lor, convocate, după cum se 
știe, într-o sesiune extraordi
nară. pentru a discuta „criza 
de energie" și dificultățile cu 
care este confruntată econo
mia britanică.

Guvernul a hotărît, astfel, 
să extindă cu încă o lună sta
rea de urgență, pentru a dis
pune de dreptul menținerii 
săptămînii do lucru de trei zi
le. paralel cu reducerea co
respunzătoare a salariilor — 
măsură motivată prin necesi
tatea de economisire a ener
giei. După cum a 
primul \ ministru. __
Heath. într-un interviu acor
dat ziarului ..New York Ti
mes”, s-a stabilit, de aseme
nea. ca această hotărire să ră- 
mină in vigoare in industrie 
— dacă va fi nevoie — pină 
la primăvară.

Potrivit părerii observatori
lor. dezbaterile parlamentare 
de miercuri șț joi se anunță 
deosebit de aprinse, opoziția

Noi amănunte

declarat 
Edward

laburistă criticînd vehement 
măsurile guvernamentale. Săp- 
tămînal se înregistrează pier
deri in producție de aproxi
mativ 500 milioane lire sterli
ne ; prețurile cresc cu repezi
ciune ; numărul șomerilor 
temporari a depășit cifra de 
un milion ; cursul lirei sterli
ne a scăzut vertiginos : defici
tul balanței de plăți a atins 
niveluri lunare record. Aces
tea sint doar citeva dintre fe
nomenele negative pe care le 
remarcă presa londoneză. 
Muncitorii sînt. de asemenea, 
nemulțumiți, deoarece. așa 
cum scria săptămînalul „Tri
bune", „guvernul încearcă să 
depășească actualele dificul
tăți aruneînd întreaga pova
ră pe umerii celor ce mun
cesc".

despre cometa Kohoutek
HOUSTON 8 (Agerpres). — 

Deși este mai puțin străluci
toare decît se prevăzuse, iar 
coada sa atinge lungimea ma
ximă de 14 milioane de kilo
metri. în loc de 160 de mili
oane, cum anunțase N.A.S.A., 
cometa Kohoutek va fi impre
sionantă. privită cu ochiul li
ber în următoarele două-trei 
zile — a declarat luni seara, 
într-o conferință do presă ți
nută la centrul spațial de la 
Houston, prof. dr. Horst Kel
ler, membru al Institutului

Max Planck din R.F.G. și al 
Universității Colorado. El a a- 
firmat că savanții nu sint de
cepționați, deoarece cometa 
Kohoutek „este foarte intere
santă din punct de vedere fi
zic". Dacă timpul o va permi
te. a precizat prof. Keller, ea 
va fi vizibilă puțin deasupra 
orizontului, spre sud-vest. la 
o oră după apusul soarelui.

In momentul de față, Coada 
cometei măsoară 10 milioane 
de kilometri. Lungimea maxi
mă a atins-o la 5 ianuarie — 
14 milioane de kilometri.

Ministrul afacerilor externe 
al Japoniei despre convorbirile 

avute la Pekin
TOKIO 8 (Agerpres). — 

Intr-o declarație, făcută pre
sei după încheierea vizitei 
in R. P. Chineză. Masayo
shi Ohira, ministrul aface
rilor externe al Japoniei, a 
arătat că în cursul convor
birilor cordiale și deschise a- 
vute la Pekin, a fost efectuat 
un schimb de păreri asupra 
situației din Asia, a proble
melor din Orientul Apropiat, 
a situației internaționale în 
general — relatează agenția 
China Nouă.

Ohira a declarat, totodată, 
că „părțile și-au exprimat 
satisfacția față de dezvolta
rea favorabilă a relațiilor 
japono-chineze după norma-

lizarca legăturilor dintre 
cele două țări și au confir- 

.- mat speranța că relațiile de 
bună vecinătate și prietenie 
dintre ele se vor dezvolta 
în continuare în spiritul de
clarației .comune chino-japo- 
neze".

El a mai arătat că. pc lin- 
acordul comercial sem- 
împreunâ cu omologul

gă 
nat 
său chinez. Ci Pîn-fei. păr
țile au stabilit metodele 
conform cărora se vor des
fășura negocierile pentru al
te acorduri — în domeniul 
aviației, transportului ma
ritim, 
mează 
curînd

pescuitului — care ur
să se încheie cît 
posibil.

mai

1w TAXELE DE SPITALIZA-
♦ RE au crescut în ultimii trei 
I ani in Elveția cu 57.8 la sută. 
' In aceeași perioadă, costul 
| prestațiilor medicale în clini- 
1 cile universitare a sporit cu 
j 81.3 la suta.

I Georges Pompidou.
• prinde, intre 21 și 2

i
PREȘEDINTELE FRANȚEI, 

" ’ ’ va între-
.......  ........ - -- v 26 aprilie,

o vizită oficială în Japonia.

l

Acțiuni 
în Franța

greviste

(Agehpres). — 
de muncă izbuc-

PARIS 8 
Conflictul 
nit la Uzinele „Lip- în apri
lie 1973 a intrat, în ultimele 
zile, 
fel. 
70(5 
în fața 
de forțele de poliție, o 
nifestație de protest 
marchează reînceperea 
cării revendicative.

Reacția guvernului 
manifestat printr-o 
ție făcută 
Sarrebourg, 
rul Pierre 
afirmat că, 
de vedere.
s-a

într-o nouă fază. Ast- 
vineri, un număr de 
muncitori au organizat, 

atelierelor ocupate 
ma
ca re 
miș-

s-a 
declara- 

ziariștilor, la 
de către premie- 
Messmer, care a 
din punctul său 
„afacerea „Lip" 

încheiat" și câ nu va 
numi un nou mediator gu
vernamental care să încerce 
să rezolve acest conflict 
de muncă.

Pe de altă parte, luni di
mineața, în cursul upei 
dunări la care au partici-

a-

Implicații ale crizei 
mondiale a combustibilului

Măsurile adoptate de 
guvernul suedez

cipriote în diferite alte dome
nii.

lapat 700 de muncitori de 
Uzinele „Lip”, delegatul Con
federației Generale a Mun
cii (C.G.T.), a 
sindicatul 
reia 
zare 
citorilor
cut la „Lip-. Cu același pri
lej, reprezentanții 
ai Confederației 
Democratice a 
(C.F.D.T.) din întreprindere 
au hotărît să se reunească 
pentru a discuta mijloacele 
do acțiune viitoare în ve
derea continuării mișcării re
vendicative a muncitorilor 
de la „Lip".

său 
acțiunile 
pentru a 

ceea

anunțat că 
este gata să 
de populari- 
explica mun- 
ce s-a petre-

C.G.T. și
Franceze

Muncii

BRUXELLES 8 (Agerpres). 
întreagă de miș- 

au fost de- 
în zona car- 

Limbourg. din 
Cuvintul de ordine 

cu acest prilej este 
generală și nelimita- 

Totodată, 
vor 
de

— O serie 
cări greviste 
clanșatc. luni, 
boniferă 
Belgia, 
lansat 
grevă 
tă. 
clară că 
hotărîre 
minelor.

Această 
grevistă 
tat, în 
nier. La 
ximativ 17 000 de mineri.*

greviștii de- 
respinge orice 

aînchidere

amplă mișcare 
s-a extins, trep- 
întregul bazin mi
ca participă apro-

STOCKHOLM 8 (Agerpres). 
— Marți dimineața au intrat 
in vigoare măsurile adoptate 
de guvernul suedez pentru a 
face față actualei penurii de 
combustibil petrolier. Ince
pind de la această dată, pose
sorii de automobile vor avea 
nevoie de bonuri de benzină, 

o distanță 
12 kilometri

Raționalizarea benzinei 
Norvegia

în

In

calculată pentru 
de aproximativ 
pe zi.

livrării dePosibilitatea 
petrol libian în Cipru

TRIPOLI 8 (Agerpres). — 
In cursul unor convorbiri bi
laterale la nivel ministerial, 
la Tripoli a fost discutată po
sibilitatea livrării unor canti
tăți de petrol libian pentru a- 
coperirca necesităților interne 
ale Ciprului — anunță agen
ția M.E.N. Au fost examinate, 
totodată, mijloacele de pro
movare a cooperării libiano-

cotele

Ciclul 
opere 

cu

s c> * i

STUDIOUL TIMIȘOARA
MIERCURI. 9 IANUARII

iradie 9,30

10,00

PETROȘANI — 7 Noiem
brie : Albă ca zăpada; Re
publica : Atentatul.

Teleșcoala. 
9,00 “

Alba Iulia ; 18,30 
„Pro arte". Cu- 
breviar — două 
timișorene pe scc- 

Și

5,00 Buletin de știri : 5.05 
Melodii în zori de zi : 5.20 
Dragi mi-s cîntecul și jocul : 
5.50 Muzică ușoară ; 6.00 Ra- 
dioprogramul dimineții ; 8.08 
Matineu muzical ;
microfon, melodia 
ti ; 9,00 Buletin
9,30 Viața cărților
zică ușoară ; 10,00 Buletin
de știri ; 10,05 Pe un picior
de plai ; 10,50 Dansuri in
strumentale ; 11,00 Buletin
de știri ; 11,05 Instantaneu

8,30 La 
prefera- 
de știri ; 
;9.50 Mu-

solistic ; ll.lo Litera 
spiritul legii : 11.30 Poemul 
simfonic ; 12.00 Discul zilei:
12.15 Recital de operă : 12,30
Intîlnire cu melodia popu
lară și interpretul preferat; 
13.00 Radiojurnal : 14,00 In
tegrale : 14,35 Opereta ..Ana 
Lugojana" : 15.00 Buletin de 
știri ; ‘
15.15
15.30
16.00
Frumoasă ești, patria mea; 
16,35 Cîntă Amalia Rodrigu- 
ez ; 17,00 „Simfonia a Vl-a
„Armonia" ; 17.30 Aspecte 
de la Festivalul „Argeșule, 
plai de dor" ; 18.00 Orele sc
rii ;
ferate ; 
relor ; 
zicale;
22.30 Concert de seară ; 24.00
Buletin de știri ; 0,03-5,00
Estrada nocturnă.

15.05 Fișier editorial: 
Nestemate folclorice; 

Muzică de estradă ; 
Radiojurnal ; 16.15

20,00 Zece melodii pre-
21,00 Revista șlagă-

21,30 Bijuterii mu-
22,00 Radiojurnal ;

18.00 /Actualitatea radio ; 
18.10 Cîntă soliștii și orches
tra de muzică populară „Ța
rina" din 
Emisiune 
prinde : 
premiere 
ncle teatrelor maghiar 
german de stat. „Gong’1 
drumul spre inima publicu
lui : masa rotundă. Carnet 
plastic semnat de Ciprian 
Radovan ; 18.40 Recital de 
lieduri susținut de Rodi- 
ca Miloia și Emil Rotundu ; 
19.00 „Colocviu cu tinere
țea". Din cuprins : Masa 
rotundă pe tema profilului 
emisiunii. Invitatul emisi
unii : Cornel Nuțu, prim-se- 
cretar al Comitetului jude
țean Timiș al U.T.C. — 
Portret în cinci întrebări. 
„Contrapunct despre bici
cletă" — microeseu de Lu
cian Bureriu ;

Pagini din istoria pa
triei.
Interferențe științifice 
Astrofizica.
Curs dc limbă engleză. 
„Nepoții lui Sher-lock 
Holmes" — emisiune 
de vacanță (reluare).

10.30 Curs de limbă rusă
Lecția 73 (reluare). 

11,00 Film pentru copii : Lu
mea animalelor.

12,05 Sc întorc fiii Vrîncioa- 
iei.

16,00 — 17,00 Lecții TV pen
tru lucrătorii din agri
cultură. Pomicultură.

17.30 Telex.
17,35 Curs de limbă france

ză. Lecția 75.
18,05 Steaua polară.
18.30 Festivaluri muzicale: 

Sarmis ’73.

Redacțio $i administrația ziarului; Petroșani, strada Republicii, nr. 90, telefon; 11662.

Sociorama. Personali
tatea generațiilor.
Tragerea Pronoexpres. 
1001 de seri.
Telejurnal. La 
anului XXX. 
Tclecinemateca.
„Ecranizări după 
literare". „Becket" 
Richard Burton și Pe
ter O’Toole.
24 de ore.

Valorile temperaturii în
registrate în cursul zilei de 
ieri :

Maximele : Petroșani — 
1 grad ; Paring zero grade;

Minimele; Petroșani — 
7 grade : Paring — 8 gra
de.

Stratul de zăpadă la Pa
ring. 44 cm.

PENTRU URMĂTOARE
LE 24 DE ORE. Vremea ră- 
mîne instabilă. Cer mai 
mult noros. Izolat se va 
semnala ninsoare slabă. Di
mineața, pe alocuri ceață. 
Vînt slab din sud.

OSLO 8 (Agerpres). 
urma unei ședințe a cabinetu
lui prezidată de premierul 
Trygve Bratteli. ministrul nor
vegian al comerțului. Jens E- 
vensen, a anunțat hotărîrea 
de a se trece, experimental, 
incepind de la 25 ianuarie a.c. 
la raționalizarea benzinei. 
Pentru început, conducătorii 
auto amatori vor primi bonuri 
de combustibil pentru o peri
oadă de șase săptămîni.

9 158 HA DE TEREN AGRI- 
| COL au fost împărțite țârani- 
1 lor din regiunea Alamo Te- 

mapechc, statul Veracruz, ca 
urinare a intervenției preș. - 

I dintelui Echeverria în spriii-
, nul respectării programului 
| de reformă agrară elaborat de 
I guvernul mexican — relatea- 
* ză agenția Prensa Latina.

AUTORITĂȚILE SPANIO
LE au condamnat la plata u- 

. nor amenzi variind îfitre 
| 25 000 și 100 000 de pesetas 
» un grup de cinci preoți, acu- 
| zați de participare la o miș-’ 
, care de solidaritate cu colegii 
| lor aflați la închisoare, infor- 
J mează agenția Reuter, citind 
I surse informate din capitala 
I Spaniei.

I

I ZONE ÎNTINSE DIN NOR- 
; DUL $1 ESTUL AUSTRALI

EI au fost inundate, ca urma
re a ploilor neîntrerupte care 
au căzut timp de 24 de ore.

| In medie, nivelul apei a a- 
‘ tins 325 de milimetri. Se a- 
| preciazâ că precipitațiile au 
» afectat o treime a continentu- 
I lui australian.
‘ O MIȘCARE SEISMICA DE 
} INTENSITATE MEDIE a fost 
» resimțită, la 7 ianuarie. în Zo- 
I na localității La Serena, din 
' provincia nord-chiliană Co- 
I quimbo. Cutremurul, care a 
J durat 20 dc secunde, a provo- 
* cat pan.că în rîndurile popu- 
I lației. Potrivit primelor in- 
' formații oficiale, nu s-au in- 
| registrat victime și nici pagu- 
» be materiale însemnate.

I

I LA CIUDAD DE MEXICO 
j au avut loc funeraliile mare- 
| lui pictor mexican David Al- 
' faro Siqueiros. In garda de 
| onoare, la sicriul defunctului, 
, au stat președintele Luis E- 
| cheverria, membri ai guver- 
’ nului.

Capriciile acestei ierni
BONN 8 (Agerpres). — Ca

priciile acestei ierni 
simt 
ne. Dacă 
șitul anului 
putui 
ploi 
roase 
R. F.
o căldură neobișnuită pentru 
sezonul... rece. Astfel, în
tr-o serie de localități, în

se re- 
în multe țâri europe- 

în Franța la sfîr- 
1973 

noului an 
abundente 
zone ale 

Germania s-a

și înce- 
au căzut 
în nume- 
țării, in 

instalat

tre care și 
mometrul 
zile plus 9 
Meteorologii 
este cea mai înaltă tempera
tură î 
ianuarie 
pentru 
Sensibili 
de liliac 
reascâ...

Manheimul, ter- 
arată în aceste 
grade Celsius, 
menționează că

înregistrată în luna 
; în ultimul deceniu 

această regiune- 
i la căldură, bobocii 
: sînt gata să înflo-

■ ■■■■■■■■

MUNCHEN 8 (Agerpres).
Mondială” la schi 

la Berchtes- 
Germania) o 
masculină de 

i care victo- 
schiorului I-

— „Cupa 
a programat 
gaden (R. F. 
nouă probă 

uriaș, în 
revenit s 
Piero Gros. în vîrstă 

învingătorul a

slalom 
ria a 
talian 
de 19 ani. 
fost cronometrat în cele do
uă manșe cu timpul de 
2’07” (58”96 100 plus 1' 08’’ 
4/100).

In ....................
Piero 
mul 
dividual al 
le". El 
și este 
Franz 
te și de 
Col lom bin

Clasamentul pe echipe: 1. 
Austria — 609 puncte : 
talia — 273 puncte : 3. R.F.
Germania — 188 puncte.

acestei victorii, 
a trecut pe pri- 
clasamentul in- 

„Cupei Mondia- 
totalizeazâ 75 puncte 
urmat de austriacul 

Klammer — 74 punc- 
elvețianul Roland 

— 65 puncte.

urma
Gros 

loc in

I-

BERLIN 8 (.Agerpres). — 
In cadrul turneului interna
țional masculin dc handbal 
de la Frankfurt pc Oder, 
echipa Ț.S.K.A. Moscova a în
vins 
mațîa 
warts. Intr-un alt joc. 
ved Budapesta ; 
la egalitate ■ 15-15 
poloneză Slask

cu scorul de 13-12 for- 
locală A.S.K. Vor- 

... Hon- 
a terminat 

i cu formația 
Wroclaw.

BELGRAD 8
Belgrad, 

campionilor euro- 
volci masculin. 

Partizan a 
scorul de 0-3

— La
„Cupei 
peni" la 
echipa locală 
pierdut cu

(Agerpres). 
în cadrul

(13-15, 7-15. 11-15) in fața 
formației Ț.S.K.A. Moscova.

Partida retur se va disputa 
la 17 ianuarie, la Moscova.

PARIS 8 (Agerpres). — 
Cea de-a doua probă a con
cursului 
nin 
famines 
de slalom 
cîștigată 
triacă Elfi 
de l'27”20

In clasamentul individual 
al „Cupei Europei" continuă 
să conducă Cristina Tisot 
(Franța) cu 42 puncte, ur
mată de Elfi Deuftl (Aus
tria) — 31 puncte și Dorot- 
hcc Danuser (Elveția) — 
30 puncte.

internațional femi- 
de schi de la Les Con- 

(Franța) — Cursa 
uriaș — a fost 

de sportiva aus- 
Deuftl cu timpul 

100.

de finală 
campionilor 

Jocul 
Ia 

Budapesta.
de finală, 
București 

Daugava 
trofeului), 

Și

sferturile 
..Cupei 
peni", 
programat 
la ~ 
sferturilor 
litehnica 
alături de 
(deținătoarea ' 
Standa Milano 
Budapesta.

ale 
euro- 

esteretur
17 ianuarie 
In grupa 

Po- 
joacâ 
Riga

M.T.K.

se

Astăzi, la Brno și Tel 
Aviv. echipele noastre de 
baschet, Steaua (masculin) 
și, respectiv, I.E.F.S. (feminin), 

susține meciuri ciifi- 
in cadrul competi- 

Steaua 
întîlni redutabila for- 

Spartak Brno în ca- 
sferturilor de finală 

iar I.E.F.S. va 
compania forma- 

Aviv 
Retu- 
ianu-

vor 
cile 
ției „Cupa cupelor", 
va 
mațic 
drul 
(meci tur), 
juca în 
ției Hapoel Tel 
(optimile de finală), 
rul va avea loc la 16 
arie, la București.

deJoi, sala sporturilor 
la Floreasca va găzdui me
ciul internațional 
de 
nica 
Budapesta, conlind

baschet dintre 
București și

feminin 
Politeh- 
M.T.K.
pentru

La 18 ianuarie : 
ni la București 
prezentativ 
țării noastre, care, 
drumarea 
lentin 
cepe 
noului

După 
țat fotbaliștii 
întreprinde un 
4 jocuri (două 
și două în Spania), 
va juca la Alger în com
pania selecționatei Armatei 
Algeriene (22 ianuarie) și 
echipei de club N.A.R. (24 
ianuarie). In Spania, fot
baliștii români vor întîlni 
echipa C. F. Barcelona (27 
ianuarie) și Saragosa (30 
ianuarie).

In vederea acestui turneu 
au fost selecționați 
torii jucători: ”
Jivan — portari. 
Niculescu, Dinu, 
FI. Marin, Nistor - 
dași, Dumitru. 
Bcldcanu — mijlocași, 
Dobrin, M. Sandu. 
Georgescu, Kun II. 
— atacanți.

va rcu- 
lotul re

de fotbal 
sub 

antrenorului 
Stănescu își va 

pregătirile în vederea 
sezon.

cum s-a mai anun- 
noștri 
turneu 
în

al

in-

von 
de 

Algeria 
Echipa

urmă- 
Răducanu, 
Anghelini.

Sameș 
— fun- 
Balaci, 

Troi. 
Dudu

Marcu
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