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Succese prestigioase in intrecere
Continuînd munca în ritm intens

Minerii Văii Jiului raportează extragerea
a 10 000 tone de cărbune peste plan

Sosirea In (ara noastră
a Maiestății Sale Regele

Hussein Ibn Talal al negatului 
Hașemit al iordaniei

La invitația președintelui 
Consiliului de Stat al Repu
blicii Socialiste România, 
Nicolae Ceaușescu, a sosit în 
Capitală, Intr-o vizită ofici
ală in țara noastră. Maiesta
tea Sa Regele Hussein Ibn Ta
lal al Regatului Hașemit al 
Iordaniei.

Această primă întîlnire la 
nivel înalt româno-iordania- 
nă. care deschide o etapă ca
litativ nouă în evoluția legă
turilor dintre colo două state 
și popoare. în interesul lor, al 
cauzei păcii, colaborării și 
înțelegerii internaționale, este 
salutată cu deosebită satisfac
ție de opinia publică din ța
ra noastră.

Dezvoltarea cu si mai mul
tă vigoare a bunelor raporturi 
cu Iordania reprezintă încă 
o mărturie concludentă a po
liticii consecvente a Româ
niei de promovare a unor 
largi relații de prietenie și 
conlucrare rodnică cu state
le arabe, cu toate țările lu
mii. fără deosebire de orân
duire socială. în spiritul co
existenței pașnice, al princi
piilor suveranității și inde
pendenței naționale, egalității 
în drepturi, neamestecului în 
treburile interne și avanta
jului reciproc. Este bine cu
noscut faptul că România a 
acționat și acționează în di
recția asigurării unei destin-

deri reale și a unei colaborări 
trainice intre națiuni, a solu
ționării problemelor majora 
ce preocupă astăzi omenirea 
— între rare și realizarea u- 
nci păci drepte și juste în 
Orientul Mijlociu —. consi
dered că numai prin partici
parea activă, cu drepturi e- 
gale, a tuturor țărilor, indi
ferent de mărimea lor, poate 
fi edificată o lume mai bu
nă, o lume a cooperării și în
țelegerii între popoare.

Sub aceste auspicii a în
ceput. marți, vizita suveranu
lui hașemit.

Ceremonia sosirii a avut loc
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Vizită protocolară

Cu cele 1443 tone cărbune extrase pe an
samblul exploatărilor miniere din Valea Jiu
lui peste sarcina zilnică, in 28 ianuarie, plu
sul de cărbune realizat de la începutul anu
lui se ridică la 10 868 tone.

Realizările obținute pe frontul cărbunelui, 
de la o zi la alta mai bogate, sint efectul 
nemijlocit al acțiunilor consecvente pe care 
colectivele de muncă, sub controlul direct al 
organizațiilor de partid, le desfășoară pen
tru sporirea continuă a producției, a produc
tivității muncii, și in final a eficienței eco
nomice. Emulația vie care a cuprins colec
tivele harnicilor mineri, prilejuită de eveni
mentele de excepțională însemnătate pentru 
poporul nostru pe care le vom sărbători in 
acest an - aniversarea a 30 de ani de la 
eliberarea patriei și cel de-al Xl-lea Con-

greș al P.C.R. - se concretizează, așa după 
cum cu bucurie constatăm, in consistente 
depășiri ale sarcinilor de plan.

Cele mai însemnate succese au reușit să 
le dobindească pină acum minerii Vulcanu
lui, deci colectivul minei care a avut cinstea 
de a lansa, la începutul anului, chemarea la 
intrecere către toate colectivele din țară 
din ramura carboniferă. Ei au expediat că
tre ziuă peste jumătate din volumul supli
mentar de cărbune realizat pină acum in Va
lea Jiului, respectiv 5 710 tone. După reali
zarea procentuală a planului, ordinea de cla
sare a celorlalte colective in intrecere este 
următoarea : E.M. Paroșeni (104,5 la sută), 
E.M. Uricani (103,1 Ia sută), E.M. Aninoasa 
(102,3 la sută), E.M. Lupeni (101,3 la sută) 
etc.

• Pină la sfîrșitul lunii se vor extrage pes
te prevederi 7 000 de tone de cărbune

Dezbatere rodnică, căutări responsabile

PENTRU DESFĂȘURAREA UNEI ACTIVITĂȚI
PRODUCTIVE LA NIVELUL EXIGENTELOR IZVORÎTE 

DIN CHEMAREA LANSATĂ

Un telefon primii la re
dacție în cursul zilei de ieri 
ne-a adus vești „de ultimă 
oră", deosebit de îmbucură
toare. privind activitatea 
minerilor din Vulcan. După 
cum nc-a informai tovarășul 
Gheorghe Săcăluș, secretarul 
comitetului de partid al mi
nei, îndeplinirea planului dc 
producție pe luna ianuarie 
de către colectivul sectorului 
IV al minei în cursul zilei 
de 28 ianuarie a fost urmată 
de onorarea integrală a sar
cinilor de plan ale lunii în 
curs și de către colectivele 
sectoarelor II și III care. în- 
cepînd din schimbul II al 
zilei de ieri, extrag primele 
tone de cărbune in contul 
lunii februarie. Realizările 
meritorii ale acestor sectoare 
fruntașe, precum și activita-

tea bună desfășurată în res
tul sectoarelor de producție 
și auxiliare a făcut posibil ca 
în primele ore ale dimineții 
de astăzi mina Vulcan să-și 
îndeplinească în întregime 
planul de producție al lunii 
ianuarie. Menținînd același 
i;tm susținut al activității de 
producție, harnicul colectiv 
al minei Vulcan își propune 
să extragă pînă la sfîrșitu? 
lunii încă 7000 tone de căr
bune, ceea ce reprezintă pes
te 40 la sulă din angajamen
tul anual.

Acest nou succes al mine
rilor din Vulcan probează că 
inițiatorii întrecerii între u- 
nitățile carbonifere din țară, 
doresc și depun toate stră
daniile ca să fie principalii 
ci animatori.

Maiestatea Sa Regele Hus
sein Ibn Talal al Regatului 
Hașemit al Iordaniei a făcut, 
in cursul zilei de marți, o vi
zită protocolară președintelui 
Consiliului de Stat al Republi
cii Socialiste România. Nicolae 
Ceaușescu.

Convorbirea dintre pre
ședintele Nicolae Ceaușescu și 
Maiestatea Sa Regele Hussein 
Ibn Talal. care a avut loc cu 
acest prilej, s-a desfășurat în- 
tr-o atmosferă de caldă cordi
alitate. prefațînd un fructuos 
dialog între cei doi șefi de 
stat, in folosul popoarelor ro
mân și iordanian, al 
păcii în lume, înțelegerii 
cooperării între națiuni.

Au participat Ilie Verdeț, 
Ion Pățan. George Macovescu, 
general-colonej Ion Gheorghe. 
Vasile Pungan și Mihai Leven
te.

cauzei 
și

Convorbiri oficiale
si

CĂTRE MINERII DIN ÎNTREAGA TARĂ
9

Reuniți în adunarea gene
rală a reprezentanților oame
nilor muncii, minerii Vulca
nului au analizat recent con
cluziile care se desprind în 
urma activității tehnico-econo- 
mice desfășurată în anul 1973, 
si sarcinile care le stau în fa
ță în noul an. Un prilej de 
satisfacție pentru întregul co- - 
îeetiv al minei l-a constituit 
bilanțul de ansamblu favora
bil care a plasat Exploatarea 
minieră Vulcan in fruntea în
trecerii pentru mai mult căr
bune desfășurată în întregul 
bazin. Producția realizată la 
sfîrșitul anului trecut depă
șește cu 11 194 tone de cărbu
ne prevederile inițiale, nivel 
superior angajamentului asu
mat în urmă cu un an în adu
narea reprezentanților oame
nilor muncii de a extrage pes
te prevederile de plan 6 000 
de tone de cărbune. Pot fi re-

ținute pe aceeași listă onoran
tă a depășirilor realizarea lu
crărilor de investiții în pro
porție de 100,7 la sută, depă
șirea ciștigului mediu planifi
cat cu 6.1 la sută ș.a. La obți-

Adunări generale 
ale oamenilor 

muncii

nerea acestor rezultate bune 
o contribuție importantă și-au 
adus sectoarele de producție 
III, V. IV și VI care au extras 
importante cantități de căr
bune peste prevederile, de 
plan. De asemenea s-au re
marcat sectoarele electrome
canic și de transport care. în
deosebi în ultima parte a a- 
nului, au reușit să asigure 
continuitatea proceselor teh
nologice. Fără a se ridica in-

trutotul la nivelul exigențe
lor actuale, activitatea com
partimentului dc aeraj și pro
tecția muncii a fost caracteri
zată prin perseverență și spirit 
metodic, fapt care i-a permis 
să-și aducă contribuția la îm
bunătățirea condițiilor de 
muncă din subteran. Lista e- 
vidențiaților este lungă la nu
na Vulcan, în fruntea ei întîl- 
nind numele unor destoinici 
brigadieri ca Petru Ailincăi, 
Constantin Popa, Alexandru 
Chiva, loan Sima. Gheorghe 
Iordan, Balasz Szabo, Gheor
ghe Buță, Constantin Niță, Du
mitru Sănăuțeanu și mulți al
ții care printr-o bună organi
zare a muncii și printr-o dă
ruire exemplară au reușit să 
se înscrie cu rezultate merito
rii în întrecerea socialistă ca-

Ing. Bujor BOGDAN
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înaltul oaspete a fost înso
țit de Zaid Al-Rifai. general 
Amer Khammash. Zuhair 
Mufti. Khalil Salem, general 
Zaid Bin Shaker și brigadier 
Abboud Salem.

In încheierea întrevederii, a 
avut loc ceremonia decorării 
suveranului hașemit cu Ordi
nul „Steaua Republicii Socia
liste România", clasa I. și a 
președintelui Consiliului de 
Stat cu „Colanul lui Al-Hus- 
sein Bin Aii".

Adresîndu-se Maiestății Sa
le Regale Hussein, președinte
le Nicolae Ceaușescu a spus: 
..Doresc să vă înmînez cea mai 
înaltă decorație a Republicii 
Socialiste România, ca semn 
al prețuirii pe care v-o pur
tăm, a relațiilor de prietenie

dintre popoarele noastre.
Cred că aceasta vâ va rea

minti întotdeauna de vizita în 
România prietenă, dc faptul 
că poporul român dorește să 
dezvolte relații de colaborare 
in toate domeniile de activi
tate cu poporul iordanian".

„îmi face o deosebită plăce
re — a subliniat suveranul 
hașemit. la rîndul său. — să 
vă înmînez cea mai înaltă 
distincție iordaniană, care ex
primă aprecierile noastre fa
ță de dumneavoastră, grija 
personală și a poporului nos
tru pentru prietenia ce există 
între țările și națiunile noas
tre. dorința de a c dezvolta".

După acest moment solemn, 
cei doi șefi de stat au ciocnit 
o cupă de șampanie, toastind 
pentru consolidarea relațiilor 
dintre poporul român și do- 
porul iordanian.

între președintele Nicolae Ceausescu

La Palatul Consiliului de 
Stat au avut loc, marți după- 
amiază, convorbirile oficiale 
dintre președintele Consiliului 
de Stat al Republicii Socialis
te România, Nicolae Ceaușescu 
și Maiestatea Sa Regele Hus
sein Ibn Talal al Regatului 
Hașemit al Iordaniei.

In acest cadru a avut loc un 
larg schimb de vederi privind

CERCURILE PEDAGOGICE
forme eficiente de perfecționare

a cadrelor didactice
Astăzi și mîine, toate 

drele didactice din 
piui Petroșani, participă la 
desfășurarea cercurilor peda
gogice pe trimestrul al II- 
lea al anului școlar in curs. 
Aceste forme de perfecționa
re metodică a personalului di
dactic, continuă la un nivel 
superior etapele (desfășurate 
în școli) de îmbogățire a cu
noștințelor în specialitate, de 
găsire a noi metode eficace 
în predare. Fără a ne opri 
amănunțit asupra aspectului 
organizatoric al cercurilor pe
dagogice (cunoscut din pro
gramele existente în fiecare 
școală), și asupra tuturor pro
blemelor ce se vor aborda, 
considerăm că este oportun a 
aminti doar, că temele tutu
ror referatelor, comunicărilor,

ca- 
rriunici-

lecțiilor practice, converg spre 
ideea modernizării învăță- 
mîntului. Se va insista deci 
asupra perfecționării metode
lor moderne de predare, de 
activizare a clasei, aplicabili
tății practice a cunoștințelor 
teoretice, scopul fiind spori
rea eficienței lecțiilor la toa
te obiectele de învățămînt. 
Cîteva referate ce vor fi pre
zentate. ne dau imaginea u- 
nui bogat și interesant mate
rial de informare. De pildă, 
învățătorii vor discuta printre 
altele, referatul „Căi și mij
loace folosite in activitatea cu 
elevii pentru evitarea și eli
minarea repetenților la cla
sele I—IV". De asemenea, ei 
vor participa la activități 
practice, la muzică și desen. 
Interesantă și actuală este a- 
poi tema unui referat al cer
cului de limba română (Petro
șani) : „Organizarea cabine
tului de limbă română și mo
dalitățile de lucru", comple
tat cu activități practice în 
cabinete, de ședințe ale cer
curilor literare. Răsfoind pro
gramul cercurilor pedagogice 
care au loc pe obiecte de în-

vățămînt. în două centre 
Petroșani și Lupeni — am mai 
reținut cîteva referate deose
bit de interesante : ..Umorul 
în predarea limbilor moder
ne", ..Predarea limbilor străi
ne la copiii preșcolari și la 
clasele de începători", „Valori
ficarea și conservarea mediu
lui geografic' (cercul de geo
grafie). „Evitarea supraîn
cărcării elevilor prin temele 
pentru acasă" (cercul de ma
tematică'), „întocmirea pro
gramului de activitate pen
tru maistrul-instructor și or
ganizarea atelierelor cu pro
fil electromecanic-minier" 
(cercul maiștrilor-instructori), 
..Valorificarea proceselor teh
nologice locale în procesul de 
predare-învățare la fizică, 
și chimie" (cercul fizică-chi- 
mie). Desigur am ales doar cî
teva din titlurile materialelor 
— referate și comunicări — 
toate acestea fiind întregite 
de activități practice: ședin
țe ale cercurilor de elevi, lec-

Lia MANOLE
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E.Q.L. Petroșani în acest an

îmbunătățirea continuă a prestării
de servicii către populație

X NT NO AS A

In ultima vreme colecti
vul de muncitori al secto
rului IV se mîndrește cu 
harnicii mineri din brigada 
minerului Alexandru Ve-

Hussein

NOl POSTURI 
TELEFONICE

Oficiul de poștă și 
telecomunicații din 
Petroșani continuă să 
primească cereri pen
tru instalarea de noi 
posturi telefonice la 
domiciliu. Cererile de
puse pină acum, ca 
și cele prezentate în 
următoarele zile, vor 
fi onorate incepind din 
a doua jumătate a 
trimestrului I a. c., in 
raport de posibilități
le de instalare a noi
lor racorduri.

SE EXTINDE CASA 
PIONIERILOR

Prin grija comite
tului orășenesc de

k__________

partid Petrila, pionie
rii orașului au primit 
incă o clădire pentru 
extinderea casei pio
nierilor. Se vor crea 
astfel condiții optime 
desfășurării activități
lor in cercuri și cu
prinderii unui număr 
cit mai marc de pio
nieri și școlari în ca
drul acestor activități.

UN NOU LOC DE 
AGREMENT

In recenta sesiune a 
Consiliului popular co
munal Aninoasa s-a 
hotărît construirea u- 
nui loc de agrement 
pe un platou aflat in 
prelungirea străzii Gh. 
Doja din localitate. La 
această acțiune de a- 
menajare a multaștep- 
tatului obiectiv de a- 
grementație estivală

vor participa prin 
muncă patriotică ce
tățenii comunei spriji
niți cu utilaje, dc une
le întreprinderi.

EXCURSIE

Un grup de munci
tori fruntași din cadrul 
sectorului mecano-e-

PENTRU INFORMAREA CETĂȚENILOR

Gazeta de perete a Comitetului de 
partid și a Consiliului popular al co
munei Aninoasa este un mijloc eficient 
de educare și informare a cetățenilor din 
localitate. După cum se poate observa 
din materialele publicate, cititorii află nu 
numai realizările economice și gospodă
rești, dar și cine sint „recordinenii" ab
sențelor nemotivate la mină, cui i s-a 
desfăcut contractul de muncă și pentru 
ce, cine sint pletoșii comunei, ce noutăți 
oferă magazinele, care sint lucrătorii cu 
cea mai bună deservire din rețeaua co
mercială.

După cum ne relatează tovarășul Va
ier Rădoi, responsabilul colegiului de 
redacție, gazeta va oglindi mai operativ 
problemele cetățenești și sociale adueîn- 
du-și și mai mult aportul la educarea oa
menilor.

nergetic al întreprin
derii de utilaj minier 
Petroșani va efectua, 
in zilele de 2 și 3 fe
bruarie a.c., o excursie 
pentru vizitarea orașe
lor Tg. Jiu. Motru, 
Drobeta — Turnu Se
verin, precum și pen
tru vizitarea hidrocen
tralei de la Porțile de 
Fier, a noului oraș Or
șova și a Băilor Her- 
culane. Pentru trans
port, grupul de excur
sioniști a primit mi
crobuzul filialei Petro
șani a O.J.T.

PREOCUPĂRI 
GOSPODzXREȘTI

După cum ne infor
mează tovarășul Ale
xandru Todor, vicepre
ședinte al Consiliului

popular al orașului 
Vulcan, în prezent se 
fac pregătiri in vede
rea executării plantă
rilor de primăvară. In 
conformitate cu măsu
rile stabilite de comi
tetul executiv, ince
pind cu luna februarie, 
se vor mobiliza cetă
țenii la săparea gropi
lor în zonele verzi din 
cartierele noi, urinînd 
ca spre sfîrșitul lunii 
să se aducă și materia
lul pomicol procurat 
pe plan local: salcim, 
salcie, pini.

îndată ce timpul va 
fi prielnic, acest mate
rial va fi plantat in lo
curile stabilite.

stadiul actual și de perspecti
vă al relațiilor dintre Româ
nia și Iordania, precum și în 
probleme actuale ale vieții 
internaționale, îndeosebi refe
ritoare la situația din Orien
tul Mijlociu.

Convorbirile dintre cei doi 
șefi de stat- s-au desfășurat 
sub semnul sentimentelor de 
stimă si prietenie ce caracteri-

zează raporturile dintre to
poarele român și iordanian, al 
dorinței reciproce de a pro
mova, pe multiple planuri, co
laborarea între cele două țări, 
de a contribui la consolidarea 
cursului pozitiv din viața in
ternațională, la afirmarea în 
lume a unor relații noi. a unui

(Continuare in pag. a 4-a)

Direcția principală a activității

Interlocutor: ing. IOAN VĂRĂȘEȚ, directorul E. G. L. Petroșani

gj Cu fiecare an, orice întreprindere urcă o treaptă calitativă in activitatea sa, in
urma acumulării experiențelor pozitive, precum și a învățămintelor rezultate din greutăți 

g și neajunsuri. Dorim să facem azi cunoscute cititorilor noștri preocupările de ansamblu
g pe care le va avea anul acesta Exploatarea de gospodărie locativă din Petroșani, in ce
□ vor consta îmbunătățirile serviciului către populație, și în general prin ce va fi conturat
H acel pas înainte in activitate. Ne-am adresat astfel tovarășului director al E.G.L., ing.
□ IOAN VĂRĂȘEȚ, care a răspuns cu multă amabilitate întrebărilor noastre ;

— Luind pe rînd toate as
pectele activității sau secțiile 
exploatării, vă rugăm să ne 
spuneți, tovarășe director, ce 
va .aduce nou în fiecare, acest 
an ?

— Pentru că gospodărirea 
fondului locativ este de fapt 
munca noastră și însumează 
toate aspectele ei. voi începe 
cu întreținerea acestuia. Tre
buie să spun că față dc anul 
trecut a crescut planul de 
întreținere cu peste trei mili
oane lei. Vor fi executate, ast
fel. lucrări diverse ca: beto- 
narea subsolurilor, reparații 
de terase și acoperișuri, în
locuirea conductelor de cana
lizare p.v.c., modernizări de 
fațade.

In ce privește prestațiile de 
construcții la populație — e 
vorba de casele particulare, 
avem un plan de trei milioa
ne lei. Aceste așa-zisc con
strucții vor însemna tencuieli, 
zugrăveli, instalații do puncte 
sanitare etc. Pentru că tot e 
vorba dc construcții, anul a- 
cesta avem și investiții — a- 
dică vom construi un bloc cu 
12 apartamente la Baru Mare.

— Din cele relatate pină 
aici, vă așteaptă un an bogat. 
Dar pentru a realiza totul, la 
parametrii prevăzuți, trebuie 
să aveți și forța de muncă ca
lificată, necesară. Cum stați 
in acest sens?

— Avem forță de muncă 
suficientă. Numai cu zidarii

sîntem deficitari. De aceea, 
din cele aproximativ 80 de 
locuri la școala dc calificare, 
o clasă va fi neapărat de zi
dari. Ce să facem. anual 
..creștem" zidari, care pleacă 
apoi la T.C.H.. sîntem un fel 
de „pepinieră- a lor ! In rest, 
avem meseriași buni. Dacă e 
vorba însă de cadre tehnico- 
inginerești, trebuie să spun 
că ducem mare lipsă. Am a- 
vea nevoie de cel puțin cîți- 
va subingineri. Această situ
ație însă va fi rezolvată, spe-

Convorbire consemnată de
Ionica FIERARII

(Continuare in pag. a 3-a)
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Facg cunoscut 
unităților sale PLANUL TEMATIC DE INOVAȚII pe anul 1974

NR.
CRT.

DISPOZITIVUL, PROCEDEUL 
SAU PRODUSUL 

CARE TREBUIE INOVAT
SITUAȚIA ACTUALA CONDIȚII TEHNICO-ECONOMICE 

ALE OBIECTIVULUI INOVAȚIEI
AVANTAJELE CARE TREBUIE 

SA LE ADUCĂ 
REALIZAREA INOVAȚIEI

LOCUL UNDE TREBUIE 
REALIZATA INOVAȚIA

1 Dispozitiv sau metoda de îm
binare rapidă a benzilor de 
cauciuc în subteran în mediu 
exploziv, care să asigure rezis
tența îmbinărilor conform sarci
nilor nominale stabilite pentru 
benzi.

Se execută prin agrafare sau 
vulcanizare.

Să se facă în timp scurt și 
să reziste.

Scurtarea timpului afectat 
\ ulcanizării sau agrafării.

Subteran și suprafață.

2 Sisteme de susținere a lucră
rilor miniere săpate cu combi
na PK-7 care să permită execu
tarea ei fără ca săparea să fie 
oprită.

Nu există. Să ofere securitate deplină 
personalului în frontul do lu
cru.

Viteze superioare de avan
sare.

Creșterea productivității
muncii.

Lucrări de pregătire în căr
bune.

3 Metoda de exploatare cu a- 
bataje cameră care să permită 
susținerea metalică.

Se armează cu lemn. Asigurarea exploatării prin 
abataje cameră în condiții teh- 
nico-economice corespunzătoa
re și respectarea prescripțiilor 
de tehnica securității muncii.

Reducerea consumului de 
lemn.

Preț de cost redus/tona de 
cărbune extras.

Abatajele cameră

4 Adaptarea combinei PK-3 
pentru tăierea completă a pro
filului.

Operația de săpare a vetrei 
se realizează ulterior manual.

După excavarea cu combina 
PK-3 nu este posibilă armarea 
cu elemente de susținere în
chise fără săparea vetrei.

Creșterea productivității.

Viteze superioare de avansa
re.

C. C. Ploiești

5 Adaptarea benzilor de trans
port pentru transportul per
sonalului.

Accesul personalului la locu
rile de muncă necesită timp 
mult și efort fizic.

Posibilitate de transport
organizat cu securitate deplină, 
fără stînjenirea transportului 
normal.

Acces rapid Ia locurile de 
muncă în vederea creșterii ran
damentului și reducerii duratei 
de transport.

C. C. Ploiești

6 Dispozitiv mecanic de foraj 
pentru filtrele de asecare.

Foraj manual. Sa realizeze randament bun 
cu preț de cost redus și securi
tate în muncă.

Creșterea eficienței asecărilor 
și reducerea prețului de cost.

C. C. Ploiești

7 Dispozitiv mecanic portabil 
pentru recuperarea filtrelor.

In prezent filtrele de aseca
re nu se pot recupera.

Dispozitiv portabil cu gaba
rit mic, manevrat de personal 
redus, să fie ușor manipulat în 
lucrările miniere.

Reducerea costului lucrărilor 
de asecare.

C. C. Ploiești

8 Procedeu și dispozitiv pentru 
recuperarea nlasei de sîrmă la 
bandajarea abatajelor.

Consum marc de plasă de 
sîrmă, aceasta rămînînd în sur
pare.

Recuperarea să nu diminue 
ze siguranța susținerii, să nu 
necesite personal suplimentar 
și să nu stînjenească lucrul.

Reducerea prețului de cost. 
Economie de metal.

C. C. Ploiești

9 Metodă eficientă de exploata
re pentru stratele foarte subțiri 
de la E.M. Comănești.

Productivitate mică și vo
lum mare de pregătiri.

Creșterea productivității în 
stratele subțiri și asigurarea 
condițiilor de protecția muncii.

Reducerea lucrărilor de pre
gătire și creșterea randamen
telor în abataj.

C. C. Ploiești

10 Dispozitiv de manevrare a 
bolțarilor la zidăriile subterane.

Efort fizic mare la zidirea 
cu bolțari și randament scăzut.

Dispozitiv mecanizat cu gaba
rit redus și ușor de manevrat.

Creșterea randamentului Ia 
lucrările de zidărie și reduce
rea efortului fizic.

C. C. Ploiești

11 Dispozitiv pentru mufat fur- 
tune.

Se realizează manual. Să se realizeze printr-un 
dispozitiv mecanic, de mare 
productivitate și să asigure ca
litatea îmbinării.

Creșterea productivității, re
ducerea prețului de cost.

I. M. Motru

12 Pompă pentru umplerea stîl- 
pilor G. S.

Nu există. Să asigure umplerea stîlpilor 
la locul de utilizare

Reducerea cheltuielilor de 
transport, creșterea gradului de 
utilizare a stîlpilor.

I. M. Motru

13 Sistem de asamblare rapidă 
a conductelor de refulare a a- 
pelor de la instalațiile de pom
pe, diametre cuprinse între 
100—500 mm.

Nu există. Sa fie ușor de manevrat în- 
tr-un timp foarte scurt și să 
asigure o etanșare corespunză
toare.

Creșterea productivității în 
operația de montaj.

Economii Ia prețul de cost.

I. M. Rovinari

14 Dispozitiv de săpare a găuri
lor de foraj cu diametrul ma
re numai în orizonturile acvife- 
re cu granulometria fină.

Cu procedeul actual nu este 
posibilă săparea acestor găuri.

Posibilitatea săpării acestor 
găuri și asigurarea menținerii 
diametrului acestora pe toată 
lungimea.

Reducerea prețului de cost 
pentru efectuarea acestor lu
crări.

I. M. Rovinari

15 Dispozitiv mecanic pentru 
măsurarea tensiunii de întinde
re a benzilor transportoare.

Actualul dispozitiv se im
portă.

Să asigure măsurarea tensiu
nii de întindere a benzilor.

Economii valutare. Asigura
rea condițiilor de funcționare 
corespunzătoare a benzilor.

I. M. Rovinari

16 Mecanizarea colectării probe
lor de cărbuni spălați comercia
lizați direct pe benzi.

In prezent colectarea probe
lor de cărbuni spălați comercia
lizați se face din vagoane C.F.R.

Colectarea probelor să se e- 
fectueze fără oprirea benzii.

Corectitudinea luării probe
lor respective.

E.P.C.V.J. secția Petrila

17 Controlul automat al nivelu
lui apei în bazinul de circula
ție pentru evitarea pierderilor 
de cărbune la mașinile de zețaj 
clasa 10—80 mm.

In prezent bazinul apei de 
circulație alimentează zețajul. 
Sînt cazuri cînd acesta rămine 
fără apă și zețajul are pierderi 
de cărbune.

îmbunătățirea selectivității la 
mașinile de zețaj.

înlătură pierderile de cărbu 
ne în steril prin scăderea debi
tului de apă de circulație.

1

E.P.C.V.J. secția Coroeștî
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muncii de partid

se

că 
fn-

lupla 
ritmului 

ulti- 
anului

doi cartofi"

reflectare concretă a dinamismului și eficienței
Plecat în

In fiecare se 
vitate. < 
țiilc de 
sâ fie 
mijlocul 
muncitor-,_ _
fluență activă, 
rile tuturor s . ___
tru realizarea sarcinilor *" 1 
plan.

Creșterea rolului conduci 
tor al organelor și organ iz 
țiilor de partid în toate do
meniile dc activitate este 
condiționată în cel mai înalt 
grad de stilul și metodele de 
muncă, dc sporirea eficien
ței muncii de partid, a ac
țiunilor politice și organiza
torice. de perfecționarea ?n 
tregii activității desfășurate 
in rîndul comuniștilor. In 
centru) preocupărilor parti
dului nostru se situează ac
tivitatea economică și ck 
aceea outem spune că efi
cienți muncii de nartid in 
acest domeniu sp măsoară 
după rezultatele obținute în 
realizarea sarcinilor de plan.

Anul 1974 are o semnifica
ție deosebită, vom aniversa 
împlinirea a trei decenii de 
la eliberarea țârii și va a_ 
vea loc cel do-al Xl-lea Con
gres a] partidului. Sub sem
nul acestor remarcabile c- 
venimente se desfășoară în 
flăcărata întrecere socialistă 
pentru îndeplinirea cincina
lului înainte dc termen.

Indicatorii planului econo
mic pe 1974 la extracția de 
cărbune constituie pentru ex
ploatările miniere din Valea 
Jiului, pentru toate colective
le minerești un puternic sti
mulent în ridicarea produc
ției la cotele angajate ale a- 
nului XXX. Complexitatea 
sarcinilor pe care le au de 
rezolvat în acest an organele

organele și organiz..- 
* partid sini chemate 
mereu prezente în 

1 colectivelor d( 
exercite o m- 

unind efortu- 
salariaților pen- 

r de

<• or gr ni 
t adral < 
impune 
corn polen 
probi mc

Pornim 
.,a condi 
seamnă 
operativ 
tea. resursele 
pun unitățile 
fi la curent 
pă cu pulsul 
la fiecare loc 
tem afirma câ la _.. 
le miniere din Valea 
există multe organe și orga
nizații dc partid care fac do
vada acestei competențe.

Urmărind situația realiză
rilor în ziua dc 28 ianuarie, 
constatăm eu satisfacție câ 
pe primul loc in clasamentul 
hărniciei se situează colecti
vul minei Vulcan cu o rea
lizare a planului în propor
ție de 106,6 la sută, urmat 
dc mina Paroșeni cu 104,5 la 
sută apoi, dc col de la mi
na Uricani cu 103.1 Ia sută. 
Celelalte exploatări miniere — 
cu excepția minei Petrila ca
re a reali»"» 97.3 la sulă 
din plan — s-au înscris în 
cerințele sarcinilor de plan 
stabilite.

Pentru a înțelege mai bi
ne cum se reflectă eficiența 
muncii dc partid in rezulta
tele înregistrate in activitatea 
economică, ne vom referi la 
exemplul oferit de colectivul 
de la E.M. Paroșeni. Se știe 
câ anul trecut această exploa
tare nu și-a realizat sarcinile 
de plan în primele zece luni. 
Era considerata așadar, o 
exploatare „codașă". Ce s-a 
intimplat între timp, respec
tiv. in ultimele două luni ale 
anului 1973 ?

Iată ce ne explică în acest 
sens tovarășul Dorin Gheța

izațiilc de partid din 
exploatărilor miniere 

■ rcștCre.i continuă a 
iței lor in abordarea 
clor economice, 
d de la ideea 
ucc competent
a cunoaște temeinic, 
și sistematic realita- 

dc care dis- 
oconomice. a 
in orice cli- 
aclivitâții de 

de muncă" pu
ii exploatâri- 
..i«i Jiului

secretarul corni 
partid pe mină :

In primul rind am pre
gătit intens realizarea planu
lui de producție pe acest an. 
aplicînd măsurile tehnico-or- 
ganizatorice stabilite cu condu
cerea minei. Am urmărit ca 
tonte forțele de care dispu
nem sâ fio unite și angajate 
în mod conștient în 
pentfru menținerea 
și avansului cistigat in 
melc două luni ale 
1973.

In acest scop am folosit toa
te formele muncii politic o- 
organizatorice desfășurate dc 
organizațiile de bază din ca
drul sectoarelor. Am dezbă
tut din vreme sarcinile de 
plan pe 1974. antrenind l.i a- 
ccastă acțiune organizațiile 
dc sindicat și U.T.C., condu
cerea colectivă a exploatării 
creind condiții pentru ca fie
care comunist, fiecare sala
riat sâ cunoască atît sarcinile 
exploatării cît și ale sectoru
lui și grupei din care face 
parte. De la început am fo
losit întreaga muncă dc agi
tație și propagandă, gazetele 
dc perele, stația de amplifi
care. colectivele de agitatori, 
munca directă de la om la 
om.

Consultarea colectivelor din 
cadrul sectoarelor și a gru 
pelor a dus la descoperirea 
unor rezerve interne, au fost 
propuse soluții pentru mai 
buna folosire a capacităților 
de producție, utilizarea efi
cientă a timpului de lucru, 
organizarea mai bună a mun- 
cii în abataje. îmbunătățirea 
aprovizionării și transportu
lui în subteran. In urma a- 
cestei activități multe bri
găzi conduse de comuniști au 
demarat bine din prima zi a

• brigăzi 
loan Demeter 
I și brigăzile 
ccnco, Vasilc 
lac Brutu 
ș.a. care 
cea. 50—1 
le dc plan. Sînt 
spus în legătură 
partid desfășurată 
gunizațiile do bază 
ceste sectoare. Dnr 
bine ea se reflectă 
talele obținute.

Exemplul amintit. departe 
de a fi singurul, ilustrează 
convingător modalitățile și si
tuația de la care s-a pornit 
in rezolvarea problemelor le
gate de înfăptuirea sar 
de plan. In acest caz se 
tata o trăsătură comună 
tul că birourile organizațiilor 
de bază dc la mina Paroșeni 
beneficiază de o îndrumare 
competentă și sistematică din 
partea comitetului de pârtiei 
câ acestea se sfătuiesc cu 
membri de partid în adop
tarea hotărârilor și măsurilor 
stabilite în corelarea lor cu 
cerințele care apar pe par
curs, urmărind la fiecare sec
tor și abataj îndeplinirea sar
cinilor de plan.

Exemplul la care ne-am re
ferit’ ilustrează dc fapt re
zultatele unor eforturi sus
ținute depuse de comitetul o- 
rășenesc dc partid Vulcan 
pentru creșterea rolului orga
nelor și organizațiilor de 
partid de la mina Paroșeni 
El dovedește faptul că atunci 
cînd se desfășoară o muncă 
politică eficientă rezultatele 
acesteia se reflectă direct în 
rezultatele economice obținute.

Vnsile Suciu, in virală de 
48.ani a fost obligai, prin- 
tr-o sentință judecătorească 
la plata unei pensii alimen
tare in valoare de 300 de lei 
lunar către fiica sa Aurica, 
in virată de 15 ani. Pînă în 
aprilie '73 V. S. s-a achitat 
de această obligație ce-i re
venea atit din punct de ve
dere legic, cît și uman. Dar, 
din anumite motive, cînd i 
s-a desfăcut contractul de 
muncă, tatăl a uitat de răs
punderi, plecînd „in lume", 
lăsîndu-și fata fără întreți
nere. Dindu-i-se de urmă, i 
s-a adus aminte de îndato
ririle lui de părinte și, pen
tru 8 luni de zile, va avea 
timp suficient de reflectare 
asupra acestor pobleme

Cornel HOGMAN

Cei mici,
vă așteaptă !
Cu prilejul aniversării a 

115 ani de la Unirea Princi
patelor, preșcolarii de la 
Grădinița nr. 2 cu program 
prelungit al C.C.P. au avut 
ca oaspeți pe pionierii cla
selor a IlI-a a Școlii gene
rale nr. 2 din Petroșani. In 
cadrul vizitei, pionierii au 
prezentat un frumos pro
gram artistic, dedicat ani
versării. Poeziile și cintece- 
le patriotice, adecvate isto
ricului eveniment au fost 
viu aplaudate de către mi
cii spectatori. In continua
re și preșcolarii au recitat 
poezii si au cîntat in fata 
pionierilor.

Intilnirea s-a încheiat cu 
Hora Unirii, jucată și cîn- 
tată de către toți cei pre- 
zenți.

La despărțire pionierii au 
promis micilor lor amfitri
oni că vor reveni în mijlo
cul lor cu noi programe ar
tistice.

0 ilustrată
...aero te rinelor din sala de 

apel a minei Uricani ? Deo
camdată da. Ele sînt. de 
fapt, două, fin clișeul nostru 
e doar una. nu ?) Ambele 
sînt instalate aproape de la 
darea in folosință a sălii de 
apel. Dar instalate și nu 
„date"... in folosință. In va
ră, n-a fost cazul. Aeroter-

îmbunătățirea continuă a prestării
de servicii către populație

(Urmare din pag. 1)

râm. de conducerea noastră 
de la județ.

— Cit de calde vor fi apar
tamentele, anul acesta, și cum 
va satisface populația. apa 
caldă?

— îmbucurător este faptul 
câ și aici, la centralele termi
ce, a crescut, planul cu peste 
un milion față de anul trecut 
In acest fel. ne vom ocupa de 
înlocuirea rețelei de conducte 
exterioare. La cazanele cen
tralelor nu putem face nimic, 
pînă nu vom fi ajutați de u- 
zina „Vulcan" din București 
care va da in folosință alte 
cazane. Cit privește oamenii, 
avem fochiști calificați. Va 
trebui sâ stăruim mai mult 
în problema educării acesto
ra.

Noi, chiar așa, în condițiile 
în care centralele funcționea
ză cu randament redus, vom 
satisface cerințele. Mai rămî- 
ne, să avem și apă.

pe adresa
mele sînt de fapt „niște" a- 
parate de încălzit sala... 
cum e rece... afară ca și 
sală, in sală mai râu ca 
fără.

Nu-i bai ! Ce contează
o casă mare '

Că la vara care vine 
bună răcoarea...

la

e

Ion LEONARD

cum— Dar ascensoarele, 
vor funcționa?

— Și la acest „capitol” 
nul a crescut cu peste un mi
lion lei. Drept pentru care, 
pentru prima dată în Valea 
.Jiului, vor intra ascensoare 
în reparații capitale. Noi 
vem oameni calificați și auto
rizați pentru montare. " 
pentru a putea executa aici, 
la Petroșani, reparațiile ca
pitale am trimis la București 
la I.F.M.A.. patru oameni pen
tru specializare.

— Ce ne puteți spune refe
ritor la dotare, proiectare, or
ganizarea muncii, la relațiile 
cu asociațiile de locatari?

— Voi încerca succint să 
mă refer la toate aceste pro
bleme. Exploatarea noastră 
este foarte bine dotată cu ma- 
șinile-unclte necesare, avem 
suficiente betoniere, macarale, 
parcul auto este suficient. In 
ce privește materialele, un 
singur necaz am avut anul 
trecut, pe care vom încerca 
să-1 evităm. Este vorba de 
piesele de schimb pentru as
censoare. In domeniul proiec
tărilor — atenția ne este în
dreptată spre raționalizarea 
spațiilor, în urma reparațiilor 
capitale, spre modernizare. în 
așa fel îneît să fie sporit gra
dul de funcționalitate.

Referitor la organizarea 
muncii, din anul acesta sec
toarele din orașele munici
piului vor deveni secții cu po
sibilitatea de a-și rezolva pe 
plan local toate problemele. 
De intervențiile solicitate la 
fondul locativ se vor ocupa

(Urmare din pag. D

pla-

a-

Dar

direct șefii de sectoare (sec
ții), care vor coordona echipele 
de intervenție. Și încă o no
utate — începînd cu acest an, 
noi vom repartiza (pe baza 
tabelelor trimise de întreprin
deri) și administra fondul lo
cativ.

Cu asociațiile de locatari, ar 
trebui sâ ducem „casă mai 
bună". O colaborare mai strîn- 
să ne-ar fi de ajutor și nouă 
și lor. Dar încă n-am găsit 
formula optimă de colabora
re. Noi ne vom strădui s-o 
găsim, dar fără sprijinul a- 
sociațiilor nu vom ajunge de
parte. Aș sugera de pildă 
(pentru câ este foarte greu să 
trimiți o echipă pentru o re
parație infimă) ca și asociați
ile noastre să procedeze ca 
altele din țară. Adică, in func
ție de posibilități, să-și gă
sească cîțiva meșteri (sînt 
mulți pensionari care ar ac
cepta cu plăcere) pentru in
tervențiile mărunte, pentru 
repararea stricăciunilor din 
neglijența locatarilor. care 
vor suporta cheltuielile.

Desigur, ar mai fi multe a- 
mănunte referitoare la acti
vitatea exploatării noastre în 
acest an, ’ 
prestării 
populație. Sper însă câ. in ge
neral, aspectele și noutățile 
de importanță majoră ce ne 
stau în față, le-am amintit. 
Prin strădania întregului nos
tru colectiv, sînt convins, vom 
ajunge la ora bilanțului cu 
realizări frumoase, care să 
mulțumească locatarii, popu
lația Văii Jiului.

la îmbunătățirea 
serviciilor către

colec-re a angrenat întregul 
tiv al minei.

Factorii care au stat 
za obținerii acestor succese re
marcabile sînt numeroși, pu
țind u-se cita in acest sens 
coeziunea întregului colectiv, 
gindirea tehnică bună care 
s-a impus într-o măsură lot 
mai mare in munca fiecărui 
salariat, indiferent că îndepli
nea activități de conducere 
sau de execuție. Un rol însem
nat l-a avut și activitatea bu
nă desfășurată dc către comi
tetul oamenilor muncii care a 
inclus intre preocupările sale 
permanente perfecționarea sti
lului și metodelor de muncă, 
rezolvarea cu competență și 
operativitate a celor mai strin
gente probleme reclamate dc 
buna desfășurare a activității 
de producție, după cum a re
ieșit din darea de seamă și 
discuțiile purtate.

Deși colectivul minei Vul
can a încheiat anul cu un bi
lanț de ansamblu pozitiv, to
tuși în cadrul dezbaterilor re
feririle la activitatea anului 
trecut au ocupat o pondere 
mai redusă în raport cu ana
liza responsabilă a măsurilor 
ce se impun a fi luate pentru 
remedierea grabnică a defici
ențelor care mai persistă .și 
crearea tuturor premiselor dc 
îndeplinire exemplară a sarci
nilor sporite ale noului an. In 
anul 1974. colectivul minei 
Vulcan este hotărit să desfă
șoare o activitate care să răs
pundă sarcinii de mare însem
nătate pe care o reprezintă 
creșterea eficienței economice 
a întregului proces de extrac
ție.

Reducerea prețului de cost 
prin sporirea productivității 
muncii și scăderea consumuri
lor specifice de materiale și 
energie trebuie să constituie 
un obiectiv permanent, iar

la ba-

preocupările colectivului sec
torului V, expuse de șeful sec
torului, ing. Mitică Nicolescu, 
de a recondiționa armături 
metalice recuperată și alte ma
teriale în vederea încadrării 
in prevederile prețului de cost 
trebuie să fie generalizată la 
toate sectoarele.

Un element de o importan
ță deosebită în creșterea e- 
ficienței economice îl consti
tuie mecanizarea lucrărilor 
din subteran. Preocupările 0- 
rientate in această direcție in 
anul 1973 și finalizate prin 
creșterea gradului de mecani
zare a unor operațiuni din a-

Făcind parte din plutonul 
de frunte al Cinecittei, Luigi 
Zampo este, fără-ndoială, u- 
nul din continuatorii tradiției 
neorealiste, regizor care se a- 
pleacă atent asupra fenome
nelor Italiei contemporane, 
■disecindu-le cu minuțiozitatea 
unui chirurg, căutind firul o- 
biectiv al relației dintre cau
ză și efect, sub lentilo perti
nentă a viziunii critice. Să ne 
amintim doar de „Gardianul", 
de „Magistratul" sau de destul 
de recentul film „Frumos, o- 
nest, emigrat in Australia", 
purtind amprenta inconfunda- 
bilă a unui regizor care vede 
in film un mijloc eficient de 
luptă împotriva tumorilor mo
rale maligne 
rea vitală o 
damnate.

Dar să ne 
de toate, de 
asigurări*. 
gonist pe excelentul Alberto 
Sordi, peliculă care prilejuise 
’ui Zampa o primă diagnoză 
asupra abdicării medicilor ita
lieni de la jurămintul lui Hyp- 
pocrates. Viziunea satirică din 
„Medicul de la asigurări" es
te schimbată in „Mafia albă" 
de alta, mai gravă și mai ca
tegorică, avind o esență net 
demascatoare, cu o fidelitate 
aproape documentaristico.

Bizara alăturare a vocobu-

Iclor din titlu trimite foarte lim
pede la acele umbre obscure 
ce învăluie, aidoma unui pă
ienjeniș malefic, universul alb 
al spitalelor și clinicelor. Pen
tru că in „Mafia albă“ 
vorba, prin excelență, de 
tele insalubre ale poziției
tice îndoielnice a unei cate
gorii de medici care urmăreș
te, in primul rind, ciștigul ma

este 
pe- 

e-

te accepta trucarea activității 
științifice, nu poate consimți 
la pervertirea misiunii nobile 
in crimă.

Citeva aspecte, investigate 
cu maximă luciditate, dau mă
sura practicilor condamnabile 
care provoacă consecințe prin
tre cele mai nefaste. Caritatea 
lui Vollotti are, bunăoară, un 
rol publicitar deoarece pocien- 
ții oflați intr-o situație mote-

ce macină pute- 
unei Asocietăți

amintim, înainte 
„Medicul de la 

avindu-l ca prota-

CARNET 
cinematogra fie

rială precară sînt lăsati in
plato domnului, părăsind cli-
nica „democratică" între po-
tru seînduri.

Giortani. deși știe prea bi-
ne câ atitudinea sa fată de
Vollotti, influent și protejat.

terial substonțiol și nu alinarea 
suferințelor umane. Filmul sur
prinde, deci, otrofierea înda
toririi medicale fundamentale, 
coborișul etic (profesional și 
uman) pe core-l implică nepă
sarea, neglijența, generate de 
cauze sociale iminente.

Conflictul particular al fil
mului — fiind o microproiec- 
ție a unui conflict general, de 
dimensiunea structurii sociale 
dezechilibrate cel dintre 
profesorul Vallotti și chirurgul 
Giortani se declanșează dato
rită raportului antitetic al vo
cației autentice și a celei ce 
dă spectacole pseudosavante. 
Evident, conflictul este de ne
anihilat, deoarece conștiința 
onesta a lui Giortani nu poa-

este uno don quijoteasco, se 
revoltă, dind glas unei nemul
țumiri ce cuprinde din ce in 
ce mai mult societateo italia
nă. Edificiul minciunii și ol fa
riseismului de anvergură se 
clatină - spune mesajul fil
mului pilonii ou putrezit și 
e doar chestiune de timp ca 
vitrinele strălucitoare ale falsei 
onorabilități să fie inundate de 
noroiul mascat.

Din distribuție amintim pe 
Gabriele Ferzetti, Enrico Mo
ria Salerno și Senta Berger, 
atașați cu tot talentul lor i- 
deilor cutezătoare ale lui Luigi 
Zampa.

Vasilc Oprea, din comuna 
Sîntămăria ©rlea Hațeg, a 
fost delegat în primăvara 
trecută de către C.A.P. Bă- 
răști să vîndă 300 kg. car
tofi pe piața din Petroșani, 
la prețul ferm de 2,50 kg. 
Dar întreprinzătorul coope
rator a comercializat tuber
culii la prețul de 3,50 și 
chiar 4 lei kg. Și uite așa 
cu „un cartof, doi cartof i'* 
vînduți ..la suprapref* se a- 
duna leu cu leu care intra 
in buzunarul lui. Pentru de
lapidare. abuz în serviciu și 
crearea de plusuri în gesti
une. pe lîngâ obligarea la 
plata sumei de 1 240 lei — 
paguba adusă cooperativei 
— Oprea a primit în instan
ță un „chilipir" de 7 luni 
închisoare.

După un chef.

Al. COVACI

Cercurile pedagogice
forme eficiente de perfecționare

a cadrelor
(Urmare din pag. 1)

ții deschise, expoziții de ma
teriale didactice confecționa
te în școală etc.

La întrebarea, ce noutăți o- 
feră în acest trimestru cer
curile pedagogice, ne-a răs
puns tovarășa Natalia Aldica, 
inspector școlar: „In primul 
rind totul este nou ; vreau 
să spun că fiecare temă, chiar 
dacă ea a mai fost abordată 
și cu alte prilejuri, va fi în
cărcată acum cu elemente noi, 
Apoi, un element „nou-nouț** 
este și participarea le dezba
terile cercului de fizică-chimie 
a unor cadre tehnico-ingine- 
rești din întreprinderile mu
nicipiului. Acesta este un în
ceput de colaborare mai strin- 
să intre școală și cadrele de 
specialitate din întreprinderi. 
De asemenea, la fiecare 
se vor prezenta noutăți 
toriale pedagogice și de 
cialitate iar profesorii

cerc 
edi- 
spe- 

de

le de muncă. Discuțiile purta
te in spirit critic au arătat că 
in acest domeniu important 
mai există încă probleme de 
rezolvat. Lemnul de susținere 
nu este întotdeauna uscat (A- 
urel Hozu, secretarul organi
zației de bază nr. 6), materia
lele ajung uneori cu întârziere 
in abataj (Alexandru Chiva și 
Mihai Dudescu mineri șefi de 
brigadă) sau sînt de o calitate 
necorespunzătoare (Pricop Ște- 
fanache, lăcătuș), iar la ateli
erul mecanic se intimpină di
ficultăți in confecționarea pie
selor de schimb, datorită ga
mei restrînse de oțeluri dispo-

Pentru desfășurarea unei
activități productive

bataj vor trebui continuate și 
extinse și în cursul acestui an. 
„Va trebui să impulsionăm ac
tivitatea de concepție proprie 
care este în măsură să contri
buie efectiv la îndeplinirea 
sarcinilor tehnologice impor
tante pe care le avem de rea
lizat: creșterea vitezelor de 
avansare in lucrările miniere 
și sporirea pe această cale a 
capacităților de producție, 
creșterea ponderii producției 
realizată prin mijloace meca
nizate și pregătirea temeinică 
a producției anilor viitori (ing. 
loan Pctruț, șef serviciu topo
grafic).

Experiența anului trecut
arătat odată în plus rolul im
portant pe care îl are aprovi
zionarea cu materiale și piese 
dc schimb in desfășurarea op
timă a activității de la locuri-

a

nibile (Nicolao Roman, strun
gar).

Sini doar citeva aspecte re
ieșite în cadrul dezbaterilor, 
din ansamblul problemelor re
feritoare la aprovizionarea 
tehnico-materială a căror re
zolvare urgentă va trebui să 
preocupe comitetul oamenilor 
muncii.

Anul 1974 va trebui să mar
cheze îmbunătățirea in conti
nuare a activității pe linie de 
protecție a muncii, precum și 
a disciplinei muncii în ansam
blu. După cum arăta ing. Oc
tavian Surdu, șeful serviciului 
de aeraj și protecția muncii 
„în activitatea de protecție a 
muncii nu ne putem declara 
satisfăcuți de date statistice, 
chiar dacă sînt îmbunătățite, 
ci trebuie să manifestăm în 
continuare o exigență maximă

Mica
publicitate

didactice
limba română vor 
cuții pe marginea 
„Metodica predării 
literaturii române 
generale și licee" și „Ortogra
fia în școală*1.

La toate dezbaterile cercu
rilor participă din partea Ins
pectoratului școlar județean, 
inspectorii pe specialități, pre
cum și cadre didactice de 
la I.P.C.D. Timișoara. Pregă
tite temeinic din toate punc
tele de vedere, cercurile pe
dagogice ce se desfășoară azi 
și mîine în Valea Jiului, vor 
atinge cu siguranță cota de e- 
ficiență scontată.- prin varie
tatea și bogăția materialului 
informativ, prin caracterul 
viu. interesant și creator al 
discuțiilor. Astfel, desfășura
rea acestor forme de perfec
ționare a cadrelor didactice, 
au devenit o necesitate vitală 
pentru ca învățământul să ți
nă pas cu noile cerințe ale 
societății socialiste.

purta dis- 
lucrărilor 

limbii și 
în școlile

PIERDUT legitimație do 
serviciu pe numele Cocotă 
Aurel, eliberată de Prepa- 
rația cărbunelui Coroești. 
O declar nulă.

In compania
— A. Costel șj
Dumitru Lupșa, din Petrila. 
in vîrstâ de 39 ani a intrat 
după ieșirea din șut într-un 
bufet să se cinstească. Și 
dăi cu bere, dăi cu rom și 
rachiu, pînă s-au aghesmuit 
bine de tot. împreună -au 
îndreptat spre locuința lui 
B. Petru pentru a continua 
cu șprițul. In drum însă 
l-a întîlnit pe stradă pe K. 
Albert cu care D. Lupșa 
s-a luat la ceartă, după ca
re a urmat o bătaie crînce- 
nâ. Lovit cu un par apoi cu 
o secure, victima K. Albert 
s-a ales cu leziuni ce au ne
cesitat 90 de zile pentru 
vindecare. Dar și agresorul 
a primit ceva. Judecat în 
public, la clubul din Petri
la, pentru vătămare corpo
rală gravă. D. Lupșa a fost 
condamnat la 1 an si 6 luni 
închisoare.

A. GOMȘA, 
N. GHERGHIN, 

judecătoria Petroșani

altor ortaci 
F. Partenie.

HPLIIATABEA MINIERA OILJA
organizează concurs 

pentru ocuparea următoarelor 
posturi vacante:

1 inginer principal la comparti< 
mentul protecția muncii

HM 2 ingineri principali la serviciul 
plan, programare, tehnic

pentru eliminarea tuturor cau
zelor generatoare de acciden
te".

Anul 1974 și cei următori 
pun In fața colectivului minei 
Vulcan sarcini de o mare în
semnătate. După cum arăta 
tovarășul Vasile Ogherlaci, di
rector 
C.C.P.. 
ducția de cărbune 
Vulcan va fi orientată intr-o 
măsură tot mai mare spre coc
sificare. pentru mai buna sa
tisfacere a necesităților econo
miei naționale. Această pers
pectivă face necesară rezolva
rea unor probleme tehnice 
complexe printre care extin
derea abatajelor frontale, in
troducerea complexelor de a- 
bataj mecanizate in stratul 
principal 3, pregătirea temei
nică a cadrelor corepunzător 
noilor tehnologii. De aseme
nea. producția minei va cu
noaște o creștere substanțială, 
reprczentînd peste 50 la sută 
din nivelul actual, obiectiv a 
cărui realizare presupune a- 
cordarea unei atenții priorita
re lucrărilor de deschideri și 
de pregătiri (problemă abor
dată într-o măsură insuficien
tă în cursul dezbaterilor — 
n.n.).

Toți participanții la discuții 
au arătat că mina dispune de 
reale posibilități de îndepli
nire exemplară a sarcinilor a- 
nului 1974 și de realizare a u- 
nor depășiri care să-i permită 
menținerea poziției fruntașe 
cîștigate în cursul anului tre
cut. Chemarea la întrecere 
lansată de către minerii Vul
canului către toate unitățile 
carbonifere din țară reprezin
tă confirmarea forței acestui 
colectiv și garanția că sarcini
le de plan ale anului 1974 vor 
fi îndeplinite integral atit sub 
aspect cantitativ, cit și calita
tiv.

general adjunct al 
.. in anii următori pro- 

a minei

ilii

1 inginer principal la biroul me- 
cano-energetic
1 maistru principal electro-meca- 
nic la sectorul electro-mecanic și 
transport Livezeni.

Concursul va avea loc in ziua de 9 februarie a.c. ora 
10, la sediul E.M. Dilja.

Condițiile de angajare și salarizare conform H. C. M. 
914/1968 și Legea nr. 12/1971. Informații suplimentare se 
pot obține la biroul personal al exploatării, între orele 7—14.

BAZA DE APROVIZIONARE 
TRANSPORT SI PRESTĂRI SERVICII

PETROȘANI
angajeaza

♦ tehnician principal în ramura energetică
Condițiile de angajare :
— studii medii tehnice sau școala de maiștri

— stagiu — 5 ani în funcții tehnice din care 3 ani ac
tivitate intr-un atelier de reparat aparataj antîgrizutos. 
vînd și autorizație în acest sens.

♦ tinichigiu auto

a-

♦ fochist autorizat pentru eazane aburi (4 luni)
Condițiile <|e angajare șl salarizare sînt cele prevăzute 

de H.C.M. 914/1968 șl Legea nr. 12/1971.

Informații suplimentare se pot obține de ia economis
tul cu salarizarea al unității, str. Mihail Eminescu nr. 22.
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Sosirea In |ara noastră a Maiestății Sale
Pegcie Hussein Ibn Talal al negatului

(Urmore din pag. 1)

pe Aeroportul internațional 
Otopeni. Pe frontispiciul ae
rogării erau arborate drapele
le de stat ale României și Ior
daniei. care încadrează por
tretele președintelui 
Ceaușescu ș’v regelui 
Ibn Talal ; pe mari 
se aflau înscrise, in 
română și 
„Bun venit 
iestății Sale 
Hașemit al 
Ibn Talal".
nia dintre poporul român și 
poporul iordanian".

In întîmpinarca șefului sta
tului iordanian au venit 
Nicolae Ceaușescu, președinte
le Consiliului de Stat, Emil 
Bodnaraș. vicepreședinte al 
Consiliului de Stat. Ilic Ver- 
det. prim-vicepreșcdinte al 
Consiliului de Miniștri, gene
ral de armată Ion lonițâ, mi-

Nicolae 
Hussein 

pancarte 
limbile 

urările :arabă,
în România Ma- 
Regele Regatului 
Iordaniei. Hussein 
..Trăiască prietc-

oficial
Presedintele Consiliului de 

Stat al Republicii Socialiste 
România. Nicolae Ceaușescu. 
a oferit marți un dineu ofici
al. în saloanele Palatului Con
siliului de Stat. în onoarea 
Maiestății Salo Regele Hus
sein Ibn Talal al Regatului 
Hașemit al Iordaniei.

La dineu au participat Emil 
Bodnaraș. Manca Mănescu, 
Paul Niculescu-Mizil, Gheor- 
țhe Pană, Gheorghe Rădules- 
cu, Virgil Trofin. Ilie Verdeț, 
Maxim Berghianu, Florian 
Dănălache. Emil Drâgânescu, 
Janos Fazekas. Petre Lupu, 
Dumitru Popescu, Leonte Ră- 
utu. Gheorghe Stoica. Ștefan 
Voitec. Constantin Băbâlău, 
Cornel Burtică. Mihai Dalea, 
Ion Ioniță, Ion Pățan. Ștefan 
Andrei. Constantin Stătescu. 
secretarul Consiliului de Stat. 
George Macovescu, ministrul 
afacerilor externe, alți mem
bri ai guvernului, conducători 
ai unor instituții centrale, re
prezentanți de frunte ai vieții 
noastre științifice, culturale și 
artistice, generali, precum și 
ambasadorul țării noastre în 
Regatul Hașemit ai Iordaniei.

Au luat parte personalități
le oficiale care îl însoțesc pe 
suveranul hașemit în vizita sa 
— Zaid Al-Rifai. general A- 
mer Khammash, Zuhair Mufti, 
Khalil Salem, generai Zaid 
Bin Shaker, brigadier Abboud 
Salem.

Au fost intonate imnurile 
de stat ale celor două țări.

In timpul dineului, care s-a 
desfășurat într-o atmosferă 
cordială, prietenească, pre
ședintele Nicolae Ceaușescu și 
Regele Hussein au rostit toas
turi.

AGENȚIA CHINA NOUA a 
fost autorizată să anunțe ho- 
tărîrea guvernului R.P. Chine
ze de a elibera pe militarii 
saigonezi și încă o persoană, 
de origine americană, care au 
pătruns in China și au fost 
capturați în cursul luptei de 
autoapărare. în zilele de 19 și 
20 ianuarie, in insulele chine
ze Hsisha. de unitățile arma
tei populare de eliberare, for
țele de miliție și pescarii chi
nezi.

LA VIENA a avut loc marți 
cea de-a 18-a sesiune plenară 
a negocierilor privind reduce
rea reciprocă a trupelor și ar
mamentelor și măsuri adia
cente în Europa Centrală. In 
ședința de marți a luat cuvin
tul șeful delegației R.S. Ce
hoslovace.

■

Hașemit al
nistrul apărării naționale. Ion 
Pățan. vicepreședinte al Con
siliului de Miniștri, ministrul 
comerțului exterior. George 
Macovescu, ministrul afaceri
lor externe, alți membri ai 
guvernului. conducători dc 
instituții centrale, generali.

Era de fața ambasadorul 
României in Regatul Hașe
mit al Iordaniei, Mihai Le
vente.

La ora 14.05 aeronava a a- 
terizat.

La coborîrea din avion, re
gele Hussein este salutat cu 
cordialitate de președintele 
Nicolae Ceaușescu. Coi doi 
șefi de stat își string îndelung 
mîinile.

Un grup de pionieri oferă 
buchete do flori președintelui 
Nicolae Ceaușescu și regelui 
Hussein.

Suveranul iordanian pre
zintă apoi președintelui Con
siliului de Stat al României

Convorbiri oficiale

iordaniei
personalitățile care îl înso
țesc in această vizită : Zaid 
Al-Rifai. prim-ministru, ge
neral Amer Khammash. con
silier politic al Maiestății Sa
le Regale, Zuhair Mufti, mi
nistrul de stat pentru aface
rile externe. Khalil Salem, 
președintele Consiliului na
țional al planificării, general 
Zaid Bin Shaker, șeful Statu
lui Major al Forțelor Armato, 
brigadier Abboud Salem, co
mandantul Forțelor Aeriene 
Regale. Yanal I-Tikmat, șeful 
Protocolului Regal.

La rîndul său, șeful statu
lui român prezintă personalită
țile române venito in întiinpi- 
narea oaspetelui.

In continuarea ceremoniei, 
se intonează imnurile dc stat 
alo României și Iordaniei ; în 
același timp, în semn de sa
lut. sînt 
artilerie.

trase 21 de salve de

Președintele 
Ceaușescu și regele 
trec. apoi. în revistă garda dc 
onoare.

Arc loc, în continuare, pre
zentarea șefilor dc misiuni di
plomatice acreditați la Bu
curești, precum și a oficiali
tăților române, civile și mili
tare, prezente pe aeroport.

Ceremonialul se încheie cu 
defilarea gărzii de onoare.

In aplauzele bucureștenilor, 
cârc au participat cu însufle
țire la întîlnirea dintre coi 
doi șefi dc stat. aclamînd 
pentru prietenia româno-ior- 
daniană. președintele Nicolae 
Ceaușescu și Maiestatea Sa 
Regele Hussein părăsesc aero
portul într-o mașină, escorta
tă dc motocicliști, îndreptîn- 
du-se spre 
lâ înaltului

Nicolae 
Hussein

reședința rezerva- 
oas^pctc.

(Agerpres)

între
și Maiestatea Sa

(Urmare din pag. 1)

climat de pace și securitate, 
încredere și conlucrare pașni
că între state, in cadrul căru
ia să fie asigurat progresul 
general al fiecărei națiuni.

★
începute în prezența pre

ședintelui Consiliului dc Stat 
al Republicii Socialiste Româ
nia și a suveranului Regatu
lui Hașemit al Iordaniei, in 
cursul după-amiezii de marți 
au avut loc convorbiri româ- 
no-iordaniene, la care au par
ticipat :

Din partea română — Ilie

Nicolae Ceausescupreședintele
Regele Hussein Ibn Talal
prim-vicepreședintcVerdeț.

al Consiliului de Miniștri, Ion 
Pățan. vicepreședinte al Con
siliului de Miniștri, ministrul 
comerțului exterior. George 
Macovescu. ministrul afaceri
lor externe, general-colonel 
Ion Gheorghe. prim-adjunct al 
ministrului apărării naționale 
și șef al Marelui Stat Major, 
Vasilc Pungan. consilier al 
președintelui Consiliului de 
Stat, Mihai Levente, amba
sadorul Republicii Socialiste 
România în Regatul Hașemit 
al Iordaniei ;

Din partea 
Zaid Al-Rifai,

iordaniană —
prim-ministru,

General 
consilier 
Sale Regale. Zuhair Mufti, mi
nistru dc stat pentru afacerile 
externe, Khalil Salem, preșe
dintele Consiliului Național al 
Planificării, general Zaid Bin 
Shaker, șeful Statului Major 
al Forțelor Armate, brigadier 
Abboud Salem, comandantul 
Forțelor Aeriene Regale.

Intr-un spirit de înțelegere 
reciprocă, au fost examinate 
o serie dc căi și mijloace dc 
extindere a colaborării româ- 
no-iordanienc în diferite 
menii dc activitae.

Amer Khammash. 
politic al Maiestății

do-

Depunerea unei coroane de flori
La scurt timp de la sosire, 

Maiestatea Sa Regele Hussein 
Ibn Talal a depus o coroană 
de flori la Monumentul eroi
lor luptei pentru libertatea 
poporului și a patriei, pentru 
socialism.

înaltul oaspete a fost înso
țit de Ion Pățan. vicepre
ședinte al Consiliului de Mi
niștri. ministrul comerțului 
exterior. Constantin Stătescu. 
secretarul Consiliului de Stat, 
Mihai Levente, ambasado
rul României la Amman, ge
neral locotenent Constantin 
Popa, locțiitor al șefului Ma
relui Stat Major.

împreună cu Maiestatea Sa

Al-Rifai, prim- 
gcneral

se aflau Zaid 
ministru.
Khammash. consilier 
al Maiestății Sale Regale, Zu
hair Mufti, ministrul de stat 
pentru afacerile externe. Kha
lil Salem, președintele Consi
liului Național al Planifică
rii. general Zaid Bin Shaker, 
șeful ^Statului Major al ” 
țelor Armate, brigadier 
bolid Salem, comandantul 
țelor Aeriene Regale.

La solemnitate au luat 
te general colonel Ion Gheor
ghe. prim-adjunct al minis
trului apărării naționale și 
șeful Marelui Stat Major. Ni
colae Ghenea, adjunct al mi-

Amer 
politic

For- 
Ab-

For-

par-

nistrului afacerilor 
Nicolae Constantin, 
ședințe al Consiliului popular 
al Municipiului București, ge
nerali și ofițeri superiori.

La sosirea inalților oaspeți, 
o gardă militară a prezentat 
onorul.

Au fost intonate imnurile 
de stat alo României și Ior
daniei.

După depunerea coroanei 
de flori, s-a păstrat un mo
ment de reculegere.

Suveranul hașemit a vizitat 
apoi rotonda Monumentului.

In încheierea ceremoniei. 
Maiestatea Sa Regală a pri
mit defilarea gărzii militare.

externe, 
vicepre-

Ziarul „Al-Rai“ despre vizita șefului
statului

AMMAN 29 (Agerpres). — 
Intr-un comentariu consacrat 
vizitei oficiale pe care o în
treprinde în țara noastră Ma
iestatea Sa Regele Hussein 
Ibn Talal al Regatului Hașe
mit al Iordaniei, la invitația 
președintelui Consiliului de 
Stat, tovarășul Nicolae 
Ceaușescu, ziarul iordanian 
„Al-Rai", organ al Uniunii

PREȘEDINTELE ALGERI
AN Houari Boumediene l-a 
primit și a avut convorbiri cu 
ministrul tunisian al afaceri
lor externe, Habib Chatti, ca-

I

iordanian în România
Naționale Arabe din Iorda
nia. subliniază că aceasta va 
servi cauza păcii și justiției in 
Orientul «Apropiat. Relevînd, 
în continuare, că România și 
Iordania împărtășesc o abor
dare deschisă a problemelor 
internaționale actuale, „Al- 
Rai" menționează : „România 
deține în prezent un rol proe
minent în problemele interna
ționale, datorită acestei poli-

tici deschise, și este normal 
ca. la un moment dat, să se 
întilnească cu Iordania în a-, 
cest domeniu".

Referindu-se la vizita șefu
lui statului iordanian în Ro
mânia. agenția Reuter relevă 
acțiunile întreprinse de țara 
noastră pentru reglementarea 
politică a conflictului din a- 
ceastă regiune.

PREȘEDINTELE REPU
BLICII POPULARE CONGO,

Lucrările Conferinței pentru securitate
și cooperare în Europa

Corospon- 
Corncliu 

I.a Centrul 
con ferințe

GENEVA 29 — 
dentul Agerpres, 
Vlad, transmite : 
internațional de 
continuă lucrările celei de-a 
două faze a lucrărilor Confe
rinței pentru securitate și co
operare în Europa.

In ședința de marți a Co
misiei pentru problemele se
curității. delegația Iugoslaviei 
a prezentat o propunere pri
vind contribuția Europei la 
pacea și securitatea în lume și 
la autodeterminarea popoare
lor aflate sub dominație colo
nială. Subliniind necesitatea 
lichidării colonialismului și a 
oricărei dominații și exploa
tări străine, propunerea cere 
Conferinței să reafirme obli
gația tuturor statelor de a a-

plica in mod integral rezolu
țiile Adunării Generale a 
O.N.U. cu privire la acorda
rea independenței țârilor și 
popoarelor aflate sub domina
ție colonială și obligația sta
telor participante de a nu a- 
corda nici un fel dc sprijin 
țărilor care împiedică exerci
tarea drepturilor la autode
terminare al popoarelor.

In intervențiile lor. repre
zentanții Ciprului. U.R.S.S. 
Suediei, Irlandei, Maltei și ai 
altor țări au sprijinit propu
nerea iugoslavă, arătînd nece
sitatea examinării sale și a 
includerii ideilor cuprinse în 
acest text în documentele 
conferinței.

Luînd cuvintul, șeful dele
gației, României, Valentin Li- 
patti, a subliniat că întărirea

Europa trebuie 
o contribuție 
pacea și secu- 

Lucrârilc

sccurității în 
sâ constituie 
importantă la 
ritatea în lume. 
Conferinței, a spus el. trebuie 
să aibă in vedere contextul 
mai larg al securității mondia
le. Arătînd că pacea și secu
ritatea în lume sînt indivizi
bile. șeful delegației române a 
reamintit, in acest context, i- 
nițiativcle României în cadrul 
O.N.U. în vederea întăririi ro
lului organizației mondiale ca 
instrument mai eficient pen
tru apărarea și consolidarea 
independenței și egalității su
verane a tuturor statelor, pre
cum și a dreptului inaliena
bil al fiecărui popor de a dis
pune de el însuși, fără nici 
un amestec dinafară.

Congresul
Partidului
Socialist

din Japonia
TOKIO 29 — Coresponden

tul Agerpres. Paul Diaconii, 
transmite: Marți au început la 
Tokio lucrările celui dc-al 37- 
lea Congres ordinar al Parti
dului Socialist din Japonia. Ia 
care participă circa 460 de 
delegați. Congresul va dezba
te și aproba programul de ac
țiune a] partidului pe anul în 
curs.

Secretarul general al P.S.J., 
Masashi Ishibashi. a prezentat 
raportul dc activitate al Co
mitetului Central al partidului 
precum și programul de acți
une al acestuia pe anul în 
curs.

In prima. /A a lucrărilor au 
mai luat cuvintul, în calitate 
de invitați, guvernatorul ora
șului Tokio, Ryokichi MinobO, 
și secretarul general al Consi
liului General al Sindicatelor 
din Japonia (Sohyo). Makoto 
Ichikawa.

♦ Armata egipteană a preluat controlul asu
pra zonei de sud a litoralului occidental al Ca
nalului Suez ♦ Interviul lui Ismail Fahmy 
♦ Incidentele siriano-israeliene

CAIRO 29 (Agerpres). — 
Un purtător militar de cuvînt 
dc la Cairo a anunțat că ar
mata egipteană a preluat, 
luni, la ora 18,00 (ora locală) 
controlul asupra zonei dc 
sud a litoralului occidental al 
Canalului Suez, după evacua
rea acesteia de către trupele 
israeliene. El a precizat câ 
toate comunicațiile cu orașul 
Suez au fost restabilite și că 
armata egipteană procedează 
acum la dominarea regiunilor 
evacuate. Zona asupra căreia 
trupele egiptene și-au resta
bilit controlul cuprinde îm
prejurimile orașului Suez, 
Muntele Attaka, portul Ada- 
biya. tronsonul de pe șoseaua 
Cairo—Suez la kilometrul 101 
și orașul Suez.

Trecerea acestei zone sub 
controlul trupelor egiptene 
marchează încheierea primei 
faze a dezangajării trupelor 
egiptene și israeliene la Ca-

naiul Suez, conform acordului 
semnat de Egipt și Israel sub 
auspiciile Națiunilor Unite.

CAIRO 29 (Agerpres). — 
Intr-un interviu acordat pu
blicațiilor italiene „Corriere 
dclla Sera" și „La Stampa -, 
Ismail Fahmy, ministrul de 
externe egiptean a afirmat că 
țara sa „este gata să semneze 
un tratat dc pace cu Israelul”. 
Pentru aceasta, a spus el, e 
necesară satisfacerea a „două 
condiții prealabile : retrage
rea trupelor israeliene din 
teritoriile arabe ocupate în 
1967 și recunoașterea dreptu
rilor naționale ale palestinie
nilor".

militar de la Damasc, 
de agențiile Reuter și France 
Presse. Incidentul s-a soldat, 
potrivit purtătorului de cu
vînt. cu distrugerea unui ve
hicul blindat israelian.

★
TEL AVIV 29 (Agerpres). — 

Surse militare de la Tel Aviv, 
reluate de agenția Reuter, au 
declarat că artileria siriană a 
deschis focul, marți diminea
ța. împotriva pozițiilor israe
liene din sectorul dc nord al 
frontului de pe înălțimile Go
lan. Totodată, sursele respec
tive au afirmat că nu a fost în
registrată, marți, nici o pier
dere de partea israelianâ.

reluat -----4------

Stare de urgență
în Bolivia

LA PAZ 29 (Agerpres). — 
După cum informează agen
țiile Reuter și Associated Press 
președintele Boliviei, Huge 
Banzer, a decretat, luni seara, 
stare de urgență în întreaga 
țară. în urma unor puternice 
acțiuni populare do protest- • 
care au avut loc în ultima săp- 
tămînă. împotriva măsurilor 
economice adoptate de autori
tățile de la La Paz.

SPOR T
★

DAMASC 29 (Agerpres). — 
Forțele siriene au angajat, 
marți dimineața, lupte cu o 
unitate blindată israelianâ. în 
sectorul de nord ai frontului 
de pe înălțimile Golan — a 
anunțat un purtător de cuvînt

Cassius

Evoluția crizei guvernamentale
din Belgia

BRUXELLES 29 (Agerpres). 
— Marți după-amiază, 
mierul desemnat’ de 
Baudouin cu formarea guver
nului. Leo Tindemans. a cerut 
șefului statului belgian să-l 
absolve de misiunea sa. deoa
rece. în urma consultărilor 
avute cu reprezentanții parti
delor politice, nu a putut cons
titui o nouă formulă a cabi
netului. Cererea sa a fost ac
ceptată.

Imediat după aceasta, re-

pre- 
regele

gele Baudouin l-a primit pe 
președintele demisionar, Ed
mond Lcburton, care i-a pre
zentat un decret privind di
zolvarea camerelor. Avînd în 
vedere imposibilitatea formă
rii unui guvern, a anunțat’ un 
purtător de cuvînt oficial, șe
ful statului belgian a hotărît 
să dizolve Parlamentul.

Conform Constituției, dizol
varea Parlamentului determi
nă automat organizarea de.a- 
legeri generale anticipate in
tr-un interval de 40 de zile.

te — relatează agențiile Reu
ter și Associated Press.

PE SCURT•PE SCURT

sonda spațiala
RINER 10" a pierdut luni 
proximativ 20 la sută din 
zervele de azot. ...Jet Propulsi
on Laboratory" din Pasadena 
(California) anunță că este di
ficil să se determine cauza a- 
cestor pierderi. Specialiștii 
incă nu știu dacă această de
fecțiune va avea vreun efect 
asupra misiunii sondei.

re a făcut o scurtă vizită la 
Alger.

purtAtorul de cuvînt 
AL PREȘEDINTELUI INDO
NEZIEI a declarat că genera
lul Suharto, șeful statului, a 
trecut sub conducerea sa di
rectă Agenția pentru securita-

Marien N’Gouabi. a anunțat 
că societatea franceză „ELF- 
Congo", singura care exploa
tează zăcăminte petroliere din 
tară, a acceptat să mărească 
de la 100 la 428 milioane 
franci francezi, redevențele pe 
care le va plăti statului con- 
golez pentru producția reali
zată în anul 1974.

AGENȚIA FRANCE PRESSE 
informează că 8 400 din cei 
9 000 de muncitori ai filialei 
uzinelor „Ford" din orașul 
belgian Genck vor șoma, timp 
de 10 zile, in luna februarie 
ca urmare a lipsei pieselor dc 
schimb pe care firma le im
portă din Marea Britanic, pre
cum și datorită repercusiuni
lor generate de actuala criză 
energetică asupra vinzărilor 
de automobile.

MADRID 29 (Agerpres). 
Muncitorii a două uzine apar- 
ținînd companiei „Standard 
Electrica Espanola" din Ma
drid, care se află în grevă, au 
fost evacuați luni cu forța de la 
locul de muncă, la cererea di
recției firmei. Greviștii protes
tează * . ‘ ’ 
noului contract’ colectiv 
muncă, semnat săptămîna tre
cută în numele lor de către 
reprezentanții sindicatului ofi
cial. Acest contract privește 
29 000 de muncitori.

Acțiuni revendicative s-au 
înregistrat’ și în alte orașe ale 
Spaniei. Agenția France Pres- 
se relevă în acest sens că, 
pentru a-și exprima dezacor
dul împotriva negocierilor 
privind încheierea noului con-

împotriva clauzelor 
de

tract colectiv de muncă, peste 
2 000 de salariați de la mai mul
te întreprinderi din provincia 
Biscaya au participat la greve 
de scurtă durată. Pentru ace
leași motive, au întrerupt lu
crul. timp de două ore. cei 
1400 de salariați ai filialei com
paniei ..Babcock Wilcox" din 
Galindo. De asemenea, au în
trerupt activitatea parțial 1000 
dc funcționari de ia di
verse întreprinderi din regiu
nea Barcelona.

Numărul cel mai mare 
de centenari

si-a luat1 revanșa

MIERCURI, 30 IANUARIE

Extragerea I:
18. 32. 60, 49. 3, 63. 44. 83

Extragerea a II-a:
59. 87. 16, 80, 10. 39. 58, 53

Extragerea a III -a:
36, 4. 38. 43. 82. 66, 77. 11

PETROȘANI — 7 Noiem
brie: In munți crește un 
brad verde; Republica: Cu 
copiii la mare: PETREL A î. 
Intre maluri; LONEA — Mi
nerul: Aici zorile sînt din 
nou liniștite: ANINOASA: 
Femeile: VULCAN: Parașu- 
tiștii; LUPENI — Cultural: 
Lupta după victorie: Munci
toresc: Un om în sălbăticie; 
URICANI: Moartea regelui 
negru.

Bradio
5,00 Buletin de știri: 5,20 

Dragi mi-s cîntecul și jocul; 
6.00 Radioprogramul dimi
neții: 8,08 Matineu muzical; 
8.30 La microfon, melodia

preferată; 9,00 Buletin 
știri: 9,30 Viața cărților: 10,00 
Buletin de știri: 10.05 Itine
rar folcloric muzical: 10,30 
Vreau să știu: 11.00 Buletin 
de știri: 11,15 Litera și spi
ritul legii: 11,30 Suita tea
trală in stil clasic: 12,00 Dis
cul zilei; 12.30 Intilnire cu 
melodia populară și inter
pretul preferat; 13.00 Radio
jurnal; 13.30 Concert de 
prinz: 14,00 Integrala lucră
rilor pentru pian de Maurice 
Ravel; 14,26 Opereta „Pluta
șul de pe Bistrița": 15,00 
Buletin de știri: 15,05 Fișie?’ 
editorial: 15.15 Cintece popu
lare-; 15.30 Muzică de estra
dă; 16,00 Radiojurnal; 16,15 
Partid erou, partid victorios; 
16,35 Retrospectiva creației 
luj Ion Vasilescu (II); 17,00 
Balada „Steagului": 17,30 
Muzică populară; 18,00 Ore
le serii; 20,00 Zece melodii 
preferate; 21,00 Revista șla-

gărclor; 21.30 Bijuterii mu- 17,35
zicale: 22,00 Radiojurnal:
22.30 Concert de seară; 24,00 18,05
Buletin de știri: 0,03—5,00 18,30
Estrada nocturnă.

18,45
19.10

fi 19.20
19.30
20,00
20.20

9.00
10,00

10,30

11,00

16,00

17,30

— 10,00 Teleșcoală 
Curs de limbă engleză. 
Lecția 75 (reluare).
Curs de limbă rusă. 
Lecția 76 (reluare).
Film pentru tineret. 
Doar un telefon. Pro
ducție a studiourilor 
cinematografice din 
R. P. Ungară (reluare).
— 17,00 Lecții TV pen
tru lucrătorii' din agri
cultură. Viticultura.
Telex.

Curs de limbă franceză. 
Lecția 78.
Micii meșteri mari.
Istoria operetei în per
sonaje.
Atenție la... neatenție ! 
Tragerea Pronoexprcs. 
1 001 dc seri. Calimero. 
Telejurnal.
Teleobiectiv.
Telecinemateca. Ciclul 
ecranizări după opere 
literare. Egor Buliciov 
și alții. Premieră TV. 

21,50 24 de ore.
22,00 Campionatele

dc patinaj
Proba de
Transmisiune
greb.

europene 
artistic, 
perechi, 

de la Za-

de

Extragerea a IV-a:
70. 60. 58, 52, 63.

Extragerea a V-a:
83. 56. 5, 39. 21 

Extragerea a VI-a
29. 77, 53, 27. 8

Fond de premii:

SOFIA — Corespondentul 
Agerpres. C. Amariței, trans
mite: In R.P. Bulgaria, nu
mărul cel mai mare de cen
tenari locuiesc în județul 
Smoleau, de la poalele R°- 
dopilor. Aici trăiesc și se 
bucură de o sănătate perfec
tă 66 bărbați și femei în 
vîrstă de peste 100 dc ani. 
Alte 548 de persoane din a- 
celași județ au vîrsta între 
90 și 99 de ani.

Legat de aceasta. în județ 
se păstrează o frumoasă 
tradiție : la sfîrșitul fiecă
rui an se organizează aici 
„decada longevității și sănă
tății". Scopul urmărit este, 
în primul rînd, de a ajuta la 
îmbogățirea cunoștințelor de 
medicină generală ale popu
lației. In semn dc respect 
față dc oamenii în vîrstă, 
în zilele decadei se organi
zează vizite la casele cente
narilor pentru a-i felicita și 
a le înmîna daruri.

L
La tragerea excepțională 

Loto din 29 ianuarie 1974 au 
ieșit cîștigătoare următoare
le numere:

Valorile temperaturii 
registrate in cursul zilei 
ieri:

Maximele: Petroșani
grade: Paring — 1 grad.

Minimele: Petroșani - 
grade; Paring — 6 grade.

Stratul dc zăpadă la Pa
ring : 60 cm.

PENTRU URMĂTOARE
LE 24 DE ORE: Vreme insta
bilă cu cer mai mult noros. 
Dimineața pe alocuri ceață. 
Vînt slab din sectorul sudic.

5
Cinipanzeul care 

a învățat să „vorbească" 
cu ajutorul unui 

ordinator

WASHINGTON (Ager
pres). — Filmul „Planeta 
Maimuțelor" este pe cale să 
devină realitate la Centrul 
de cercetări Yerkes al Uni
versității Emory din Georgia

NEW YORK 29 (Agerpres). 
— La ..Madison Square Gar
den" din New York, in fața 
unei săli arhipline (peste 
20 000 dc spectatori), s-a dis
putat meciul de box dintre 
foștii campioni mondiali la 
categoria grea, pugiliștii ame
ricani dc culoare Cassius Clay 
și Joe Frazier. Organizată în 
scopul desemnării unui al doi
lea șalanger al actualului 
campion al lumii. George Fo
reman. întîlnirea de luni sea
ra s-a desfășurat pe distanța 
dc 12 reprize și s-a terminat 
cu victoria la puncte a lui Cas
sius Clay.

Comentînd această reeditare 
a „meciului secolului", cores
pondentul sportiv al agenției 
France Presse relatează in
tre altele: „învingător la punc
te, Cassius Clay și-a luat o re
vanșă strînsă, dar iiieritată a- 
supra lui Joe Frazier, la capă
tul unui meci extrem de dis
putat. în care cei doi boxeri 
au etalat o gamă variată de 
lovituri, dovedind că fiecare 
poate fi un adversar redutabil 
pentru Foreman. Arbitrul de 
ring, portoricanul Tony ~ 
rez, a acordat 6 reprize 
Cassius Clay, 5 lui ~ 
considerînd o repriză 
în tirnp ce judecătorii de ring 
au văzut o victorie mai netă 
în favoarea lui Cassius

In primele patru reprize, a- 
vantajul a fost de partea lui 
Cassius Clay, care a atacat in
sistent, plasînd cu precizie ja

buri și directe de stînga re-

Pc- 
lui 

Frazier, 
egală.

cepționate. în plină figură dek 
Frazier. La jumătatea meciu
lui cînd ,,Mohamed Aii" a- 
cum în vîrstă de 32 de ani, își 
căuta „al doilea suflu", Fra
zier a preluat inițiativa, dar 
faimosul său croșeu de stînga 
pornea cu întîrziere. permi- 
țînd adversarului să pareze 
prin eschive sau blocaje. In 
asaltul său dezlănțuit, Fra- , 
zier a neglijat de multe ori a- ’ 
părarea, încasînd în fiecare 
repriză loviturile expediate cu 
ambele brațe de Cassius Clay. 
După ce în repriza a 8-a, Clay 
a acuzat o violentă directă de 
dreapta, lupta s-a echilibrat 
din nou. Frazier fiind mai a- 
gresiv. dar fără a putea refa
ce punctele pierdute în prima 
parte a luptei.

După meci. Cassius Clay a 
declarat reporterilor: „Trebu
ie să recunosc că Joe Frazier 
m-a pus deseori în dificultate. 
Croșeurile sale de stînga m-au 
indispus mai ales în reprizele 
a 7-a și a 10-a. Boxul său es
te însă cam dezordonat iar 
tehnica mea și-a spus cuvîn
tul. Meciul de astă-seară a 
fost mai bun decît cel pe ca
re l-am susținut cu Frazier în? 
anul 1971“.

In ce-1 privește pe Frazier, 
acesta a declarat: „Meritam 
cel puțin un meci nul. Lovitu
rile mele au fost mai puternî- j 
ce. Cassius Clay nu mai arei 
forța de altădată. Cred că un’ 
al treilea meci va arăta care 
dintre noi este mai puternic"^

— Statele Unite —. unde un 
cimpanzeu a învățat să „vor
bească" cu ajutorul unui or
dinator. Profesorul Rum
baugh de la Universitatea de 
stat din Georgia, este inven
tatorul unui sistem, sau mai 
degrabă al unui limbaj, de-

Faptul
divers

pe glob

numit „Yerkish". care per
mite cimpanzeilor să se ex
prime repede. Astfel, Lana 
o femelă de cimpanzeu alea
să la întîmplarc din mai 
multe maimuțe, a învățat să 
utilizeze ordinatorul în cur
sul anului trecut. Izolată în- 
tr-o celulă cubică construi
tă din material plastic, cu 
latura de 2 metri, maimuța 
dispune de o claviatură de 
care se poate servi în orice 
moment pentru a vorbi unui 
ordinator, care îi răspunde. 
Claviatura este compusă din 
simboluri în ..Yerkish", care 
sînt de fapt desene geome
trice complicate. O combi-

nație de aceste simboluri 
face ca pe ecran să apară 
cuvinte care pot fi citite. 
Maimuța poate, astfel, să 
ceară ordinatorului să-i dea 
să mănînce. să difuzeze mu
zică sau să-i proiecteze fil
me care o amuză. Ord’inat’o- 
rul nu acceptă decît fraze 
coerente, fiecare cerere tre
buind, în mod obligatoriu, să 
fie precedată de cuvîntul 
„please" — vă rog — și tre
buie să se încheie printr-un 
simbol reprezentînd punctul 
final.

Căderi masive de zăpadă 
în Iran

TEHERAN (Agerpres). — 
Sute de sate din regiunile de 
nord și vest ale Iranului sînt 
izolate în urma căderilor 
masive de zăpadă din ulti
mele zile. Potrivit presei ira
niene, în raioanele Horasan 
și Luristan 40 la sută din 
șcptel se află sub zăpadă. 
Cu ajutorul elicopterelor au 
fost parașutate alimente și 
îmbrăcăminte călduroasă în 
raioanele Kelat—Naderi și 
Taibab, în apropierea grani
ței du Afganistanul, unde tră
iesc peste 40 000 de oameni. 
Unitățile terestre de salvare 
nu au reușit să pătrundă 
printre nămeții de zăpadă 
pentru a veni în ajutorul po
pulației blocate de zăpadă în 
regiunile situate la nord-est 
și nord-vest de Teheran.
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