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Finalizarea sarcinilor de plan pe anul in curs 
Pregătirea temeinică a producției anului 1974

Cil PLANUL ANUAL 
ÎNDEPLINII

A
Sectorul III E. M. Vulcan

Participare unanimă 
a membrilor întregului

colectiv la succes
• Pînă la finele anului se vor produce 

în plus față de sarcină 9 000 tone cărbune;
• Planul lucrărilor miniere de pregă

tire este, de asemenea, depășit — cu peste 
1.200 metri cubi ;

Cu un avans de 9 zile lucrătoare, colectivul sectorului 
III al minei Vulcan raportează îndeplinirea integrală a 
sarcinilor de plan pe 1 ........................
un binemeritat succes 
depuse lună de lună 
mineri ai colectivului.

Condițiile în care 
aflat de la o mică parte dintre cei care au participat efec
tiv prin insăși faptele lor de muncă lăudabile.

- Mai intii de toate, ne relata tovarășul AUREL 
CHETROIU, secretarul organizației de partid și șeful uneia 
din echipele de lăcătuși ale sectorului, trebuie spus că la 
frumoasele rezultate obținute au participat în unanimitate 
oamenii harnici ai colectivului, în frunte cu comuniștii. 
Controlul exercitat de organizația de partid asupra întregii 
activități politice, tehnice și organizatorice a fost și este, 
factorul determinant al succesului. Urmărirea și luarea

1973 la producția de cărbune. Este 
înregistrat ca urmare a strădaniilor 
de la inceputul anului, de harnicii

a fost dobîndit acest succes le-am

H. ANTON

(Continuare în pag. a 3-a)
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Va împiedica iarna desfășurarea normală
a activității de exploatare și transport
a lemnului ? Forestierii afirmă că nu

MĂSURILE LUME VI II (iUlAVIII!
• Drumurile de acces și mijloacele de mecanizare pentru exploa

tările forestiere ale anului viitor sînt asigurate • Creșterea productivi
tății muncii se va realiza îndeosebi prin extinderea zonelor accesibile 
tractoarelor • Stocurile pentru iarnă sînt asigurate, numai de-ar pu
tea circula mașinile... • Sarcini sporite în furnizarea lemnului de mină.

Noul an 1974 va aduce cu sine sarcini deosebite și 
pentru activitatea forestieră ce se desfășoară în municipiul 
nostru. Sarcinile de plan vor cunoaște creșteri, îndeosebi 
sub aspect calitativ, creșterile de plan valoric urmînd să 
fie acoperite din sporirea ponderii sortimentelor superioare 
în totalul producției. Este prevăzut, totodată, ca sporirea 
producției să fie realizată în cea mai mare parte prin creș
terea productivității muncii, ceea ce va conduce la creșterea 
eficienței economice de ansamblu.

în dorința de a afla care este stadiul de pregătire a 
producției anului viitor ne-am adresat tovarășului ing. 
NICOLAE BADICA, director al 
ploatare și transport Petroșani:

Unității forestiere de ex-

execuție al construcțiilor fores
tiere a fost bun în tot cursul 
acestui an și ca urmare toate 
parchetele forestiere prevăzu
te a fi date în exploatare în 
cursul anului viitor au asigu
rate drumurile de acces cores
punzătoare. De asemenea, ins
talațiile de scos și de apropiat, 
tractoarele și funicularele sînt 
asigurate pentru toate parche
tele ce vor fi exploatate în 
cursul semestrului I 1974. Pre
ocupări perseverente se obser
vă și în direcția aplicării unor

Atelierul de zonă C. F. R.
mun-

C.F.R.
Harnicul colectiv de 

că al atelierului de zonă 
Petroșani și-a îndeplinit inte
gral, în ziua de 14 decembrie, 
planul de producție pe anul 
1973.

In desfășurarea cu avînt 
sporit a întrecerii socialiste 
pentru. îndeplinirea sarcinilor 
de plan pe acest an și pregă
tirea condițiilor optime de pre

luare a producției viitoare 
prin mai buna valorificare a 
potențialului de muncă și a 
rezervelor interne și folosirea 
integrală a timpului, de mun
că, s-a evidențiat întregul co
lectiv al atelierului care, pînă 
la sfîrșitul anului în curs va 
repara suplimentar un număr 
de 130 vagoane convenționale.

pe reprezentantul emirului statului Kuweit
Tovarășul Nicolae Ceaușescu, 

președintele Consiliului de 
Stat al Republicii Socialiste 
România, a primit la 18 de
cembrie pe ambasadorul' Aii 
Zakaria Al Ansari, reprezen
tantul Șeicului Sabah 
lem Al Sabah, emirul 
Kuweit.

Oaspetele a înmînat 
șului Nicolae Ceaușescu 
mesaj personal din partea e- 
mirului statului Kuweit, ca

A1 Sa- 
statului

tovară- 
un

răspuns la mesajul ce i-a fost 
adresat de șeful statului ro
mân. Ambasadorul kuweitian 
a transmis, totodată, tovarășu
lui Nicolae Ceaușescu din par
tea Șeicului Sabah Al Salem 
Al Sabah, emirul statului Ku
weit, cordiale urări de sănăta
te și fericire, de prosperitate 
pentru poporul român.

Mulțumind pentru mesajul 
și urările transmise, tovarășul 
Nicolae Ceaușescu a adresat

la rîndul său emirului statului 
Kuweit un cordial salut și ce
le mai bune urări de bunăsta
re poporului kuweitian.

Președintele Consiliului de 
Stat s-a întreținut cu oaspete
le asupra unor probleme pri
vind situația din Oripntul A- 
propiat, precum și relațiile 
dintre România și. Kuweit.

întrevederea s-a desfășurat 
într-o atmosferă cordială.

CHEMAREA

populare județene

— Pregătirea condițiilor ca
re să permită realizarea opti
mă a sarcinilor de plan ale a- 
nului viitor constituie una din 
preocupările noastre perma
nente. Pot afirma că stadiul 
de realizare al acestor pregă
tiri este mulțumitor, fiind su
perior celui din perioada co
respunzătoare a anului tre
cut. Aceste pregătiri le-am des
fășurat în mai multe domenii,

urmărindu-se îndeosebi exe
cutarea drumurilor de acces 
în parchetele de exploatare, 
asigurarea posibilităților de 
creștere a gradului de meca
nizare al lucrărilor și asigu
rarea condițiilor de desfășura
re normală a activității în tot 
cursul trimestrului I, cînd con
dițiile meteorologice sînt mai 
puțin favorabile.

Se constată că ritmul de

Ing. Bujor BOGDAN

(Continuare în pag. a 3-a)

Consiliul popular al județului Bihor, 
întrunit la 18 decembrie în cea de-a 
XVII-a sesiune ordinară, luînd în dezba
tere realizarea planului economic și a bu
getului local pe anul 1973, precum și pre
vederile planului de dezvoltare economi- 
co-socială în profil teritorial pe anul 1974, 
apreciază că, sub îndrumarea organelor 
și organizațiilor de partid, oamenii mun
cii din județul Bihor — români, maghiari 
și de alte naționalități —, muncind cu 
multă însuflețire și dăruire, alături de în
tregul nostru popor, pentru transpunerea 
în viață a istoricelor hotărîri ale Congre
sului al X-lea și ale Conferinței Naționa
le ale partidului, precum și a indicațiilor 
conducerii de partid și de stat, au ob
ținut în anul care ă trecut succese impor
tante în dezvoltarea economică și social- 
culturală a județului, atît în domeniul 
conducerii economiei și vieții sociale, cît 
și dezvoltării democrației socialiste, a ri
dicării nivelului de trai material și spi
ritual al populației.

întrunit în această sesiune, Consiliul 
popular al județului Bihor, constată cu 
multă satisfacție că angajamentele luate, 
ca răspuns Ia Chemarea Consiliului popu
lar al județului Maramureș, au fost înde
plinite cu succes, datorită muncii entu
ziaste a deputaților, a tuturor oamenilor 
muncii. Astfel, în unitățile de industrie 
locală și gospodărie comunală, pe baza 
preliminărilor, se va realiza în anul 1973 
un volum suplimentar de producție-pres- 
tații, în valoare de 22 milioane Iei, peste 
angajamentul asumat. De asemenea, a 
continuat procesul de modernizare a ra
murilor de activitate ale economiei loca
le, în care sens, s-au asigurat prin autou- 
tilare utilaje și piese de schimb în va
loare de 2,6 milioane Iei ; s-au asimilat 
84 noi produse, din care 25 bunuri de 
consum. Rezultate remarcabile s-au obți
nut și în domeniul investițiilor și construc- 
ții-montaj. Anul acesta, se vor da în folo
sința oamenilor muncii din județ 922 a- 
partamente din fondurile statului și 1308 
apartamente din fondurile populației cu 
sprijin de la stat. La producția de con- 
strucții-montaj se va realiza în plus un

volum de lucrări de peste 10 milioane lei. 
S-au executat peste prevederile planului 
10 km de mixturi asfaltice.

în acest an, planul livrărilor de măr
furi la fondul pieței va fi depășit cu 8,7 
milioane Iei.

Veniturile bugetului Consiliului popu
lar județean au fost depășite cu 42 mili
oane lei.

Succese însemnate s-au înregistrat și 
în domeniul sistematizării, elaborîndu-se 
proiectele schițelor de sistematizare pen
tru toate comunele și orașele din județ.

Prestările de servicii pentru populație 
s-au dezvoltat continuu, obținîndu-se o 
creștere de peste 4 la sută față de anul 
precedent.

Populația județului a beneficiat de im
portante cantități de carne, legume, fruc
te, produse industriale și alte bunuri de 
consum, ceea ce reprezintă o creștere de 
pes' i 100 milioane Iei față de anul 1972.

S-a dezvoltat continuu baza materială 
a învățămîntului, 
folosință peste 40 
locuri în creșe și 
număr important 
ce a condus la o
procesului instructiv-educativ a 
generații și la îmbunătățirea condițiilor 
de asistență socială.

Ca urmare a intensificării muncii poli
tice de masă, prin antrenarea cetățenilor 
la acțiunile de muncă patriotică, pentru 
înfrumusețarea și buna gospodărire a 
localităților, au fost obținute importante 
realizări ca : amenajări de străzi și trotu
are, parcuri și zone verzi, îndiguiri și 
taluzări, consolidări de maluri, combate
rea excesului de umiditate, întreținerea 
fondului locativ etc.

Consiliul popular al județului Bihor, 
analizînd activitatea desfășurată în anul 
1973 și avînd în vedere sarcinile stabilite 
Ia recenta Plenară comună a Comitetului 
Central al Partidului Comunist Român și 
Consiliului Suprem al Dezvoltării Econo
mice și Sociale a României, va acționa 
cu și mai mută hotărîre pentru realizarea 
înainte de termen a cincinalului, prin

a sănătății, dîndu-se în 
săli de clasă, peste 1 500 
grădinițe, precum și un 
de unități sanitare, ceea 
mai bună desfășurare a 

tinerei

(Continuare in pag. a 4-a)

La E. M. Lonea

Eforturi pentru
extinderea și modernizarea

capacității de producție
In anul pe care ne pregătim să-l încheiem, Exploa

tarea minieră Lonea a făcut — asemenea tuturor ex
ploatărilor miniere din Valea Jiului — noi pași pe 
calea extinderii și modernizării capacităților de pro
ducție. S-a pus în funcțiune pentru producție puțul 
principal Lonea I, s-a modernizat transportul pe orizon
tală la sectorul III — orizontul 460 — prim înlocuirea 
vagonetelor cu transportoare de mare capacitate, s-a

(Continuare in pag. a 3-a)

Conținutul muncii culturale și de educație
realitate dinamică a Văii Jiului

Conferința 
municipală 

a sindicatelor

REZULTATE 
MERITORII

și-au 
colecteze 

1 000 kg 
și peste 
și borca-

lei economii nefinanța
te. Pînă la sfîrșitul a- 
nului, 
propus 
peste
maculatură 
500 de sticle 
ne.

uteciștii 
să 

plan

Astăzi, 19 decembrie, orele 
16, în sala mare a Casei de cul
tură din Petroșani se desfă
șoară lucrările Conferinței mu
nicipale a sindicatelor la care 
participă membrii consiliului 
și delegații aleși la conferințe
le orășenești și ale comitetelor 
sindicatelor din întreprinderi 
și instituții.

La ordinea de zi se prezin
tă darea de seamă asupra acti
vității desfășurată de Consiliul 
municipal al sindicatelor, pro
gramul dc măsuri pentru pe
rioada următoare și alegerea 
delegatilor la conferința jude
țeană a sindicatelor.

Munca politico-ideologică și 
cultural-educativă din Valea 
Jiului a obținut îri acest an 
rezultate dintre cele mai re
marcabile, contribuind, prin 
forme variate și adecvate, la 
procesul de educație elaborat 
de partidul nostru.

învățămîntul școlar a făcut 
progrese în legarea de munca 
productivă, în municipiu sînt 
acum 121 de ateliere-școală 
care nu numai că asigură 
desfășurarea activității prac-, 
tice a elevilor, ci permit și 
rezolvarea unor probleme de 
producție. Construirea creșe- 
lor și grădinițelor (la Vulcan 
și la Petrila) amenajarea 
unor spații în acest scop, au 
permis ca în acest an toți co
piii în vîrstă de 5 ani și 65 la 
sută din cei mai mici să fie 
cuprinși în învățămîntul pre
școlar. Pozitiv pentru munca 
d.e instruire și educare a ti
nerei generații este și activi
tatea cultural-artistică și spor
tivă desfășurată în școli, con
tribuind cu eficiență Ia dez
voltarea personalității viitori
lor constructori ai societății 
noastre.

Despre activjtatea complexă 
a Institutului 'de mine din 
Petroșani, care și-a sărbătorit 
de curînd 25 de ani de exis
tență în acest principal cen
tru carbonifer al țării, a vor
bit lectorul universitar Aurel 
Suciu. expunînd succesele ob
ținute în practica studenților, 
desfășurată pe platforme in
dustriale, cercetarea științifi
că' și rezolvarea unor teme 
izvorîte din necesitățile pro
ducției. Participarea elevilor 
și studenților la activități so- 
ciaLutile, reprezintă o altă 
latură din care se» desprinde 
rodnicia muncii educative — 
pregătirea tînărului pentru a 
se încadra în viața 
economică.

Din activitatea 
educativă de masă, 
muncii politice, se 
prinde multe acțiuni de va
loare (concursuri pentru ar
tiști amatori, dezbateri și 
simpozioane în care s-au cău
tat metode și forme ale mun
cii aplicabile în producție, 
spectacole pentru mineri etc.). 
Odată cu trecerea la noul 
program de muncă în exploa
tările miniere, casele de cui-

CORUL ȘCOLAR 
copiilor și a muncii

social-

cultural- 
formă a 
pot des-

tură, cluburile și căminele 
culturale fac eforturi, de 
multe ori cu reușite notabile, 
de a oferi. oamenilor muncii 
posibilități mai variate, com
plexe de petrecere a celor 
două zile destinate odihnei. 
Se dovedește, prin urmare, o 
concentrare . a întregii activi
tăți culturale asupra principa
lei îndatoriri — realizarea 
sarcinilor de producție, pe 
care le pot sprijini indirect, 
influențînd gîndirea oameni
lor. Am reținut interesul ma
nifestat pentru timpul liber al 
minerului, existent la E. M. 
Uricani — ing. Carol 
dezvăluind efectul 
zator. ce se verifică 
cesul de producție.

Din analiza activității po- 
Iitico-ideologice și cultural- 
educative în cadrul adunării 
activului Comitetului munici
pal de partid se poate extrage 
concluzia că și în acest do
meniu al muncii și vieții. Va
lea Jiului are un specific 
propriu, o personalitate dis
tinctă, dar cu posibilități de 
îmbunătățire în conținut 
eficiență.

unitate a talentului 
educativ-formative

Dumitru Blojin, 
beriu Boncio, Merce
des Mitrozi, Emilia 
Lung, Ion Gîra, Viori
ca Mondoca, sînt doar 
cîțiva din tinerii de la 
I.F.A. „Vîscoza" Lu
peni, care au partici
pat cu hărnicie la ac
țiunile voluntar-patri- 
otice. Acest fapt este 
dovedit de rezultatele 
obținute; astfel, pînă 
Ia 1 decembrie, a fost 
realizat angajamentul 
economic al uteciștilor 
Ia colectarea fierului 
vechi, obținîndu-se 
peste o sută de mii de

V

de 
din 
zjua 

cu

OMAGIU
Elevii Liceului 

cultură generală 
Lupeni întîmpină 
de 30 Decembrie
rezultate bune la învă
țătură, dar vor cinsti 
această zi și prin sus
ținerea unor frumoase 
programe artistice în 
fața părinților și a lo
cuitorilor 
Vîscoza IV.

Montajul 
muzical 
Ceaușescu, 
ce va fi prezentat

cartierului

literar 
„Partidul, 
România", 

în

MINA DiLJA. A sosit ora 
intrării în schimbul II. Un nou 
șut, o nouă izbîndă inscrisă 
pe răbojul muncii minerești.

Element integrat e- 
ducației generale, e- 
ducația artistică are 
o semnificație parti
culară în învățămînt 
datorită faptului că 
în această perioadă 
nu numai că se for
mează și se dezvoltă 
gustul și discernă
mântul elevilor, ci 
sînt stimulați să-și

fructifice activ apti
tudinile, talentul. Un 
cadru optim pentru 
manifestarea disponi
bilităților de această 
natură ale copiilor îl 
oferă formațiile ar
tistice, atît de diverse 
în școlile municipiu
lui nostru, și con
cursurile școlare. 
Concursul școlar „Co-

și 
reprezintă, 

context de 
poate fi lăr- 
pregnantele 
de natură 

es-

piii cîntă patria 
partidul" 
în acest 
idei care 
git prin 
însușiri
moral-patriotică. 
te o remarcabilă ma
nifestare artistică 
școlară, devenită tra
dițională Valea,

Jiului datorită cons
tantei atenții ce i se 
acordă de către ini
țiatorul ei din urmă 
cu patru ani. Consi
liul municipal al or
ganizației pionierilor.

T. SPATARU

cinstea zilei de 30 De
cembrie în sala Pala
tului de cultură, în 22" 
decembrie, a fost pre
gătit de elevi sub în
drumarea profesorilor 
Cornel Platon și Agne
ta Silvester.

In ziua de 29 decem
brie, în cadrul biblio
tecii liceului, se va or
ganiza un recital de 
poezie patriotică — 
activitate ce va oma
gia proclamarea Repu
blicii.

ÎNCĂ TREI 
MISTREȚI

In cursul săptămînii 
încheiate duminică, 16 
decembrie, vînătorii 
din cadrul filialei Pe
troșani au organizat un 
număr de 7 ieșiri în 
teren soldate cu împuș-

carea a trei mistreți de 
către vînătorii Ion Pă
un — Petroșani, Ion 
Manolescu — Uricani 
și Viorel Ciuda — Ha
țeg. Cu aceste trei „pie
se", cantitatea de car
ne de mistreț recolta
tă de membrii vînători 
ai filialei Petroșani în 
anul 1973 se ridică la 
800 de kilograme. Ac
țiunea de valorificare 
a vînatului continuă.

CURS DE 
CALIFICARE

In ziua de 16 decem
brie a.c. a fost deschis, 
în cadrul depoului de 
locomotive Simeria, un 
nou curs de pregătire 
pentru meseria de me
canic ajutor pentru 
locomotive Diesel și lo
comotive cu abur.

(Cont. în pag. a 3-a)

Evoluează corul Scolii generale nr. 1 din Petroșani - clasele V—VII.
Foto : N. ALBERT

La cursul de pregă
tire, cu durata de 3 
luni au fost trimiși 17 
salariați ai reviziei de 
locomotive Petroșani, 
în majoritatea lor tineri 
absolvenți ai școlilor 
profesionale. Un nu
măr de alți 11 absol
venți ai cursurilor an
terioare de pregătire 
pentru meseria de me
canic ajutor, fac prac
tică pe locomotivele 
Diesel, iar alți 11 me
canici sînt repartizați a 
face o asistență de 45 
de zile în vederea au
torizării lor pentru me
seria de mecanici pen
tru locomotive Diesel.

Schreter 
dinami- 
în pro-

Un sfert
de veac
închinat

petro
șanene

scene/

statură potrivită, mergînd 
cu pași mari și siguri, de un 
calm imperturbabil și de-o bo
nomie deosebită, Marin Dumi
trescu, sau „nea Marin" cum îi 
mai spun prietenește actorii, se 
ocupă cu plantarea și schimba
rea decorurilor de pe sțenă și 
cu tot ceea ce ține de materia
lizarea spectacolului (costume, 
recuzită, instalație electromeca
nică etc.) de 25 de ani. A venit 
la Petroșani in august 1948, 
semnînd de atunci neîncetat re
gia tehnică a numeroase spec
tacole.

- Cite să fie ?
- Cred că peste 120 repre-, 

zentații. Mă refer doar la pre. 
miere.

— La Petroșani, cînd ați sem- 
Sț nat primul certificat... tehnic, și 
Ș la ce spectacol ?
Ș - Este vorba de „Alarma' 
Ș O. Vasiliev, a doua 
tț din istoria teatrului ..... ........ .
Ș care a avut loc la 17 octombrie 
Ș 1948. De atunci au mai trecut 

prin mina mea, ca să zic așa, 
Ș valori ale literaturii române și 
Ș universale cum ar fi : „Steaua 
5 fără nume", „Școala neveste- 
Ș lor", Afaceriștii", „Revizorul", 
Ș „Anii negri", ,,înșir-te mărgări- 

te", „Despot-Vodă", „Titanic 
Ș vals" etc.
Ș - De ce spectacole vă simțiți 

legat sufletește mai mult și de 
* ce î

- De „Crîngul de călini" la 
care s-a lucrat foarte mult, re- 
ușindu-se o montare deosebit 
de bogată și încărcată arhitec
tural, exprimind exact realitatea. 
Poate și de aceea îmi plac mai 
puțin montările moderne, săra
ce, simple...

- Cum găsiți publicul de azi 
față de cel din anii ’48, ’50, ’55 ?

i1’ de 
premieră 
minerilor,

Mircea MUNTEANU

(Continuare în pag. a 3-a)
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Posibilități de utilizare 
a calculatoarelor electronice 

de masă 
in topografia minieră

Un accent mai mare
PE MĂSURILE PROFILACTICE

DE COMBATERE A CARIEI DENTARE

in activitatea topografică, 
pînă la 50 la sută din volu
mul de lucru îl reprezintă 
calculele de birou. Cu toate 
că, prin trecerea de la calcu
lul cu logaritmi la mașinile 
manuale de calcul, randa
mentul efectiv a crescut sim
țitor, mai există încă posibi
lități mari de a reduce timpii 
afectați operațiilor de cal
cul.

In acest context au fost 
piezentate recent la Institu
tul de mine, in cadrul cer
cului de topografie, condus 
de asistenții ing. Ioniță Pă
dure și ing. Traian Jurcă, 
două mașini de calcul elec
tronice de masă : calculato
rul analogic OLIVETTI — 
Programma 101 și calculato
rul numeric OLYMPIA — 
R.A.E.

Cu acest prilej au fost des- 
scrise cele două calculatoare 
și s-au efectuat cîteva apli
cații practice. S-a urmărit 
demonstrarea modului sim
plu de lucru cu o mașină de 
calcul electronic de masă, 
cu utilizarea unui minim de 
valori inițial introduse.

Se remarcă obținerea unei 
economii însemnate de timp 
față de lucrul cu mașini de 
calcul manuale. Dacă la a- 
ceasta mai adăugăm și faptul 
că desfășurarea operațiilor 
se face în liniște desăvîrșită, 
fără deranjarea activității 
din birou, se creează premi
sele ca asemenea mașini, ca
re duc la sporirea însemnată 
a productivității muncii în 
topografie, să înlocuiască tn 
viitor mașinile de calcul ma
nuale.

Vorbind despre istoricul 
mașinilor de calcul, trebuie 
să ne întoarcem cu 4 500 de 
ani în urmă. Pe vremea a- 
ceea se cunoșteau deja pri
mele utilaje mecanice, ajută
toare de calcul.

Despre mașini de calcul 
putem vorbi doar din 1642 
cînd filozoful și matematici
anul Blaise Pascal a con
struit o mașină pentru adu
nare și scădere. După ce 
Leibnitz a construit în 1667 
o mașină de calcul pentru 
toate cele patru operații fun
damentale, a urmat o peri
oadă de 200 de ani de per
fecționare a diferitelor con
strucții. Mașinile confecțio
nate la sfîrșitul secolului 
trecut în S.U.A. de FJ5. Bald

Afirmare pe temelia 
sigură a muncii

Drumul de viață și de 
muncă parcurs de tînărul 
Gheorghe Goleanu ilustrea
ză o dată în plus destinul u- 
nei generații căreia îi sînt 
deschise cele mai largi posi
bilități de afirmare pe teme
lia sigură a muncii.

Originar din părțile Boto- 
șaniului, a venit în Valea 
Jiului fără să aibă imaginea 
exactă a muncii care se des
fășura aici. Dorea să învețe, 
să pătrundă în măsură cît 
mai mare tainele științei și 
culturii, să-și îmbogățească 
cunoștințele de cultură ge
nerală. A pus însă, pe primul 
plan profesiunea și a urmat 
cursurile școlii profesionale 
din Lupeni, devenind lăcă
tuș de mină. Alegerea locu
lui de muncă nu a consti
tuit o problemă: s-a decis 
fără să ezite în favoarea mi
nei Uricani. O știa ca o în
treprindere nouă, căreia îi 
reveneau perspective de dez
voltare în anii următori.

Integrarea în noul colectiv 
s-a făcut fără dificultate. A 
contribuit la aceasta atît spri
jinul permanent primit 
din partea tovarășilor 
de muncă, oameni o- 
bișnuiți cu dificultăți
le și exigențele minei, cît și 

Iastantaneu m raionul de carne din cadrul complexului comercial Petrila unde Ni- 
•,UreȘan ~ responsabilul măcelăriei se bucură de multă apreciere din partea cum- 

P ătorilor. Foto . £ LICIU

win (1874), în Suedia de W. 
T. Odhner (1878) și în Ger
mania de firma Grimme, Na
talis et Co (Brunswiga) — 
(1892), s-au răspîndit pe sca
ră largă și au dat rezultate 
practice bune.

Pentru calculele specifice 
de topografie s-au construit 
și mașini de calcul speciale, 
compuse din două sau trei 
mașini individuale, cuplate. 
Utilizarea acestor mașini a 
contribuit la reducerea sub
stanțială a timpilor afectați 
pentru diferite calcule, ceea 
ce a permis creșterea randa
mentului în execuția lucră
rilor de topografie. Dacă pri
mele calculatoare electroni
ce de masă apărute în anii 
1964-1966 nu rezolvau calcu
lele specifice în topografie 
(poligonații, calcule de su
prafețe, intersecții etc.) mai 
avantajos decît mașinile 
mecanice. în prezent ele se 
prezintă mult perfecționate, 
efectuînd calcule diferite, 
complexe, în mod rapid cu 
indicarea semnului algebric 
și a virgulei zecimale.

In ceea ce privește calcu
latoarele prezentate studen
ților topografi, se remarcă o 
serie de avantaje și dezavan
taje. Dacă calculatorul OLI
VETTI are marele dezavan
taj că, în prealabil, trebuie 
făcută programarea operați
ilor ce se execută, are în 
schimb avantajul că pentru 
efectuarea oricăror calcule, 
oricît de complicate, este 
suficientă Introducerea date
lor în calculator, iar după 
un timp de lucru al calcula
torului se primesc • rezultate
le.

Calculatorul german de bi
rou OLYMPIA are avântajul 
introducerii atît a cifrelor 
(datelor), cît și a operațiilor, 
defalcate pe grupe de opera
ții, fără ca mașina să facă o- 
perații suplimentare (redu
ceri de orientări, calculul 
funcțiilor trigonometrice prin 
dezvoltarea în serie Taylor).

In conformitate cu tendin
ța generală de a automatiza 
și cibernetiza activitățile e- 
conomice, există posibilitatea 
de a se înzestra unitățile mi
niere din cadrul Centralei 
cărbunelui, în special servi
ciile topografice, cu aseme
nea calculatoare electronice 
de masă.

Horațiu BORCA, 
absolvent I.M.P.

firea lui modestă, hărnicia 
și pasiunea față de meserie 
pe care le-a manifestat în 
permanență tînărul lăcătuș.

Rezultatele bune obținute 
în muncă au constituit pen
tru Gheorghe Goleanu un ge
nerator de mari satisfacții. 
Nu a_încetat să trăiască cu 
vechea sa convingere că a fi 
astăzi un adevărat cetățean 
înseamnă să fi în egală mă
sură preocupat de continua 
perfecționare ca om. să răs
punzi prompt și cu entuziasm 
la orice chemare a colectivi
tății. Astfel se face că azi îl 
regăsim printre elevii liceu
lui de cultură generală, un
de se distinge prin sîrguin- 
ță și conștiinciozitate.

A găsit totdeauna timp să 
desfășoare și o bogată acti
vitate obștească, domeniu în 
care, ca secretar al organiza
ției U.T.C. din cadrul secto
rului III, a reușit să mobili
zeze pe tinerii uteciști la ac
țiunile organizate oferind 
propriul exemplu de dăruire 
în muncă, de pasiune, apro- 
piindu-se cu tact de oameni. 
Munca desfășurată, prestigiul 
de care se bucura în tot mai 
mare măsură au făcut ca în 
anul 1970 să fie primit în

Petroșani — filă din albumul noului arhitectonic. 
Foto : Ion LEONARD

PUNCTE DE VEDERE

Din șase în șase luni
„Cum stăm Ij data actuală 

în întrecerea dintre brigăzi?" 
Mulți mineri de la Lonea 
își pun, desigur, această în
trebare din dorința de a cu
noaște desfășurarea acelei 
activități asupra căreia este 
îndreptată atenția generală : 
producția. Iată ce le putem 
spune:

După ce a făcut oficiul 
informării salariaților asu
pra stadiului întrecerii so
cialiste pe primul semestru 
al anului, comitetul sindica
tului de la mina Lonea și-a 
socotit jumătate din sarcina 
anuală îndeplinită. La acea 
dată (deci acum cinci luni) 
au fost afișate rezultatele 
globale, obținute de mineri 
pe primele 6 luni ale 
anului, în întrecerea des
fășurată sub genericul unei 
inițiative interesante, de larg 
ințeres —■ Brigada de pro
ducție și educație — lansată 
de minerul Ion CojocarU. 
Pentru luna următoare —

rîndul comuniștilor, iar, nu 
cu mult timp în urmă, să i 
se încredințeze funcția de se
cretar al comitetului U.T.C., 
din cadrul minei, funcție . 
plină de responsabilități. Ca
litățile dovedite pînă acum 1 
de tînărul Gheorghe Goleanu I 
lasă să se întrevadă că se va I 
achita în mod exemplar și 1 
de această nouă sarcină de I 
o deosebită semnificație ce I 
i-a fost încredințată. Tînărul I 
de 22 de ani care a pășit nu I 
cu mult timp în urmă pentru ’ 
prima oară în galeriile minei I 
Uricani oferă ilustrarea nia- ’ 
rilor posibilități de afirmare, I 
de realizare profesională și . 
socială care stau la îndemî- I 
na fiecărui tînăr al societății . 
noastre și care pot fi valori- I 
ficate optim printr-o angaja- ■ 
re plenară, responsabilă.

Ilie COANDRĂȘ,
E. M. Uricani

iulie —salariații minei Lonea 
nu au mai fost informați. In 
luna august s-a socotit de 
asemenea , că cifrele din 
primul semestru încă își mai 
păstrau... actualitatea. Cu 
luna septembrie a fost în
cheiat un trimestru. Dar, la 
Lonea, agitația vizuală nu 
este nici zilnică, nici deca- 
dală sau lunară, și nici tri
mestrială. E semestrială 1 
Face, vorba ceea, pași mari, 
dar siguri. In fond, e prea 
mare bătaie de cap cu infor
marea zilnică sau lunară, 
cu stimularea operativă a 
întrecerii față de cîte „greu
tăți" are comitetul sindicatu
lui. La ce bun să mai și in
formeze ? Așa să fie, oare ? 
Nu credem. Mai degrabă se 
poate aprecia că e prea ma
re formalismul în ce priveș
te desfășurarea întrecerii, 
față de îndatoririle ce le 
are comitetul sindicatului 
privind susținearea unei i- 
nițiative, sau privind spri
jinul ce trebuia acordat bri

DE LA SUBREDACȚIILE NOASTRE
Colector mecanizat 

pentru luarea 
probelor de calitate

Inginerul inovator Sabin 
Florea, autorul aparatelor au
tomate pentru colectarea pro
belor de cărbune brut, a rea
lizat de curînd o nouă inova
ție : colectorul mecanizat de 
probe de cărbune preparat, 
o temă importantă din planul 
de inovații al secției de prepa
rare Petrila, pe anul 1973. 
Acest aparat execută co
lectarea probelor de căr
bune la două linii de 
încărcare în vagoanele C.F.R. 
fără a se opri fluxul tehnolo
gic. Efortul fizic al muncitori
lor, precum și pericolele din 
punctul de vedere al securită
ții muncii au fost înlăturate 
definitiv, munca manuală fi

Cînd auzim despre o călăto
rie cu saniâ trasă de cîini, 
ne apare în minte imaginea 
idilică din căirțile poștale. 
Realitatea arată însă altele. 
Ce-i drept, fiecare „pasager" 
are o sanie proprie trasă de 
12 cîini răspîndiți în formă de 
evantai, dar pasagerul se află 
așezat pe o încărcătură de 
circa 100 kg pește înghețat — 
hrană pentru oameni și ani
male. Deasupra peștelui se 
află o piele de ren — acesta 
este tot confortul. Cît timp se 
poate călători pe gheață, este 
relativ plăcut, dacă se face 
abstracție de faptul că în a- 
fară de pasager pe sania în
gustă trebuie să-și găsească 
loc și conducătorul săniei.

Cînd drumul continuă pe 
sol, călătoria devine o perfor
manță sportivă : la urcuș tre
buie să cobori din sanie să 
te ții de ea și să mergi gîfî- 
ind. cu sentimentul unui cli
ne legat de o bicicletă. Dacă 
te ajunge din urmă sania ur
mătoare, atunci ești înconju
rat de o haită de cîini, ale 
căror gîtlejuri se întrevăd 
fioroase din botul larg des 
chis. Nu poți să-ți mai dai 
seama dacă ești lac de sudoa
re din teama față de cîini 
sau din cauza ritmului rapid 
de mers impus de animale.

Cînd ajungi sus — trebuie 
trecute înălțimi de pînă la 
400 m. — trebuie să împingi 
sania cu ultimele puteri, să 
te arunci apoi pe ea, să te 
prinzi bine, să-ți pui picioa
rele în siguranță pentru că

Startul călătoriei mastre 
s-a produs la Jakobshavn, la 
500 km la nord de Cercul

acum mergi vijelios la vale.
Treci peste tot felul de hîm
țoape adînci de oină la 1 m
— în mandra pilotilor de la
zidul morții.

Asigurarea asistenței medi
cale optime constituie una din 
componentele principale ale 
creșterii continue a nivelului 
de trai al oamenilor muncii, o- 
biectiv al întregii politici eco
nomice și sociale a partidului 
și statului nostru.

Măsurile tehnico-organizato- 
rice aplicate de Ministerul Să
nătății în ultimii ani se înscriu 
pe această linie și au permis 
asigurarea corespunzătoare în 
localitățile urbane și rurale 
din întreaga țară a cabinete
lor stomatologice și a cadrelor 
medicale calificate.

In municipiul nostru, ca ur
mare a existenței a numeroși 
factori generatori ai bolii ca- 
rioase, problema asistenței sto
matologice capătă o importan
ță deosebită. Recenta consfătu
ire a medicilor stomatologi și 
a cadrelor de tehnicieni din 
Valea Jiului a analizat stadiul 
actual al asigurării asistenței 
stomatologice la nivelul fie
cărui serviciu și a precizat u- 
nele sarcini și norme de con
duită atît în ceea ce privește 
asistența adulților cît și a șco
larilor. Adoptarea unui vast 
program de măsuri profilacti
ce trebuie să constituie în con
text o sarcină expresă a între

găzilor Căci, iată, drept re
zultat al acestui „sprijin", 
numeroase brigăzi se si
tuează pe ultimele lo
curi, bătînd adevărate „re
corduri" la obiectivele ce și 
le-au propus pe linia educa
ției : cele mai multe absențe 
nemotivate, cele mai multe 
abateri etc.

Cu așa sprijin, ca cel do
vedit de comitetul sindica
tului, nu e de mirare,..! 
Oricum, în curînd co
mitetul sindicatului va afișa 
și cel de-al doilea grafic (se
mestrial, sau anual). /Odată 
cu acest eveniment (aștep
tat cu destulă înfrigurare; 
comitetul va anunța că și-a 
îndeplinit sarcinile pe 1973. 
că a recuperat restanțele a- ’ 
cumulate în lunile iulie — 
noiembrie la capitolul in
formarea salariaților. Nu
însă, ceea ce este esențial 
a restanțelor brigăzilor la 
planul de producție.

Ion MUSTAȚA

ind înlocuită cu succes de apa
ratul colector de probe.

Această inovație dc mare e- 
ficacitate economică aplicată 
la preparația cărbunelui din 
Petrila se bucură de o bună a- 
preciere, ea demonstrînd încă 
o dată preocuparea rodnică 
pentru introducerea noului în 
procesul de producție.

Emilian DOBOȘ, 
șef de schimb

Oar cînd?...
Această întrebare face zile 

fripte multor clienți ai sec
ției de curățătorie chimică 
din cadrul Cooperativei meș
teșugărești „Unirea" din Pe
troșani. In biroul de primire 
și restituire a hainelor pre
zentate la curățat, poți asis
ta aproape zilnic la repeta

Polar. Jakobshavn, cu cei 
2 800 locuitori și 6 000 de cîini 
de sanie, este unul din puți
nele orașe mici din Groenlan
da, unde se încearcă, prin 
intermediul industriei pescu
itului. să se adapteze nivelul 
de trai al populației la condi
țiile central-europcne. Dar în 
micile așezări din afara ora
șului groenlandezii trăiesc, la 
fel ca strămoșii lor eschimoși, 
aproape exclusiv de pe urma 
peștelui și a vînătorii de foci. 
Ce-i drept, se vînd alimente 
de bază la prețuri subvențio
nate. dar în lunile de iarnă, 
în care pescuitul este slab și 

„Cu sania trasă de cîini prin Groenlanda14
nu există posibilități de trans
port. banii de care dispun lo
cuitorii sînt puțini iar peștele 
și focile rămîn unica hrană.

Pușca ruginită a înlocuit 
harpoanele, dar metodele de 
pescuit și vînătoare au rămas 
aceleași în lupta necruțătoare 
pentru supraviețuire a locui
torilor Arcticii.

Posibilitățile de înțelegere 
cu conducătorii groenlandezi 
ai săniilor s-au limitat aproa
pe exclusiv la gesturi, cînd 
ne-am urcat în sănii Ia mi
nus 25°, împachetați în pan
taloni din piele de focă, cisme 
din piele de focă șl hanorace 
îmblănite. Reținerea n-oastră 
temătoare față de cîini s-a 
dovedit inutilă. Ei nu sînt 
agresivi. Singurele ordine pe 

gii rețele de asistență stoma
tologică. Boala carioasă fiind 
o consecință a evoluției ali
mentației omului, domeniu în 
care posibilitățile de influen
țare sînt limitate, se înțelege 
că nu este previzibilă eradica-

Pe marginea consfătuirii medicilor 
stomatologi și tehnicienilor 

de specialitate din Valea Jiului

rea cariei dentare, ci doar o 
coborîre a indicelui de carie.

In acest sens, de o eficiență 
profilactică deosebită se dove
dește a fi terapia cariei sim
ple și complicate, executată 
corect. Terapia protetică de 
restaurare, terapia anomaliilor 
dento-maxilare, ca și îndru
marea și supravegherea apara
tului dento-maxilar la vîrsta de 
creștere, constituie mijloace 
eficiente de profilaxie a afec
țiunilor adentale și paradenta- 
le. Experiența de peste două 
decenii a unor aplicații largi

ACTIUHE OBȘTEASCA 
DE DESZĂPEZIRE

încă din zorii zilei, dumini
că numeroși locuitori ai ora
șului Uricani au început o ac
țiune de un real folos obștesc 
— curățirea zăpezii, căzută în 
cantități mari, de pe principa
lele. căi de circulație ale orașu
lui. Obiectivul principal al 
harnicilor cetățeni l-a consti
tuit deszăpezirea străzii Repu
blicii, unde la o oră matinală 
puteau fi văzuți luptîndu-se cu 
troienele de zăpadă Stoian Bă- 
utu, Ion Marcu, Alexandru 
Pușcaș, Ambrozie Tătar, Ele
na Wolskendorfer și alții. U- 
neltele improvizate nu i-au 
împiedicat pe toți aceștia ca, 
în numai cîteva ore, să termi
ne deszăpezirea traseelor prin
cipale, permițînd desfășura
rea traficului auto în bune 
condițiuni. Iarna, însă, pare 
hotărîtă să nu renunțe prea 
ușor la... drepturile sale, nin
soarea continuă și în aceste zi
le și, de aceea, va trebui ca a- 
cest frumos exemplu ăl locui
torilor Uricaniului să fie con
tinuat aici, ca și-n restul loca
lităților Văii Jiului.

te dialoguri neplăcute în
tre lucrătoarele primitoare 
și clienții amînați zile la 
rînd și chiar săptămîni. 
Problema cea mai arzătoare 
care rămîne de rezolvat la 
această secție este, deci, cu
rățirea la timp și de bună ca
litate a hainelor. Ar fi 
cazul ca tovarășii din 
conducerea Cooperativei
meșteșugărești „Unirea" să 
treacă mai des pe la aceas
tă secție s-o ajute să-și re
zolve problemele — s-o de
termine să-și onoreze la 
timp comenzile primite.

Wilhelm LOJADI, 
Petroșani

Operativitate
In cursul zilei de 11 decem

brie a. c. la E. M. Uricani a 
fost întreprinsă o amplă ac

care le cunosc sînt indicațiile 
privind direcția. Ei sînt diri
jați prin strigăte ascuțite, 
subliniate în situații critice 
prin pocnetul sau chiar lovi
tura , biciului lung de mai 
mulți metri. Este nevoie de 
abilitate și forță pentru a tine 
sub control aceste animale 
semisălbatice.

Mai multe zile de mers ne 
despart de următoarea așe
zare locuită. Deoarece gheața 
nu este destul de tare, trebuie 
să alegem drumul pe sol, mai 
greu, dar mal interesant. Pre
gătim proviziile pe care Ie 
purtăm cu noi pe lămpi cu 

petrol, în parte afară în frig 
pătrunzător, în parte în cort 
sau în colibe părăsite, folosite 
de pescari ca refugii cînd lip
sesc de acasă zile întregi în 
cursul expedițiilor lor de 
vînătoare. Prin ferestrele și 
ușile desfundate șuieră vîn- 
tul. Resturi de foci și pește 
sînt împrăștiate pretutindeni

Aventura noastră devine 
mai picantă cînd se constată 
că am uitat să luăm cu noi 
farfuriile și tacîmurile. O în
ghițitură seara din sticla de 
coniac. învăluită de multiple
le mirosuri de pește, petrol și 
oameni nespălați, conferă și 
acestei situații o notă de ro
mantism

în cea de-a patra zi de că
lătorie ajungem la Qeqertaq 
(pronunțat: krkrtq), o așeza- 

de fluor la nivelul țesuturilor 
dure dentare a demonstrat că 
asigurarea unei concentrații 
de un miligram de fluor la un 
litru de apă (1 mg/1) într-o a- 
limentație obișnuită, reprezin
tă o măsură profilactică foarte

utilă. Cum aceasta se poate 
realiza numai pe calea fluoră- 
rii apei de băut pînă la doze 
profilactice, este necesară o 
instalație specială la nivelul 
bazinelor de apă potabilă.

Avînd în vedere că centrul 
nostru minier Valea Jiului 
prezintă un indice crescut de 
patologie carioasă și de com
plicații derivate, cu concursul 
organelor locale, s-ar putea 
realiza această fluorizare a a- 
pei potabile. O altă măsură 
profilactică este dispensariza- 
rea activă a claselor primare

Răspundem
celor ce ne scriu

♦ GHEORGHE HAIDA
MAC, Petrila. Din cercetarea 
actelor dumneavoastră perso
nale rezultă că ați plecat de la 
Exploatarea minieră Dîlja, și 
ați revenit la aceeași unitate, 
prin transfer la cerere. în care 
situație nu vă mai păstrați ve- 
chimea neîntreruptă în ace
eași unitate. Așadar, nu vă 
mai încadrați în prevederile 
articolului & din Legea nr. 
1/1970 și deci nu puteți benefi
cia de drepturile la care vă re
feriți.

+ UN GRUP DE CETĂ
ȚENI, strada Coroești, Vul
can. Conducerea Secției de dis
tribuire a energiei electrice 
din Petroșani, informează că, 
în conformitate cu prevederile 
Decretului Nr. 620, anexa 2, se 
interzice iluminatul pe șosele, 
autostrăzi și alte drumuri pu
blice, în afara străzilor com
pacte, fapt pentru care becuri
le dintre Vulcan — Iscrom 
au fost demontate.

țiune pentru descărcarea 
vagoanelor cu material lem
nos pentru mină sosite la 
depozit. Au fost descărcați 
peste 120 metri cubi de 
lemn. In sprijinul muncitori
lor de la depozitul de lemn 
au venit brigăzile de mineri 
și organizațiile U.T.C. de la 
sectoarele de producție ale 
minei. Prin munca depusă 
și cu acest prilej Constantin 
Grădinaru, Aurel Șoșoi, A- 
lexandru Botezatu, Nicolae 
Ștefan, Vintilă Bejan, Con
stantin Asavinei, Viorel 
Hribișteanu, luliu Toma, 
Gheorghe Heti, Anton Heti, 
Ion Popescu și alții au adus 
o contribuție importantă la 
evitarea cheltuielilor inutile 
pe care le-ar fi determinat 
intrarea vagoanelor în loca
ție.

C. ILIE 
Uricani

re locuită. Aici sîntem aștep 
tați, deoarece de cîteva săp
tămîni există stație de radio 
și am fost anunțați. întregul 
sat a ieșit să ne salute: de 
mai multe săptămîni la 
Qeqertaq nu a mai venit nici 
un om. De aceea la Jakobshavn 
ni s-a încredințat și corespon
dența poștală.

Unica sursă de venit a lo
cuitorilor este vînatul focilor 
și pescuitul ..Udoqt-Udoqt1“ 
(focă) se strigă de la unul la 
altul cînd în depărtare la 
marginea golfului apare un 
punct negru cît o gămălie de 
ac. Pe o sanie minusculă cu 

tălpicile învelite cu piele de 
focă este legată arma, o mică 
pînză albă servește drept, 
camuflare, în spatele ei vînă- 
torul se apropie pînă la o bă
taie de pușcă de pradă Dar 
destul de des foca este mai 
iute și dispare din nou

Mai rentabil este pescuitul 
la copcă. O sfoară este cobo- 
rîtă în copcă iar de ea sînt 
prinse din loc în loc la dis
tanțe de circa 2 m cîrlige cu 
resturi de pește. Deja după 
o jumătate de oră sînt scoși 
afară peștii cei mai grași din 
tre care cîțiva sînt mînrati 
cruzi pentru a asfîmpăra foa
mea. Restul de peete adus a- 
casă este pus la uscat pe raf 
turi aflate în fața căsuțelor 
de lemn viu colorate

Seara, în luxul neobișnuit, 
al încăperii încălzite, sîntem

— aceasta fiind cu putință de 
realizat în condițiile actv le 
de încadrare medicală, pri’ e» 
partizarea fiecărui medic to- 
matolog o clasă I din șco
lile generale, pe un termen bi
ne stabilit.

Este necesar ca în viitorul a- 
propiat să se înființeze cabine
te stomatologice în școlile ge
nerale, la început un cabinet 
pentru două-trei școli genera
le. Această dispensarizare fă- 
cîndu-se conștiincios, atît prin 
munca eficientă a cadrelor 
medicale, cît și prin concursul 
cadrelor didactice, va putea 
duce în cîțiva ani la reducerea 
indicelui carios.

Consfătuirea medicilor sto
matologi a arătat cu prisosin
ță importanța realizării la 
nivelul fiecărui serviciu sto
matologic a unui circuit cît 
mai funcțional, pentru asigu
rarea unei asistențe de urgen
tă imediată și a unei asistente 
terapeutice programate, cu 
eficiență maximă în rîndurile 
populației.

Dr. Constantin BLENDEA, 
medic specialist stomatolog 
Spitalul unificat Petroșani

NICOLAE BARTHA, Pe
troșani. Pentru lămumea 
problemei despre care ne scri
eți, serviciul financiar al 
Centralei cărbunelui a inter
venit la Ministerul Minelor, 
Petrolului și Geologiei Bucu
rești.

> CONSTANTIN GRAN- 1 
CEA, Petrila. Din scrisoarea 
adresată redacției de către ex
ploatarea de preparare a căr
bunelui din Vulcan, care a cer
cetat situația dv., rezultă că 
nu vi s-a majorat salariul, în- 
trucît nu depuneți interesul 
necesar pentru îndeplinirea a- 
tribuțiilor de serviciu. Pentru 
schimbarea locului de muncă* 
unde dv. ați cerut a fi reparti
zat, este necesar să prezentați 
secției de preparare a cărbune
lui Petrila un certificat medi
cal.

AUREL FILIP, Lupeni. 
Publicația privind pierderea 
legitimației poate apărea în 
ziar numai dacă expediați prin 
poștă, pe adresa redacției Pe- 
troșani str. Republicii nr. 90, 
costul cuvintelor date publici
tății calculat la tariful legal 
de un leu cuvîntul.

♦ GHEORGHE BIDIȚĂ, 
Vulcan. Problema care vă in
teresează a fost reglementată 
prin Decretul Consiliului de 
Stat al R.S.R. nr. 411 din ?0 
octombrie 1972, privind abor
darea unor ajutoare mamelor 
cu mulți copii.

Cazul despre care ne scrieți: 
..născut 9 copii, din care 8 în 
viață, 7 căsătoriți cu copii și 
unul necăsătorit" nu se înca
drează în prevederile de care 
este condiționată acordarea a- 
jutorului bănesc și anume co
pii să se afle în îngrijirea ma
mei".

♦ GHEORGHE AL. GHEOR
GHE, Petroșani : Vînzarea i- 
mobilelor se face numai loca
tarilor principali, respectiv 
persoana fizică sau juridică 
titulară a contractului de în
chiriere.

invitați să mîncăm carne de 
focă, totuși noi ezităm deoa
rece mirosul pătrunzător ie 
untură de pește ne face ă 
ne temem de consecințele, 
care kr putea fi grave La mi
nus 30° și în îmbrăcămintea 
polară groasă. Timpul mai 
favorabil și condițiile de că
lătorit mai bune fac din dru
mul de întoarcere o plăcere. 
Putem ocoli înălțimile cele 
mai abrupte. Ne cuprinde 
totuși un sentiment de teamă 
Ia ivirea mării deschise la 
numai 20 de metri distanță. 
Teama noastră nu este risipi
tă nici de zîmbetul liniștitor 
de pe fețele late ale eschimo
șilor care ne conduc săniile, 
într-adevăr. o sanie alunecă 
în mare, dar cu ultimele forțe 
cîinii reușesc să o scoată a- 
fară.

Ca o {încununare a aventu
rii noastre în una din ultime
le seri apare deasupra întin
derii tăcute o auroră polară 
în frumusețea sa de nedes- 
cris. Razele de lumină apar 
Ia orizont, se răsucesc în spi
ral? si în stencuri fluturînde, 
o ploaie argintie în cascade, 
între toate acestea văluri co
lorate țesute din visuri.
• Ultima zi ne aduce înapoi 
?. Jakobshavn. în amurg ajun
gem la fiordul înghețat. Pri
virea ne alunecă departe pes
te golf și ghețarul nesfîrsit. 
Soarele coboară ca un glob 
rubiniu și transformă ghețarii 
în fermecate grădini tranda
firii Acestea sînt momentele 
în corn îti dorești să nu te 
mai întnm’ niciodată într-o 
lume plină, do perfecțiune și 
stres, tensiune fără împlinire 
— primejdii fără aventură.

(de Ruth Storck „Frank
furter Atlgemeine Zei- 
tung“ — R.F. Germania)
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PREGĂTIREA TEHNICO-PRODUCTIVĂ

$/ FUNCȚIONALITATEA 
ATELIERELOR ȘCOLARE

elemente principale de formare a elevilor

in spiritul muncii și de orientare profesională
întreg procesul de moder

nizare a învățămîntului por
nește din natura lui funda
mental formativă — pregăti
rea elevului pentru a se în
cadra eficient în viața social- 
economică. Sistemul de învă
țămînt românesc s-a apropiat 
tot mai mult de această ne
cesitate după hotărîrea parti
dului de a se introduce în dis
ciplinele școlare activitățile 
productive și crearea atelie
relor școlare patronate de în
treprinderi, care au obligații 
exprese în această privință, 
și după plenara C. C. al P.C.R. 
din iunie 1973. în școlile din 
municipiul nostru situația 
activităților tehnico-producti- 
ve este determinată de ame
najarea și dotarea atelierelor 
școală care, la rîndul lor, in
fluențează direct pregătirea 
elevilor prin muncă și pentru 
muncă, le stimulează formarea 
deprinderilor și ințeresul, în 
ultimă analiză contribuie la 
orientarea școlară și profesi
onală. O analiză temeinică și 
realistă a acestei discipline 
școlare era necesară și ea a 
avut loc cu prilejul schimbu
lui de experiență organizat 
de inspectoratul școlar în ca
drul microîntreprinderii șco
lilor generale nr. 1 și 6 din 
Petrila.

O activitate tehnic-produc- 
tivă rodnică din punct de ve
dere educativ se realizează 
printr-o colaborare justă 
școlii cu întreprinderea 
tronatoare, fapt prezent
dotarea atelierelor, profilul 
lor și munca concretă ce se 
desfășoară în ele. Nu este 
indiferent dacă elevii execu-

a 
pa- 

în

tă mereu aceleași operații 
simple și obiecte care nu pot 
fi plasate, datorită simplității 
lor funcționale. Astfel este 
posibilă doar scăderea inte
resului pentru munca de ate
lier a elevului, deci ineficien
ta de fond educativă. Orga
nizarea schimbului de expe
riență la Petrila se justifică 
prin experiența pozitivă exis
tentă aici. Dacă într-o primă 
etapă (1971—1972) atelierele- 
școală aveau un caracter meș
teșugăresc. faza 
prezentă acum, este de na
tură industrială, caracter im
primat de microîntreprinde- 
r.ea înființată anul acesta în 
luna mai. După jumătate de 
an de experiență reies două 
idei importante — deprinde
rea unei meserii (lăcătuș de 
mină pentru băieți, confecți
onarea covoarelor pentru fete) 
este mult mai adecvată ; se 
formează și trăsăturile mora
le specifice muncitorului (res
pectul față de muncă, ordinea 
și disciplina. conștiinciozita
tea și pasiunea). Iată și pen
tru ce beneficiile obținute Ia 
sfîrșitul anului școlar prece
dent au fost de 20 000 lei, deci 
un alt stimulent al elevilor, 
mîndri de munca lor, spunea 
prof. Lucia Daniel, directoa
re a Școlii nr. 6 Petrila.

O experiență remarcabilă 
în ceea ce privește posibilită
țile reale de muncă ale elevi
lor există și la alte două u- 
nități de învățămînt — Liceul 
din Vulcan și Școala generală 
nr. 2 din Petroșani, 
produsele industriale ale 
telierului de acoperire galva
nică - preciza prof. Gh. An- 
toce, director al Liceului din

următoare,

„Numai
a-

valoare 
atelie- 

amena-

Vulcan — au avut o 
de 40 000 lei'*. Toate 
rele școlare sînt bine 
jate și obțin foarte frumoa
se rezultate economice și edu
cative — datorită colaborării 
cu părinții și întreprinderea 
patronatoare — Secția de 
stîlpi hidraulici a I.U.M.P. 
Datorită acestor fapte, la Vul
can s-a trecut la o etapă su
perioară din care se desprin
de sensul activităților tehnico- 
productive — analiza de pers
pectivă a posibilităților- de 
cuprindere a absolvenților în 
economia orașului, orientarea 
profesională în funcție de an
samblul particularităților psi- 
ho-fizice ale elevului.

Aspectul dotării atelierelor 
școlare a fost latura asupra 
.căreia s-a insistat cel mai 
'mult, prezentîndu-șe situația 
școlilor din diferite localități 
(ing. Ion Cruceru, prof. Petru 
Eana. prof. Ștefan Bende, 
prof. Anton Popescu), alături 
de considerații asupra pregă
tirii pedagogice a maiștrilor 
instructori, necesitatea profi
lării după specificul- economic 
al Văii Jiului și producerea 
unei game cît mai întinse de 
repere industriale și obiecte 
de larg consum. Pentru că e- 
levii trăiesc în miilocul mine
rilor. școlile au datoria ca 
prin vizite, întîlniri cu frun
tași în muncă, să facă mai 
detaliat cunoscută munca oa
menilor de aici, acțiune utilă 
și necesară în orientarea ab
solvenților.

Un atelier școlar își înde
plinește scopul educativ pen
tru care a fost amenajat, nu-

mai dacă, oferă elevului posi
bilitatea să lucreze efectiv la 
realizarea unor obiecte de in
teres social-economic. în a- 
ceastă privință sînt multe 
școli în municipiu care dis
pun. de spații cu funcționali
tate limitată (o mașină de 
găurit, un strung, cîteva ban
curi de lucru). în această si
tuație sînt multe unități de 
învățămînt, ele înșile respon
sabile de această stare destul 
de monotonă, rutinardă a ore
lor, de atelier. Este momentul 
ca,' urmînd experiența de la 
Petrila și Vulcan, inspectora
tul școlar să studieze posibi
litatea creării unor ateliere 
sau microîntreprinderi la ni
velul localităților în care să 
lucreze toți elevii, în acest 
fel s-ar putea asimila o gamă 
mai largă de meserii, fiecare 
unitate să fie într-un fel spe
cializată, iar în ziua de prac
tică stabilită, clasa să se de
plaseze la aceste ateliere ctf 
sporită valoare funcțională.

Schimbul de experiență or
ganizat la Petrila și avînd ca 
temă preocuparea conduceri
lor de școli pentru îndruma
rea pregătirii tehnico-produc- 
tive organizarea, amenajarea 
și funcționalitatea atelierelor, 
face actual acest aspect 
învățămîntului acum, la 
șitul primului trimestru 
Iar. Asemenea acțiuni 
indicat să se susțină sistema
tic, chiar și la școli care au 
o dotare mai redusă, pentru 
a se căuta soluții, idei econo
micoase, moderne și eficient- 
educative.

al 
sfîr- 
șco- 
este

Ts.

si>

(Urmare

CORUL SCOUR
unitate a talentului copiilor

a muncii
din pag. 1)

Sîmbătă și duminică, 
scenele caselor de cultură 
cluburilor din municipiu, 
desfășurat a TV-a ediție a popu
larului Concurs care stimu
lează talentul copiilor și, în e- 
gală măsură, interesul școlilor 
pentru această frumoasă tra
diție corală românească, con- 

. tribuie la formarea și consoli
darea prestigiului unităților 
de învățământ. In această pri
vință, rezultatele obținute de 
Școala generală nr. 5 Petrila 
au o valoare exemplificativă.

Duminică dimineața am a-

pe 
și 

s-a

educativ-formative
la Casa de cultură dinsistat

Petroșani la un veritabil spec
tacol coral susținut de copii 
(este regretabil și. poate, re
velator pentru munca și inte
resul profesorilor de muzică 
— ale căror îndatoriri erau re
clamate de concurs — că șco
lile generale nr. 3 și 6 Petro
șani. Aninoâsa, Iscroni, nr. 4 
Vulcan și alte cîteva. nu s-au 
prezentat în manifestare ; co
piii au aptitudini atît de di
verse ; cum sînt detectate, sti
mulate și îndrumate de către 
aceste școli ?). In repertoriul 
copiilor sînt cîntece revoluțio
nare, prelucrări după folclorul

Eforturi pentru extinderea
si modernizarea »

capacității de producție
(Urmare din pag. 1)

dat în folosință depozitul de tranzit Petrila, soluțio- 
nîndu-se astfel aprovizionarea unității cu materiale 
în mai bune condițiuni. Pentru descongestionarea pu
țurilor s-a pus in funcțiune roluri colectoare la blocu
rile II, III și VI asigurîndu-se transportul producției 
cu un număr de posturi redus. Concomitent, se depun 
eforturi pentru modernizarea și extinderea mecanizării 
producției în abataje. în stratul 3, blocul III se experi
mentează cu succes metoda de exploatare cu banc 
subminat prin care se asigură nu numai o producție 
de cărbune mărită, ci și o productivitate mai înaltă. 
La sectorul III se lucrează intens în aceste zile pentru 
montarea și punerea în funcțiune a unui nou complex 
mecanizat de susținere într-un abataj frontal.

Organizîndu-și mai bine munca și folosind din plin 
dotarea tehnică și timpul din programul de lucru, bri
găzile de mineri conduse de comuniștii Marin Ciubăr, 
Traian Molnar, Hristache Borș, Constantin Chițoiu, 
Teodor Flutur au depășit lună de lună sarcinile de 
plan.

nostru muzical atît de colorat, 
piese din muzica clasică, fapt 
care indică posibilitățile voca
le și armonice deosebit de în
tinse. „Partid, pavăza mea", 
„Plaiuri părintești", „Ana Lu
goj ana", „Părinte drag, partid 
iubit", „Pionierii cîntă țara", 
„Al partidului drag nume", 
„Mîndră-i țara mea" sînt doar 
cîteva din piesele care formea
ză repertoriul acestor coruri 
în care copiii cîntă cu pasiu
ne și cu chipurile iluminate de 
frumusețe artistică. Dar acest 
gen de manifestări, dincolo de 
valoarea artistică ce o posedă, 
reprezintă și un prilej excep
țional de a constata evoluția 
unei școli față de un moment 
precedent. In această ordine 
de idei școlile generale nr. 1 
și nr. 5 furnizează plăcute sur
prize — corurile au făcut re
marcabile progrese în comple
xitate, armonie și omogenita
te, în prezenta spectaculară. 
La fel școlile generale 4 și 2 
(se dovedește foarte bună i- 
deea organizatorilor de a con- 

„cura corurile mici — clasele
I—IV — și cele ale elevilor 
mari — clasele V—VIII).

Apreciate de către un juriu 
format din profesori de spe
cialitate, corurile clasificate 
pe locul întîi vor participa la 
faza municipală a concursului 
„Copiii cîntă patria și parti
dul". Pînă la această dată ne- 
fiind în posesia clasificărilor, 
le vom publica într-un alt nu
măr al ziarului. O remarcă deo
sebită, totuși, indiferent de re
zultatele selective, pentru in
teresul și preocupările cultu
ral- artistice existente la șco
lile generale de la Cîmpu lui 
Neag și Cimpa, nr. 2 și 3 Vul
can, care, în ciuda distanțe- 
l'or pînă la locul manifestări
lor, s-au prezentat în concurs.

(Urmare din pag. 1)

metode de muncă care să con
ducă la creșterea productivi
tății muncii. încă din cursul 
anului 1972 a fost inițiată o 
acțiune de extindere a rețe
lei de drumuri pentru tractoa
re în scopul reducerii mane
vrării lemnului manual sau 
cu mijloace rudimentare. A- 
ceste lucrări au permis reduce
rea, în cursul anului 1973. a 
fondurilor de cărăușie particu
lară cu 40' la sută, în compa
rație cu anul trecut. Tot pe a- 
ceastă cale, anul, 1974 va în
registra o reducere de 45 
sută față de nivelul 
an.

Pentru a face față 
parcului de tractoare, 
zultă din aplicarea 
măsuri, s-a urmărit școlariza
rea cadrelor necesare. Recent 
au absolvit cursurile de califi
care 6 tractoriști, iar alți trac
toriști și funiculariști se află 
în curs de școlarizare. Tot în 
ceea ce privește mecanizarea 
lucrărilor, anul viitor va adu
ce cu sine o mai bună aprovi
zionare cu piese de schimb, 
astfel încît să fie posibilă uti
lizarea întregului parc de trac
toare, îndeosebi a puternice
lor tractoare TAF, foarte bine 
adaptate specificului lucrări
lor de exploatare forestieră, 
însă... complet lipsite de pie
sele de schimb necesare.

Iarna a creat totdeauna di
ficultăți în desfășurarea nor
mală a activităților de exploa
tare și transport forestier și 
de aceea rezultatele primului 
trimestru depind în cea mai 
mare parte de măsurile luate 
în vederea înlăturării greută
ților cauzate de căderile abun
dente de zăpadă și de tempe
raturile scăzute. După cum am

plan în perioada anotimpului 
rece.

întreținerea corespunzătoare 
a drumurilor destinate 
portului auto constituie 
premisă importantă a 
desfășurări a activității
tiere în timpul iernii. Or, în a- 
cest domeniu atît de impor
tant, continuă să existe pro
bleme. Sarcina întreținerii

trans- 
o altă 
bunei 
fores-

la 
acestui

creșterii 
care re- 
acestor

A

Participare unanimă a membrilor
întregului colectiv la

(Urmare din pag. 1)

măsurilor ca fiecare membru al 
colectivului să participe la reali
zarea sarcinilor, grija 
asigurarea în 
capacității de 
velul sarcinilor 
parea pentru 
mai eficiente căi 
a producției și a productivită
ții muncii au fost acțiuni cărora 
organizația de partid le-a acor
dat maximum de atenție și in
teres. Bineînțeles că la materi
alizarea acestor obiective am 
găsit sprijin neprecupețit și com
petent din partea tehnicienilor, 
din partea organizației de tine
ret - pentru că foarte mulți

pentru 
permanență a 
producție la ni. 

de plan, preocu- 
găsirea celor 

de creștere

Un sfert de veac
închinat

scenei petroșănene
(Urmare din pag. 1)

— Mai rece și mai rezervat, 
interesat prea puțin de viața 
scenei.
- Cei care frecventau teatrul 

știu că soția dumneavoastră, 
Maria lordache-Dumitrescu, a 
evoluat pe scenă din prima sta
giune, făcîndu-și, după o pau
ză firească, reapariția în „Fata 
fără zestre". Se pare, însă, tă 
și soțul a fost atras de scenă, 
în roluri de mai mică întindere.

- Da, în paralel cu munca 
mea, evoluam și pe scenă. De
butul l-am făcut în „Sacul cu 
surprize" de M. Twain, l-au ur
mat apoi altele : „Simion Al- 
bac", „Lupii", „La vulturul de 
aur", „Alarma", „Afaceriștii",

„Revizorul", „Anii negri", „Ul
timul mesaj".

- Ce amintiri aveți din peri
oada acestui sfert de veac ?

- In primul rînd satisfacția 
de a lucra cu regizori artistici 
de valoare națională ca ; Val

Sadova, Sică 
Zirra.
și firesc, multe 
peste teatrul

Mugur, Marietta 
Alexandrescu, M.

După cum e 
valuri au trecut 
petroșănean. Unele au dus oa
meni, altele au adus. Dintre cei 
care au venit în 1948, doar doi 
mai slujesc și azi scena : unul 
e actorul Ștefan llie iar celălalt 
este Marin Dumitrescu, nea Ma
rin, căruia îi urăm sănătate 
succese multe, și, pentru că 
aflăm în preajma Iui 1974, 
mulți ani !

'Ci

Și 
ne 
la

membrii ai colectivului sînt ti
neri a grupelor sindicale.

Consemnăm in limbajul 
tistic al cifrelor, rodnicele 
zări ale colectivului : pină 
nele anului se vor produce 
plan, pe sector, circa 9 000 tone 
de cărbune ; in luna noiembrie 
productivitatea muncii medie ob
ținută pe sector a fost sporită 
față de cea planificată cu 200 
kg/post, iar in abataje cu peste 
o tonă pe fiecare post I 

l-am cerut unuia din 
brigadă ai sectorului, 
CHEȚA, să ne exprime 
lui de vedere asupra condițiilor 
care au facilitat realizările re
marcabile înregistrate la nivelul 
brigăzilor. „Este vorba, in primul 
rînd, de o deservire ireproșabi
lă a fronturilor de lucru, de a- 
provizionarea îndestulătoare a 
brigăzilor cu material lemnos 
necesar susținerii, cu vagonete 
goale pentru încărcarea și ex
pedierea, schimb de schimb, a 
întregii cantități de cărbune 
produs în abataj. Iar apoi de 
prezența la timp a artificierilor 
și, mai ales, a echipelor de 
electro-lăcătuși, care execută 
oriunde apare nevoia de pregăti
re grabnică a utilajului în vederea 
asigurării desfășurării normale 
a procesului de extracție. De 
toate acestea dispun brigăzile 
noastre". Că e așa cum ne de
clara brigadierul notăm doar 
că toate brigăzile de abataj au 
sarcinile de plan, de la începu
tul anului, realizate, intre aces
tea se numără pe prim plan 
cele conduse de CONSTANTIN 
POPA, IOAN SIMA, PETRU ALB, 
NICOLAE STOICA și VASILE 
CHEȚA. De pildă, ortacii lui 
loan Sima au acumulat in lu
nile scurse de la începutul anu
lui un volum suplimentar de căr
bune 
tinerii 
dusă 
3 000 
tru că, așa cum am aflat de 
la STEFANACHE PRICOP, secre
tarul organizației U.T.C, a sec
torului, aproape în exclusivitate

sta- 
reali- 
la li
pește

șefii de 
VASILE 
punctul

succes

de peste 1 000 tone, iar 
mineri din brigada con- 

de Constantin Popa peste 
tone. Am spus tinerii pen-

Mica publicitate
VÎND apartament — str. Republicii, nr. 65, Petroșani.

CAUT femeie îngrijire copil — str. Independenței, bloc
19, ap. 12, scara 1, Petroșani.

forestieră de exploatare și 
transport Deva să intervină și 
să precizeze modalitățile de 
realizare a acestei importante 
activități de întreținere a dru
murilor forestiere.

Tot în legătură cu planul a- 
nului 1974 reținem faptul că 
se prevede dublarea față de a- 
nul acesta a cantității de lemn 
de mină livrată unităților mi-

MĂSURILE LUATE
STAU GARANȚIE!

fost informați o primă măsu
ră adoptată în acest scop o 
constituie asigurarea stocuri
lor de material tăiat, aflat în 
diferite faze în zone mai ușor 
accesibile. Situația cea mai 
bună o prezintă sectoarele Lo- 
nea, Cîmpu lui Neag și Lupenî 
unde cantitățile și fazele de 
material lemnos aflate în aces
te stocuri sînt la nivelul pre
vederilor graficelor întocmite, 
existînd posibilitatea acoperi
rii integrale a sarcinilor de

drumurilor forestiere revine 
Unității de mecanizare a trans
porturilor și construcțiilor fo
restiere Iscroni, dar mai inter
vine în această problemă, fă
ră a avea obligația s-o facă, și 
U.F.E.T. Petroșani. Uneori în
să, nici una din cele două u- 
nități nu intervine și atunci 
starea drumurilor are în mod 
sigur de suferit.

Considerăm că ar fi indi
cat ca forul tutelar al celor 
două unități, întreprinderea

niere din Valea Jiului. In ce 
măsură va fi onorată această 
sarcină, dat fiind faptul că în
că din cursul acestui an au 
apărut unele restanțe la livra
rea lemnului de mină ? Iată 
ce ne spune în legătură cu a- 
ceastă problemă,
U.F.E.T. :

— Vom căuta să 
cantitățile de lemn
contractate prin dezvoltarea 
sectorului Baru Mare care asi
gură în cea mai mare parte

directorul

asigurăm 
de mină

sortimentul acesta, ne infor
mează tovarășul Nicolae Bădi- 
că. Menționez, totuși, că avem 
greutăți în furnizarea lem
nului de mină datorită faptu
lui că diametrele impuse aces
tui sortiment intervin cu o 
pondere destul de redusă în 
masa lemnoasă din parchete
le pe care le exploatăm. Vom 
depune, însă, toate eforturile 
pentru a satisface cît mai de
plin necesitățile tovarășilor 
noștri de muncă de Ia minele 
din Valea Jiului.

O promisiune pe care fores
tierii par hotărîți s-o îndepli
nească în cursul anului viitor, 
la care se adaugă o dorință a 
acestora : unitățile Centralei 
cărbunelui să solicite într-o 
măsură mai mare lemnul răși- 
nos de diametre mari (aflat din 
abundentă în parchete) la 
U.F.E.T. Petroșani, decît la al
te întreprinderi forestiere din 
țară.

Au mai rămas puține zile 
lucrătoare din anul acesta : ele 
vor trebui folosite cu maxi
mă chibzuință de către toți sa- 
lariații U.F.E.T. Petroșani în 
scopul traducerii în viață a 
tuturor măsurilor stabilite în 
vederea asigurării condițiilor 
de desfășurare normală a ac
tivității forestiere în cursul a- 
cestei ierni, pentru asigurarea 
încă din primele zile ale anu
lui viitor a realizării ritmice 
a sarcinilor de plan la produc
ția de masă lemnoasă.

Greutatea “ 
degetului arătător
Vînzătoarea, o fată tînără

și relativ simpatică prinde 
cu toată delicatețea a două 
degete o bucată de rinichi 
și o pune pe cîntar. în par
tea cealaltă pune o greutate 
de 100 gr. Prea puțin. Ar 
mai trebui să pună o greu
tate de 50 gr. sau poate 
chiar de 100 gr., dar de unde 
să o ia dacă n-are? Vînză
toarea, descurcăreață fiind, 
și în dorința de a nu mă 
lăsa flămînd și cu dor de 
gustul rinichiului începe șă 
dea cu degetul în talerul
unde se afla greutatea de 
100 grame din metal. Moti
vul ? Lipsa altor greutăți 
de 50—100 grame.

— Păi lăsați-mă pe mine 
că am degetul mai gros.

— Cum să te las pe dum
neata, ce degetul matale e
comercial ?

— Nu, degetul meu nu-i 
comercial, dar nici 
matale nu prea este 
cială.

Și, dacă vreunul 
d-voastă dorește să
ce un astfel de rinichi, să 
meargă mai întîi la servi
ciul aprovizionare (sau cum 
i-o mai fi zicînd acuma) al 
I. C. L. S. de alimentație 
publică Petroșani și să-și 
ia un buzunar de greutăți 
(pentru cîntar).

Asta pentru a ști cît, și 
pe ce dați bani cînd veți 
gusta ceva de la bufetul 
din curtea Judecătoriei, lo
cul unde s-a desfășurat dia
logul de mai sus.

metoda 
comer-

dintre 
mănîn-

componenții brigăzii sînt mineri 
avînd virsta sub 30 de ani, iar 
șeful de brigadă este un activ 
membru al comitetului U.T.C. 
pe mină și pe oraș, iar cei trei 
șefi de schimb ai săi, ANTI 
DAMIAN, CONSTANTIN BEJAN 
și IOAN SIMINIUC sînt rnîndria 
organizației de tineret pe sector.

Inginerul IOAN DĂBULEANU, 
șeful de sector, ne-a convins pe 
parcursul convorbirii pe care am 
purtat-o că, rol hotăritor în 
obținerea succeselor economice 
l-a avut asigurarea condițiilor 
propice unei desfășurări rodnice 
a activității productive în abata
je și galerii,

- Ne-am concentrat atenția, 
din primele zile ale anului, și 
chiar în ultima parte a anului 
trecut, pentru pregătirea rezer
velor de cărbune pe care urma 
să le exploatăm. Este suficient 
să amintesc în acest sens că 
față de volumul de lucrări mi
niere de pregătire planificat 
s-au realizat în plus pină la a- 
ceastă dată 1200 metri cubi, 
rezultați pe de o parte prin de
pășirea planului fizic de metri 
liniari, iar pe de alta prin mă
rirea gabaritului galeriilor pe 
traseele principale, unde am 
considerat că trebuie să creăm 
situații favorabile unui transport 
fără stagnări. Doresc să eviden
țiez in această privință partici
parea brigăzii conduse de ZIM
BRU SZABO. în momentul ac
tual opt din abatajele cameră 
ale sectorului situate in stratul 
III sînt atacate și pregătite pen
tru exploatarea pe timp de a- 
proape doi ani.

Cu toate că pianul de pro
ducție al 
anul 1974 
pe acum 
zervă de 
exploata.
vă — acesta a fost continuu țe
lul vizat de colectivul sectorului 
III, iar ca urmare se poate spu
ne cu certitudine că pentru el 
și anul în care, curînd, vom pă
și va fi un an rodnic.

Supărarea 
doamnei Cristea

seciorului crește in 
cu 16 la sută, este de 
pregătită întreaga re- 
cărbune care se va 
Privirea în perspecti-

Cam șe la sfîrșitul lunii 
iulie — începutul lui august 
Emil Cristea a venit în ora
șul Uricani de pe meleagu
rile buzoiene, în dorința de 
a se statornicii aci.

Și după ce firul monoton 
al timpului a mai smuls cî
teva file din calendar, pro- 
videhța i-a scos-o în cale pe 
Mariana Dărămuș, pe care 
o îndrăgește și ca în orica
re poveste de acest fel, idi
la lor se termină cu căsă
torie.

Pînă aici toate sînt bune 
și frumoase, numai că în 
comuna Țintești, județul 
Buzău mai era o... doamnă 
Cristea, care auzind de 
noua „fericire" a celui ce 
i-a dăruit numele și veri
gheta s-a supărat foc și s-a 
dus la miliție arătînd că ea 
este prea egoistă pentru 
a-și împărți numele și soțul 
cu o altă... Cristea. >

Acum ce-o fi om. mai ve
dea, cert este însă că în 
Codul Familiei în articolele 
19 și 5 se arată că este 
nulă căsătoria încheiată de 
un bărbat sau o femeie care 
este căsătorit(ă).

Și tot cert este că în Co
dul Penal în articolul 303 
se vorbește despre încheie
rea unei căsătorii de către 
o persoană căsătorită se pe
depsește cu închisoare de 
la unu la cinci ani.

George PIPER, 
procuror,

SPORT • SPORT • SPORT
HALTERE

Deschiderea festivă a com
petiției „Cupa tineretului" a 
coincis la Grupul școlar mi
nier Lupeni cu desfășurarea 
fazei finale a campionatului 
școlii la haltere.

In prezența antrenorului 
Gheorghe Dumitru de la „Mi
nerul" Lupeni, campionii cla
selor s-au luat la întrecere cu 
bara de oțel și cît mai multe 
discuri pentru a intra în po
sesia titlului de campion al 
școlii și de a se apropia cît 
mai mult de performanțele ti
nerilor halterofili de la „Mi
nerul" Lupeni, care au făcut o 
frumoasă demonstrație în fața 
celor prezenți, detașîndu-se în 
special apreciatul Ioan Incze, 
ocupantul locului III la fina
la pe țară a juniorilor.

In ordinea categoriilor titlu
rile de campioni au revenit e- 
levilor : 1) Cornel Biholar — 
52 kg ; 2) Ionel Bulgaru — 56

kg ; 3) Constantin Filip — 60 
kg ; 4) Constantin Donciu — 
67,500 kg : 5) Gheorghe Păsat 
- 75 kg.

Cîștigătorilor. concursului 
le-au fost oferite din partea 
A. S. Viitorul premii în cărți 
și diplome.

Prof. Iacob IMLING

Rezultate meritorii 
ale sportivilor 
din Petroșani

Xn zilele 
brie a.c. sala de sport „Cons
tructorul" din Hunedoara a 
găzduit o reușită competiție 
handbalistică rezervată junio
rilor și junioarelor mici, dota
tă cu cupa „30 Decembrie".

Această competiție a fost 
organizată de Consiliul jude-

LUNA DECEMBRIE
Pentru cei dragi 

un cadou 
o bucurie!

de 15 și 16 decem-

țean al Organizației pionieri
lor și cu ajutorul comisiei ju
dețene de specialitate.

La această întrecere* muni
cipiul nostru a fost reprezen
tat de Școala sportivă Petro
șani cu echipe de fete și băieți 
și de Școala generală nr. 4 Pe
troșani cu o echipă de fete. In 
urma unor jocuri de bun ni
vel tehnic, echipa de băieți a 
Școlii sportive (antrenor San
du Mileti), a ocupat un meri
tuos loc II. De notat că echi
pa Constructorul Hunedoara, 
cîștigătoarea întrecerii, a tre
buit să depună eforturi serioa
se pentru a ieși învingătqare 
în confruntarea cu handbaliș- 
tii din Petroșani. Scor final 
14—11.

In ce privește comportarea 
echipelor de fete, formația 
Școlii sportive a ocupat lo
cul trei iar cea a Școlii genera
le nr. 4 locul patru, din cele 
șase echipe participante.

s. bAloi

Unitățile întreprinderii comerciale de sta 
pentru mărfuri industriale Petroșani oferă 
cumpărătorilor un bogat sortiment de arti
cole pentru toate vîrsteie, CADOURI UTILE, 
PLĂCUTE Șl ACCESIBILE CA PREȚ.

Sărbătorile de iarnă se apropie I
Procurați-vă din timp cadourile ce le veți 

oferi cu ocazia Anului Nou!

DIN MAGAZINE VĂ PUTEȚI PROCURA :

<$• articole de îmbrăcăminte și încălțăminte;
♦ articole 

produse de 
străinătate ;

+ jucării 
iarnă ;

< articole de gablonz - pandative, ce 
cei, brățări, inele, coliere, diademe etc ;

diferite și moderne articole de 
casnic ;

articole de marochinărie și artizanat.

cosmetice și de parfumerie, 
diferite firme românești și din

și podoabe pentru pomul d
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CHEMAREA
Consiliului popular al județului Bihor

Ultimele știri
(Urmare din pag. 1)

mobilizarea tuturor colective
lor de muncă, astfel ca in 
anul 1974 să se obțină noi 
succese în toate sectoarele e- 
conomiei locale.

Consiliul popular al județu
lui Bihor, exprimînd dorința 
tuturor cetățenilor județului, 
însuflețiți de mărețele eveni
mente ale anului viitor — 
Congresul al XI-lea al Parti
dului Comunist Român și a 
XXX-a aniversare a eliberării 
patriei de sub jugul fascist —, 
adresează tuturor consiliilor 

populare județene și al muni
cipiului București, Chemarea 
Ia întrecere socialistă pentru 
îndeplinirea și depășirea sar
cinilor prevăzute pentru anul 
1974 la următoarele obiective :

1. Prin ridicarea nivelului teh
nic al producției, folosirea 
mai deplină a capacităților de 
producție, buna organizare a 
producției și a muncii, crește
rea gradului de valorificare a 
materiilor prime și îndeosebi 
a resurselor locale, reducerea 
cheltuielilor materiale și a 
consumurilor specifice, crește
rea productivității muncii și 
întărirea disciplinei în mun
că, în industria locală se vOr 
obține :

— realizarea unei producții 
globale suplimentare cu 2 Ia 
sută și a unei producții-marfă 
cu 2,5 la sută peste prevederile 
planului ;

Pentru îndeplinirea planului 
cincinal înainte de termen, 
planul producției industriale 
pe primii 4 ani ai cincinalului 
se va realiza pînă la 23 August 
1974, în cinstea celei de-a 
XXX-a aniversări a eliberării 
patriei noastre de sub jugul 
fascist.

— creșterea producției bunu
rilor de larg consum destina
te fondului pieței și diversifi
carea acestora în vederea a- 
provizionării populației cu o 
gamă tot mai largă de produse 
de bună calitate ; se vor intro
duce în fabricație un număr 
de 130 produse noi; comerțu
lui socialist i se va livra un 
volum suplimentar de mărfuri 
în valoare de 3,5 milioane lei;

— realizarea integrală, Ia 
termen, a sortimentelor de 
mărfuri prevăzute prin plan,

, precum și depășirea sarcinilor 
stabilite la următoarele sorti
mente cu :

— 2 200 mii Iei la mobilă din 
lemn ;

— 1 500 mc prefabricate din 
beton armat ;

— 2 000 mii bucăți cărămizi 
și blocuri ceramice.

— realizarea unei producții 
industriale, suplimentare, la 
export în valoare de 300 mii 
lei valută.

— extinderea cooperării cu 
întreprinderile republicane cu 
un volum de 7 milioane lei ;

— reducerea prețului de cost 
peste sarcina planificată cu 
0,2 la sută ;

— dezvoltarea și creșterea 
producției de bunuri de larg 
consum și prestări de servicii 
către populație prin folosirea 
mai rațională a spațiilor exis
tente ;

— obținerea de beneficii 
peste plan în valoare de 2,5 
milioane lei.

2. In sectorul de gospodărie 
comunală și locativă, prin mai 
buna organizare a producției 
și a muncii, dezvoltarea și di
versificarea prestărilor de ser
vicii către populație, îm
bunătățirea indicilor de uti
lizare a capacităților de pro
ducție și transport, folosirea 
mai eficientă a mijloacelor 
materiale și bănești, se vor 
realiza :

— depășirea planului de 
prestări cu 5 la sută, din care 
prestările pentru populație — 
3 la sută ceea ce reprezintă un 
volum suplimentar total de 
15 milioane lei, dîndu-se o a- 
tenție deosebită îmbunătățirii 
calității acestora ;

— scurtarea termenelor de 
dare în exploatare a obiective
lor prevăzute prin plan, în
deosebi a rețelelor de alimen
tare cu apă, precum și a celor 
de canalizare, în medie cu 15 
zile ;

— amenajarea și întreține
rea unei suprafețe de 150 000 
mp străzi și trotuare, prin u- 
tilizarea de materiale din re
surse locale ;

— înființarea în mediul ru
ral a 5 noi unități de prestări 
de servicii.

3. Prin asigurarea din timp 
a documentațiilor tehnico-eco- 
nomice și a amplasamentelor, 
buna organizare și dotarea co
respunzătoare a șantierelor de

' construcție, prin gospodărirea 
mai judicioasă a materialelor, 

- utilajelor și a parcului de ma
șini, precum și prin introduce
rea de noi procedee și soluții 
tehnologice, creșterea califică
rii cadrelor și întărirea disci
plinei în producție, în sectorul 
de investiții și al producției de 
construcții-montaj, se vor rea
liza :

— darea în folosință înainte 
de termen a următoarelor o- 
biective :

— pină la 10 decembrie 1974 
se vor preda toate apartamen
tele atît din fondurile statului, 
cit și cele proprietate persona
lă ;

— cu 30 zile înainte de ter
men toate creșele, grădinițele 
și școlile prevăzute în plan ;

— cu 30 zile înainte de 
tremen, 3 obiective producti
ve și anume :
— secția anvelope reșapate O- 
radea ; întreprinderea Drum 
Nou Oradea ; magazia de 
cereale Salonta ;

— Executarea construcțiilor 
de locuințe în proporție de 
peste 80 la sută din numărul 
total al apartamentelor plani
ficate pentru anul 1974 prin 
metode industrializate ;

întreprinderea locală de 
construcții va executa, în a- 
cord global, pe bază de con
tract angajament, întregul vo

lum de construcții-montaj pre
văzut în planul pe 1974 ;

— reducerea cheltuielilor la 
1 000 lei producție de Construc
ții-montaj, cu 2,5 lei față de 
sarcina planificată ;

— depășirea cu 1 la sută a 
productivității muncii planifi
cate.

Pentru asigurarea execută
rii ritmice a planului de in
vestiții și construcții-montaj, 
se va realiza, în trimestrul I 
23 la sută din planul anual, 
iar în semestrul I 52 la sută 
din planul anual.

4. în domeniul proiectării 
și sistematizării se va urmări:

— elaborarea proiectelor de 
execuție pentru anul 1975 în 
proporție de 80 la sută pînă 
la 31 mai și integral pînă la 
30 iunie 1974 ;

— extinderea soluțiilor in
dustrializate în proiectarea 
construcțiilor de locuințe, în- 
tr-un procent de cel puțin 85 
Ia sută din numărul total al 
apartamentelor prevăzute a fi 
date în folosință în anul 1975;

— revizuirea pînă Ia 10 ia
nuarie a tuturor proiectelor 
de execuție pentru anul 1974, 
urmărindu-se eliminarea su
pradimensionărilor a unor 
spații și elemente inutile, 
precum și a unor finisaje cos
tisitoare ;

— se vor pune Ia dispoziție 
populației un număr de 25 ti
puri de proiecte de locuințe 
familiale pentru mediul rural, 
specifice județului și un nu
măr de 5 tipuri de proiecte 
cu 2—3 niveluri pentru locu
ințe în mediul urban ;

— se va urmări ca Ia noile 
detalii să se realizeze o den
sitate optimă a suprafețelor 
locuibile pe hectar ;

— se va da o deosebită a- 
tenție gospodăririi fondului 
funciar, prin amplasarea obi
ectivelor numai în perimetre
le construibile și cu' precăde
re pe terenuri neproductive;

— se va manifesta o exi
gență sporită față de respec
tarea disciplinei în cons
trucții și amplasării obiective
lor pe terenurile stabili
te prin schițele și detaliile de 
sistematizare ;

— se vor elabora studiile 
de sistematizare pentru cele 
8 localități propuse a deveni 
centre economico-sociale cu 
caracter urban din județ și 
noi schițe de sistematizare 
pentru 82 localități rurale cu 
posibilități de dezvoltare.

5. Se va acorda o atenție 
deosebită gospodăririi raționa
le a combustibilului și ener
giei în toate sectoarele econo
miei locale, prin reducerea 
consumurilor în activitățile 
industriale, transporturi, con
strucții și pentru realizarea de 
economii la iluminatul public, 
comercial, încălzitul locuințe
lor și al altor spații, ce va 
conduce la realizarea unei 
economii de peste fi milioane 
Iei.

în acest sens, față de consu
murile specifice din 1973, se 
vor realiza următoarele eco
nomii :

— peste 2 100 tone combus
tibil lichid ;

— peste 24 000 GCAL ener
gie termică :

— peste 8 000 MW/h ener
gie electrică ;

— peste 800 tone cărbune;
— peste 900 tone benzină;
— peste 280 tone motorină. 
Se va extinde și amplifica

utilizarea apelor termale exis
tente în județul Bihor, prin :

— întocmirea unui program 
de utilizare complexă a ape
lor termale ;

— extinderea unei sere cu 
încă 2 fiOO mp ;

— se vor întocmi proiecte 
și studii în vederea folosirii 
complexe a apelor termale 
din forajele existente și altele 
noi pentru încălzirea unități
lor agrozootehnice, a unităților 
industriale și social-culturale, 
precum și în alte scopuri.

fi. în sectorul de drumuri 
și poduri, prin folosirea mai 
eficientă a utilajelor și 
mijloacelor de transport, 
gospodărirea judicioasă a 
mijloacelor financiare și 
a forței de muncă, va
lorificarea mai intensă a 
resurselor de materiale locale, 
utilizarea contribuției în bani 
și în muncă a locuitorilor, 
precum și prin mobilizarea 
cetățenilor Ia acțiuni de mun
că patriotică, se vor realiza:

— ridicarea stării tehnice 
a rețelei de drumuri județene 
și comunale, prin pietrui
rea a 15 km ;

— întreținerea a 150 km de 
drumuri pietruite, peste ce
le prevăzute a fi executate în 
1974, cu fonduri de la bu
get sau prin contribuția în 
muncă ;

— prin antrenarea cetățe
nilor la lucrările de îmbrăcă- 
minți asfallice ușoare, se 
vor realiza economii de 
100 000 lei km de drum, față 
de 1973. în acest fel se vor 
executa peste plan 5 km îm- 
brăcăminți asfaltice ușoare 
și 30 ml poduri și podețe.

7. Depășirea veniturilor 
proprii Ia bugetul județului 
cu 10 000 mii lei.

8. Pentru îmbunătățirea a- 
provizionării populației, re
țeaua comerțului socialist se 
va dezvolta cu încă 00 de uni
tăți, respectiv cu 9 2”0 mp su
prafață comercială, iar planul 
de desfacere a mărfurilor va 
fi depășit cu 15 milioane lei.

Prin redarea activității co
merciale a unor spații folosite 
în alte scopuri se vor crea 12 
unități noi cu 1 500 mp.

9. Pentru înfrumusețare și 
gospodărirea localităților se 
vor efectua, prin muncă pa
triotică, lucrări edilitar-gos- 
podărești : 550 mii mp străzi 
și trotuare, 380 ha amenajări 
și întrețineri de spații și zone 
verzi, plantarea a 700 mii bu
căți arbori și arbuști, 400 km 
întrețineri, taluzări, consoli
dări de maluri și îndiguiri.

Se vor realiza prin muncă 

patriotică lucrări de interes 
obștesc de cel puțin 160 mi
lioane lei.

10. Prin contribuția în bani 
și în muncă a populației se 
vor realiza :

— 25 săli de clasă în mediul 
rural;

— 5 grădinițe de copii ;
— 1 creșă ;
— Se vor întreține și repara 

700 km drumuri.
11. In domeniul ocrotirii să

nătății populației se vor reali
za următoarele :

— se vor asigura pentru me
diul rural încă 4 dispensare 
noi, construite din contribu
ția bănească a locuitorilor ;

— în vederea creșterii nata
lității și îmbunătățirea asis
tenței medicale a mamei și 
copilului, va crește indicele de 
luare în evidență a gravidei în 
primele trei luni de sarcină la 
peste 90 Ia sută ;

— cuprinderea a cel puțin 
50 Ia sută din populația infan
tilă în controale active, pentru 
depistarea și dispensarizarea 
morbidității cronice ;

— prin îmbunătățirea asis- ' 
tenței medicale curative-pro- 
filactică se va reduce morbi
ditatea la incapacitatea tem
porară de muncă cu 10 zile la 
100 de salariați.

12. In domeniul învățămîn
tului se vor lua în continuare 
măsuri pentru îndeplinirea o- 
biectivelor și sarcinilor stabi
lite de Plenara Comitetului 
Central al Partidului Comu
nist Român din 18—19 iunie 
1973 în vederea îmbunătățirii 
pregătirii cadrelor pentru toa
te domeniile de activita
te, integrării cît mai strîn- 
se a învățămîntului cu cerce
tarea și producția, perfecționă
rii rețelei școlare și moderni
zării procesului de învățămînt, 
dezvoltării bazei materiale, 
generalizării învățămîntului 
de 10 ani și extinderii învăță
mîntului preșcolar.

în acest scop, ne propunem 
următoarele :

— cuprinderea la începutul 
anului școlar 1974—1975 a co
piilor de vîrstă preșcolară în 
procent de 80 la sută în uni
tățile preșcolare ;

— completarea dotării la
boratoarelor, cabinetelor și 
atelierelor școlare din unitățile 
propuse să funcționeze cu 
treapta I a liceului (filiale) cu 
material didactic și utilaje 
în valoare de 1 300 000 Iei;

— continuarea acțiunii de 
amenajare și dotare a labora
toarelor și cabinetelor de dis
cipline în toate școlile din ju
deț ;

— perfecționarea metodelor 
de transmitere și însușire a 
cunoștințelor, asigurîndu-se 
condiții pentru generalizarea 
experienței pozitive dobîndite 
în acest sens ;

— antrenarea largă a tine
retului școlar la activitățile 
de muncă patriotică și alte 
acțiuni de interes obștesc, re- 
alizîndu-se lucrări în valoare 
de cel puțin 10 000 000 lei.

13. în domeniul activității 
politice și cultural-educative, 
se vor intensifica acțiunile 
pentru dezvoltarea la toți oa
menii muncii a conștiinței so
cialiste înaintate, promovarea 
în întreaga viață socială a 
principiilor eticii și echității 
socialiste, cultivarea atitudi
nii înaintate față de muncă 
și avutul obștesc, a valorilor 
fundamentale ale socialismu
lui.

Pentru cunoașterea aprofun
dată a politicii interne și ex
terne a partidului, stabilită 
de Congresul al X-Iea, potri
vit intereselor fundamentale 
ale făuririi societății socialis
te multilateral dezvoltate în 
România, promovării cauzei 
socialismului în lume, împli
nirii aspirațiilor supreme de 
pace, bunăstare, libertate și 
progres ale întregii umanități, 
se vor organiza dezbateri, 
simpozioane, mese rotunde, 
expuneri și convorbiri.

Se vor prezenta marile rea
lizări obținute de poporul ro
mân în cele trei decenii de la 
eliberare, vor fi explicate 
sarcinile ce revin județului, 
unităților economice din Pla
nul național unic de dezvolta
re economico-socială a Repu
blicii Socialiste România pe 
anul 1974, căile și mijloacele 
de îndeplinire a cincinalului 
înainte de termen și a anga
jamentelor asumate în cins
tea Celei de a XXX-a aniver
sări a eliberării patriei de 
sub jugul fascist.

Intensificarea propagării 
cunoștințelor cultural-științifi- 
ce în rîndul maselor, perma
nentizarea activității artistice 
de amatori.

îmbunătățirea continuă a 
conținutului cursurilor uni
versităților populare și cuprin
derea în cadrul lor a cel pu
țin 8 fiOO de cursanți.

14. în vederea îmbunătățirii 
muncii politico-organizatorice 
de masă, consiliile populare 
și comitetele executive ale 
acestora vor organiza consfă
tuiri cu diverse categorii de 
oameni ai muncii din comune 
și orașe, pe probleme privind 
înfăptuirea politicii partidului 
și statului în diverse domenii 
de activitate.

★
Consiliul popular, toți oa

menii muncii din județ asigu
ră conducerea partidului și 
statului că vor munci cu elan 
și înaltă responsabilitate, 
pentru a întîmpina cel de-al 
XI-lea Congres al Partidului 
Comunist Român și aniversa
rea a trei decenii de la eli
berarea țării noastre de sub 
jugul fascist, sărbătoare nați
onală a poporului român, cu 
realizări remarcabile în toa 
te domeniile de activitate, 
spre a-și aduce astfel contri
buția Ia construirea societății 
socialiste multilateral dezvol
tate în România.

Consiliul popular 
al județului Bihor

Consfătuire a reprezentanților 
partidelor comuniste 

și muncitorești 
din unele țări socialiste5

La 18 decembrie a.c. au în
ceput la Moscova lucrările 
consfătuirii secretarilor comi
tetelor centrale ale partide
lor comuniste și muncitorești 
din unele țări socialiste. la 
care se efectuează un schimb 
de păreri și de experiență 
privind activitatea ideologică 
și se discută probleme ale co
laborării ideologice dintre 
partidele frățești.

La consfătuire participă : 
din partea Partidului Comu
nist Bulgar A. Lilov și K. 
Tellalov, secretari ai C.C. al 
P.C.B., G. Bokov, membru al 
Secretariatului C.C. al P.C.B. ; 
din partea Partidului Comu
nist din Cehoslovacia — V. 
Bilak. membru al Prezidiului, 
secretar al C.C. al P. C. din 
Cehoslovacia, O. Svestka, J. 
Fojtik, secretari ai C.C. al 
P. C. din Cehoslovacia ; din 
partea Partidului Comunist 
din Cuba — A. Perez, mem
bru al Secretariatului C.C. al 
P. C. din Cuba ; din partea 
Partidului Socialist Unit din 
Germania — K. Hager, H. 
Axen, W. Lamberz, membri 
ai Biroului Politic, secretari ai 
C.C. al P.S.U.G. ; din partea 
Partidului Popular Revoluțio
nar Mongol — D. Cjmiddorj,

Siria nu va participa 
la conferința de pace asupra

Orientului Apropiat
DAMASC 18 (Agerpres). — 

Un purtător de cuvînt oficial 
de la Damasc, reluat de agen
țiile Reuter. United Press In
ternational și France Presse, a 
anunțat că Siria nu va parti
cipa la conferința de pace a- 
supra Orientului Apropiat, ca
re ar urma să se deschidă la

PREȘEDINTELE REPUBLI
CII POPULARE A YEMENU
LUI DE SUD, Salem Robaya 
Aii, a promulgat legea împo
triva analfabetismului, care 
prevede obligativitatea absol
virii a 4 clase elementare pen
tru toți cetățenii între 12 și 45 
de ani.

UN IMPORTANT ACORD 
asupra dezvoltării și cercetări
lor comune va fi semnat, la 
începutul anului viitor. între 
Statele Unite și Japonia — a 
anunțat ziarul economic „Ni- 
hon Keizai". Proiectul de a- 
cord vizează efectuarea de cer
cetări în domeniile energiei 
solare, geotermiei, lichefierii 
carbonului și energiei magne- 
to-hidrodinamice.

DUPĂ NUMAI 13 ZILE de 
la intervenția chirurgicală, 
Josephus Oliver, cel mai re
cent pacient al cunoscutului 
doctor sud-african Christian 
Barnard, care a suferit o ope
rație de transplantare a ini
mii, a decedat la spitalul Gro- 
ote Shuur.

IN CADRUL UNEI CONFE
RINȚE DE PRESĂ care a a- 
vut loc la Houston, doctorul 
Story Musgrave, medicul cen
trului, a relevat că William 
Pogue, Edward Gibson și Ge

MIERCURI, 19 DECEMBRIE

PETROȘANI — 7 Noiem
brie : Simon Templar inter
vine ; Republica : Nici
un moment de plic
tiseală ; PETRILA : Cînd le
gendele mor; LONEA — Mi
nerul : Povestirile Beatricei 
Potter ; VULCAN : Cutezan
ța ; LUPENI — Cultural : 
Polițistul ; Muncitoresc : A- 
tentatul ; URICANI : Coar
nele de aur.

5,00 Buletin de știri ; 5,05
Melodii în zori de zi ; 5,20
Dragi mi-s cîntecul și jocul ;
5,50 Muzică ușoară ; 6,00-8,08 
Rad ioprogramul dimineții : 
8,08 Matineu muzical ; 8.30 
La microfon, melodia prefe
rată ; 9.00 Buletin de știri;
9,30 Viața cărților ; 9,50 Anii 
tineri plini de floare — cîn- 
tece ; 10,00 Buletin de știri ; 
10,05 Muzică populară ; 10,30 

secretar al C.C. al P.P.R.M. ; 
din partea Partidului Munci
toresc Unit Polonez — J. 
Szidlak, membru al Biroului 
Politic, secretar al C.C. al 
P.M.U.P., J. Lukaszewicz, se
cretar al C.C. al P.M.U.P., R. 
Frelek. membru al Secretaria
tului C.C. al P.M.U.P. ; din 
partea Partidului Comunist 
Român — Cornel Burtică, 
membru supleant al Comitetu
lui Executiv, secretar al C.C. 
al P.C.R., Ștefan Andrei, se
cretar al C.C. al P.C.R. ; din 
partea Partidului Muncitoresc 
Socialist Ungar — G. Aczel, 
membru al Biroului Politic, 
secretar al C.C. al P.M.S.U. ; 
din partea Partidului Comu
nist al Uniunii Sovietice — 
M. A. Suslov, membru al Bi
roului Politic, secretar al 
C.C. al P.C.U.S.. P. N. Demi- 
cev, B. N. Ponomariov, mem
bri supleanți ai Biroului Po
litic secretari ai C. C. al 
P.C.U.S., K. F. Katușev, se
cretar al C.C. al P.C.U.S.

La consfătuire iau parte de 
asemenea, șefi și adjuncți de 
șefi ai secțiilor internaționa
le și ideologice ale comite
telor centrale ale partidelor 
frățești respective, alți acti
viști cu munci de răspundere.

21 decembrie, la Geneva. El 
a menționat că această hotărî- 
re a fost adoptată „In lumina 
recentelor contacte, inclusiv a 
celor cu Egiptul și cu State
le Unite, în timpul vizitei se
cretarului de stat american în 
Siria", precum și „In lumina 
diferitelor aspecte ale circums
tanțelor actuale.

rald Carr — membrii echipa
jului „Skylab-311 — au crescut 
în înălțime cu doi centimetri 
din momentul lansării lor în 
cursa spațială.

IN URMA CIOCNIRII UNUI 
TREN DE MĂRFURI CU AL
TUL DE PASAGERI, în a- 
propierea localității Salvador, 
capitala statului brazilian Ba
hia, 80 de persoane și-au pier
dut viața și 40 au fost rănite.

DIN MtîNCHEN a luat star
tul prima expediție antarctică 
a R.F. Germania, formată din 
patru membri. Participanții 
la această temerară călătorie 
științifică intenționează să-și 
organizeze tabăra în zona 
„Victoria" din Antarctica, la

Vreau să știu ; 10,50 Divertis
ment pentru două viole de 
Nicolae Beloiu ; 11.00 Bule
tin de știri ; 11,05 Muzică u- 
șoară ; 11,15 Litera și spiri
tul legii; 11,30 Suita „Masque 
et Bergamasque" ; 12,00 Dis
cul zilei ; 12,30 întîlnire cu 
melodia populară și interpre
tul preferat ; 13,00 Radiojur
nal ; 13,30 Concert de prînz : 
14,00 Din lucrările compozi
torilor noștri ; 14,35 Selec-, 
țiuni din opereta „Domnul 
Pompadour" : 15,00 Buletin 
de știri ; 15,05 Fișier edito
rial ; 15,15 Muzică populară ;
15,30 Muzică, de estradă : 
16.00 Radiojurnal ; 16,15 An
sambluri studențești ; 16,30
Știința la zi ; 16,35 Din crea
ția compozitorului Vasile Ve- 
selovski ; 17,33 Concert de 
muzică popula'ră ; 18,00 Ore
le serii ; 20,00 Zece melodii 
preferate ; 20,45 Consemnări;

.20,50 Soliști îndrăgiți : Elena 
Merișoreanu ; 21.00 Revista 
șlagărelor ; 21,25 Moment po
etic ; 21,30 Bijuterii muzica
le ; 22,00 Radiojurnal ; 22,30 
Concert de seară ; 24,00 Bu
letin de știri ; 0,03—5,00 Es
trada nocturnă.

Rezoluții adoptate de
Adunarea Generală a O.N.U.

NAȚIUNILE UNITE 18 (A- 
gerpres). — Prin puternice 
aclamații, luni a fost adopta
tă de către Adunarea Genera
lă a Organizației Națiunilor 
Unite o rezoluție, avansată de 
Comisia socială a O.N.U., prin 
care se hotărăște ținerea u- 
nei Conferințe Alimentare 
Mondiale în cursul lunii no
iembrie 1974 la Roma. Con
ferința se va desfășura sub 
auspiciile Națiunilor Unite ȘÎ 
va dura circa două săptămîni. 
în rezoluție se precizează, 
totodată, că această reuniune 
va fi interguvernamentală și 
se va ține la nivel ministeri
al. Documentul însărcinează 
Consiliul Economic și Social 
al O.N.U. cu responsabilita
tea organizării acestei confe
rințe.

Primul act legislativ 
al guvernului grec

ATENA 18 (Agerpres). — 
Adoptînd primul său act le
gislativ. guvernul grec a de
cis, luni seara, că durata a- 
plicării legii privitoare la 
starea de urgență, impusă la 
17 noiembrie 1973, este neli
mitată.

Constituția Greciei, promul
gată în acest an printr-un de
cret prezidențial, rămîne în 
vigoare, cu excepția anumitor 
prevederi referitoare la man
datul și prerogativele prezi
dențiale. Astfel, mandatul 
prezidențial va fi limitat la 
cinci ani, în loc de șapte, iar 
prevederile în baza cărora 
președintele republicii deține 
responsabilitatea pentru exer
citarea directă a autorității 
executive în sectoarele apără
rii naționale, politicii externe 
și ordinii publice — sînt abo
lite.

în absența președintelui 
sau cînd acesta se află în im
posibilitate de a-și exercita 
atribuțiile, prerogativele pre
zidențiale vor fi asumate de 
primul ministru.

într-o declarație a Oficiului 
primului ministru — relatea
ză agenția greacă de știri 
„ANA" se subliniază faptul 
că primul act legislativ al gu

o altitudine de 2 400 metri 
deasupra nivelului mării.

O ECHIPĂ DE PALEONTO
LOGI AMERICANI ȘI FRAN
CEZI, sub conducerea cerce
tătorului Carl Johanson, de la 
Universitatea din Cleveland, a 
anunțat descoperirea unor oa
se de hominieni în zona cen
trală a Etiopiei. Descoperirea 
probează că ființele umane e- 
rau bipede încă de acum trei 
milioane de ani. Analizîndu-se 
fosilele, s-a ajuns la concluzia 
că ele aparțin australopitecu- 
lui.

POTRIVIT DATELOR PU
BLICATE DE PRESA TUNI
SIANĂ, inundațiile care s-au 
abătut recent asupra Tunisiei 
au provocat moartea a 84 de 
persoane, distrugerea a 10 000 
de locuințe, mari daune șepte- 
lului. Vaste suprafețe agricole 
sînt încă inundate de ape.

LA 17 DECEMBRIE, la Ban
gui a avut loc semnarea Con
venției și decretului de în
ființare a societății mixte mi
niere româno-centrafricane — 
Scaromines, pentru prospecta
rea, exploatarea și prelucrarea 
aurului, diamantelor, pietre
lor prețioase si minereurilor 
pe întreg teritoriul Republicii 
Africa Centrală.

STUDIOUL TIMIȘOARA

18,00 Actualitatea radio : 
18,10 Mari interpreți ai lie
dului : Arta Florescu și Die
ter Frischer Diskan : 18.25
Emisiunea „Pro arte" ; 18,35 
Duete celebre din opere ;
18.50 Emisiunea „Tinerețe, 
împliniri, răspunderi" ; 19.00 
Melody-club ; 19,25 Emisiu
nea „Cercetarea și produc
ția" ; 19,35 Jocuri populare 
interpretate la taragot și 
trompetă.

9,00 Teleșcoală
Istoria României. Bu- 
rid ava.

9,10 Geografie (anul IV). 
Lacurile din , Româ
nia.

9,30 Fizică (Consultații). 
Legile gazelor.

10,00 Telex.
10,05 Municipalitatea răs

•NAȚIUNILE. UNITE 18 (A- 
gerpres). — Comitetul Juri
dic al Națiunilor Unite a a- 
doptat. luni, o rezoluție prin 
care include limba arabă prin
tre limbile de lucru utilizate 
în cadrul Adunării Generale 
sau în lucrările din comitete
le specializate ale Națiunilor 
Unite.

NAȚIUNILE UNITE 18 (A- 
gerpres). — Adunarea Genera
lă a Organizației Națiunilor 
Unite a hotărît, luni, să con
voace în 1975 o sesiune spe
cială care să fie consacrată 
în întregime dezvoltării eco
nomice și cooperării interna
ționale. Această sesiune va 
avea loc la „un nivel politic 
înalt" înaintea deschiderii se
siunii a 30-a, ordinare, a A- 
dunării Generale, care va a- 
vea loc în luna septembrie 
1975.

vernului grec a fost emis „în 
limitele respectării angaja
mentelor sale de a exercita 
autoritatea constituantă și le
gislativă și pentru reglemen
tarea problemelor constituțio
nale într-un mod care permi
te funcționarea regimului și 
dezvoltarea sa".

Lansarea navei cosmice 
„Soiuz-13"

MOSCOVA 18 (Agerpres). — 
în Uniunea Sovietică a 
fost lansată, marți, la ora 
14,55 (ora Moscovei), nava 
cosmică „Soiuz-13“, pilotată 
de un echipaj alcătuit din ma
iorul Piotr Klimuk, * coman
dantul navei, șf inginerul de 
bord Valentin Lebedev.

Lansarea a avut loc în con
formitate cu progrămul de 
cercetări în spațiul cosmic 
circumterestru.

Programul zborului orbital 
prevede efectuarea de obser
vații astrofizice asupra stele
lor în spectrul ultraviolet cu 
ajutorul sistemului de tele- 
scoape „Orion-2“, instalat la 
bord ; fotografierea spectro- 
zonală a diferitelor porțiuni

Atacul unui grup de teroriști
pe aeroportul din Roma

Pe aeroportul Fiumicino din 
Roma a avut Ioc la 17 decem
brie un atac armat săvîrșit de 
un grup de teroriști care ar a- 
parține, potrivit relatărilor a- 
gențiilor de presă, unor ra- 
muhi extremiste ale organiza
țiilor palestiniene. Sosiți de la 
Madrid la bordul unui avion 
al companiei Iberia" ei au 
deschis focul cu arme automa
te și grenade asupra călători
lor aflați în holul aeroportu
lui. Retrăgîndu-se apoi pe o 
pistă a acestuia, ău atacat cu 
grenade un avion ..Boeing 707“ 
al companiei „Pan American", 
care se pregătea să decoleze, 
cu 87 persoane la bord. Apa
ratul a luat imediat foc. Nu
mărul victimelor stabilit de 
autoritățile italiene se ridică 
la 31 morți, în rîndul cărora fi
gurează patru oficialități gu
vernamentale marocane între 
care Abdellatif Imani, secre
tar de stat pentru planificare 
și dezvoltare regională, ce ur
ma să-l însoțească pe primul 
ministru Ahmed Osman în-

punde bucureșteanu- 
lui.

10,25 Scene de balet.
10,40 Film pentru tineret.

Pe răspunderea
mea.

12,00 Telejurnal.
16,00-17,00 Lecții TV. pentru 

lucrătorii din agricul
tură Cultura plan
telor de cîmp.

17.30 Curs de limbă ru
să. Lecția 71.

18,00 Telex.
18,05 Tragerea pronoex- 

pres.
18.15 Steaua polară. Teh

nică și agricultură.
18,35 Cîntă corul Căminu

lui cultura] din Dă- 
buleni — Dolj.

18,50 Terra 73. Cărbunele 
—- o revenire specta
culoasă în actualita
tea energetică.

19.15 Publicitate.
19,20 1001 de seri. Șoricelul 

motorizat (IV).
19.30 Telejurnal. Cincinalul 

înainte de termen. 
1973 — an hotărîtor.

20,00 Cîntecul săptămînii i 
„Drag mi-e jocul ro
mânesc".

A

Leonid Srejnev
Edward Gierek

MOSCOVA 18 (Agerpres). — 
La Kremlin a avut loc, marți, 
o întîlnire între Leonid Brej- 
nev, secretar general al C.C. 
al P.C.U.S., și Edward Gierek, 
prim-secretar al C.C. al 
P.M.U.P. Agenția TASS men
ționează că au fost examina
te probleme interesînd cele do
uă țări și popoare.

-----<-----

Gemai Biedici 
și-a încheiat vizita 

în Cehoslovacia
PRAGA 18 (Agerpres). —< 

La încheierea vizitei oficiale 
de prietenie în R.S. Cehoslova
că a lui Gemai Biedici. preșe
dintele Consiliului Executiv 
Federal al R.S.F. Iugoslavia, a 
fost dat publicității un comu
nicat în care se arată că. în 
cadrul convorbirilor avute cu 
Lubomir Strougal. președinte
le guvernului cehoslovac, au 
fost discutate aspecte ale re
lațiilor bilaterale și probleme 
internaționale actuale.

ale suprafeței terestre, în 
scopul obținerii de informații 
pentru rezolvarea diferitelor 
probleme ale economiei națio
nale : continuarea verificării 
complexe și experimentării 
sistemelor de bord ale navelor 
cosmice de tip „Soiuz" : pu
nerea la punct a proceselor 
de dirijare manuală și auto, 
mată, precum și a metodelor 
de navigație automată în di
ferite regimuri do zbor .

Agenția TASS precizează 
că între echipajul navei „So- 
iuz-13“ și Pămînt se păstrează 
o legătură fermă prin radio si 
televiziune. Cosmonauții se 
simt bine, iar sistemele de 
bord funcționează normal. 
Cosmonauții au început exe
cutarea programului de zbor 

tr-o vizită oficială în Iran
Teroriștii, după ce au luat ca 

ostateci un grup de călători, 
au reușit să pună stăpînire pe 
un avion „Boeing 737“ al com
paniei vest-germane „Lufthan
sa", obligînd personalul na
vigant să decoleze.

In aceeași zi, aparatul a ate
rizat la Atena, unde grupul de 
teroriști a cerut autorităților 
să pună în libertate pe cei doi 
autori ai atentatului organizat 
pe aeroportul capitalei Greciei 
la 5 august și soldat cu 5 morți 
și 55 răniți.

Marți dimineața, avionul a 
părăsit aeroportul din Atena 
îndreptîndu-se spre sud.

La ora 10,00 G.M.T., apara
tul a aterizat la Damasc după 
care a decolat din nou ajungînd 
la ora 14,10 G.M.T pe o pistă 
secundară a aeroportului din 
Kuweit. Potrivit știrilor trans
mise marți seara, din 
Kuweit, teroriștii au acceptat 
să se predea și au pus în liber
tate ostatecii aflați la bordul 
avionului.

20,05 Teleobiectiv.
20,20 Telecinemateca. Cic

lul .,Gerard Philipe".
Jucătorul.

21,50 Publicitate.
21,55 Gala maeștrilor. Leo

nid Kogan interpre
tează piese de W. A. 
Mozart, L. V. Beetho
ven și J. Brams.

22,15 24 de ore.

Valorile temperaturii în
registrate în cursul zilei de 
ieri :

Maximele : Petroșani: 4
grade ; Paring :— 5 grade.

Minimele : Petroșani : — 5 
grade ; Paring : — 7 grade.

Stratul de zăpadă la Pa
ring : 71 cm.

PENTRU URMĂTOARE
LE 24 DE ORE : Vremea în 
general frumoasă cu cer va
riabil Vîntul va sufla slab

X
din sectorul sudic.
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