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a mișcării 

revoluționare 
și democratice 

din România

Ziaristul tunisian
Abdallah al-Kahlaoui
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In cinstea glorioaselor evenimente
ANIVERSAREA ELIBERĂRII Șl CONGRESUL PARTIDULUI

In cadru] acțiunilor între
prinse in vederea sărbătoririi 
celei dc-a XXX-a aniversări 
a eliberării României de sub 
jugul fascist. Muzeul de Isto
rie a Partidului Comunist, 
mișcării revoluționare și d 
mocratice din România orga
nizează o expoziție documen
tară pe această temă.

In acest scop, Muzeul co
lecționează fotografii, mani
feste, afișe, ziare, legitimații, 
insigne, decorații, steaguri,
biecte lucrate în lagăre sau 
care au aparținut unor mili- 
tanți revoluționari, luptătorilor 
din cadrul formațiunilor pairi-

Tovarășul Nicolae Ceaușei u. 
secretar general al Partidul»1 
Comuni''! Român, președinte
le Consiliului de Stat al Ro 
publici! Socialiste România, a 
primit la 31 ianuarie pc zia
rist»] tunisian Abdallah al- 
Kahlaoui. trimis special al zi.i 
mini ..Al Amal". organ al 
Partidului Socialist Desturian

La întrevedere a participa1 
tovarășul Cornel Burtică, mem
bru supleant al Comitetului 
Executiv, secretar ' 
P.C.R.

Cu acest prilej.
Nicolae Ceaușescu
un interviu cotidianului tu
nisian „Al Amal" j

tovarășul 
a acordat

Editorul argentinian
Guillermo Nolasco Juarez

o-

Dinamismul și rodnicia marii întreceri
Sectorul IV

al E. M. Petrila

Toate brigăzile 
raportează 

depășiri de plan
Realizările constant 

bune obținute de către 
colectivul sectorului IV 
al minei Petrila în tot 
cursul acestei luni au 
făcut posibilă realizarea 
integrală a sarcinilor de 
plan la extracția de căr
bune încă din primele 
ore ale schimbului III 
al zilei de 30 ianuarie. 
Acestui frumos succes i 
se alătură de asemenea 
depășirea nivelelor pla
nificate ale productivi
tății muncii cu 567 kilo- 

" grame pe post in căr
bune și cu 150 de kilo
grame pe post pe sector. 
Ca urmare a preocupă
rilor permanente de o- 
mogenizare a brigăzilor 
și a aprovizionării îm
bunătățite a locurilor 
de muncă, la sfîrșitul 
lunii ianuarie toate bri
găzile sectorului sint in 
măsură să raporteze re
alizarea și chiar depăși
rea sarcinilor de plan 
ce le-au fost fixate. O 
remarcă deosebită pen
tru activitatea rodnică 
desfășurată se cuvine 
făcută la adresa brigă
zilor de frontaliști con
duse de Constantin Ale- 
xe si Gheorghc Toma 
care au reușit să asigu
re 60 ]a sută din sporul 
de producție al sectoru
lui.

Pășind cu o zi mai 
devreme in luna febru
arie. minerii sectorului 
IV își propun să înche
ie prima lună a anului 
cu 1 000 de tone extrase 
peste prevederile de 
plan.

Vasil e ENE. 
tehnician E.M. Petrila

Randamente 
înalte 

în frontalele 
Lupeniului

Pentru două din bri
găzile de mineri fronta- 
liști ale sectorului IV 
al Exploatării miniere 
Lupeni. conduse de Pe
tre Constantin și 
Sâlăjean. dorința 
atinge un nivel 
al productivității 
cii înalt — de 10.8 

cu 1.8

Ioan 
de a 
mediu 
mun- 

to- 
ne/post cu 1.8 to- 
nc/post peste sarcinile 
de plan — a devenit cit 
se poate de reală în ulti
ma săptămînă de lucru.

Volumul de cărbune 
suplimentar rezultat ca 
urmare a nivelului înalt 
de realizare a randa
mentului muncii atinse 
în cele două abataje 
frontale de mare capa
citate din sector — 800 
tone/zi fiecare — este 
calea cea mai importan
tă pe care s-au obținut 
pe întregul sector, peste 
4 300 tone cărbune dea
supra prevederilor pen
tru perioada de la în
ceputul anului.

La mina Uricani

Bilanțul pe ianuarie confirmă va’oarea
practică a unei inițiative

Planul llccârd luni
realizat cu două zile

mai devreme
5

$

© Peste 1400 tone cărbune și zeci de me- 
tri liniari galerii deasupra sarcinilor de plan pe 
mină

® Brigada condusă de Gheorghe Durlă, 
care a lansat inițiativa, obține un volum supli
mentar de cărbune de 480 tone

La finele lunii ianuarie ca 
și in primul schimb de 
lucru al anului — dată 

la care de aici a pornit lăudabila 
inițiativă „PLANUL FIECĂREI 
LUNI REALIZAT CU DOUĂ ZI
LE MAI DEVREME - minerii Uri- 
caniului au prilej de a raporta 
depășirea planului atit la pro
ducția de cărbune cit și la lu
crările miniere de deschidere și 
pregătire. Și nu cu puțin, ci cu 
peste 1 400 tone cărbune și zeci 
de metri liniari de galerii pe în
treaga mină. Așadar minerii U-

Ieri dimineața ne-am gă
sit printre minerii Urica- 
niului ieșiți din schimbul 

trei. Majoritatea brigăzilor mun
ciseră, din ziua precedentă de
ja, in contul lunii februarie. Se 
termina incă o zi de lucru, un

(Continuare în pag. a 3-a)

ricaniului sint oameni vrednici, 
pricepuți și entuziaști. Care știu, 
mai ales, sâ se țină de cuvint.

(Continuare in pag. a 4-a)

H. ANTON
E.M. URICANI
Brigadierul Gh. Scorpie, șeful de schimb Mihai Vitan 

și ortacii. Colectivul lor se evidențiază zi de zi în întrece
rea socialistă pentru mai mult cărbune.

BRIGADIERUL - factor de mare eficiență
în organizarea superioară a producției

Complexitatea crescîndă a 
sarcinilor tehnico-economice 
care stau în fața colectivelor 
de muncă de la minele Văii 
Jiului impune continua îmbu
nătățire a stilului și metode
lor de muncă, perfecționarea 
întregului sistem de funda
mentare și de elaborare a de
ciziilor.

Recenta intilnire a brigadie
rilor și cadrelor tehnice din 
bazin, organizată de către 
Consiliul municipal al sindi
catelor in colaborare cu Cen
trala cărbunelui Petroșani, se 
înscrie pe linia acestor preo
cupări. urmărindu-se realiza
rea unui amplu schimb de 
experiență, informarea parti
cipantelor asupra sarcinilor 
actuale și dc perspectivă ce 
le revin, antrenarea lor în dez
baterea acestor sarcini și în 
formularea celor mai bune 
soluții de îndeplinire a lor. 
precum și analiza rezultatelor 
obținute de brigăzile de mi
neri — privite ca unități de 
producție de bază — în marea 
întrecere a muncii.

După cum a fost evidențiat 
în cadrul dezbaterilor, un rol 
important in obținerea 
rezultate superioare în 
că l-au avut inițiativele 
nerești valoroase care 
bucurat de adeziunea
număr considerabil de brigăzi. 
Inițiativa lansată de frontaliș- 
tii conduși de brigadierul Pe
tre Constantin dc la mina Lu
peni de a realiza lunar două

cicluri în plus față de sarci
nile de plan, de brigadierul 
Petru Roman de la Aninoasa 
de a realiza zilnic 4 cîmpuri 
pe aripă de abataj, precum și 
de brigadierul Constantin 
Grădinaru de la mrna Uricani 
de a atinge lunar la lucrările 
de deschideri și pregătiri a 
unor viteze de avansare de 
minimum 100 de metri, repre
zintă rodul unei îmbinări ar
monioase a potențialului teh-

Petru Roman. Nu știu ce gin- 
desc alții, dar Ia noi in briga
dă s-a impămintenit un obi
cei : aprovizionarea cu mate
riale este primul gînd la 
trarca in mină a fiecărui 
din brigadă. Iar de lucru 
se desparte nimeni pină
l-a terminat în întregime**.

Brigadierii Ion Mitran și 
Costachc Zaharia de la sec
torul Livezeni al minei Dîlja

in- 
om 
nu 
nu

Pe 
de

de

marginea schimbului 
experiență al șefilor 

de brigadă 
la minele Văii Jiului

unor 
mun- 

mi- 
s-au 
unui

Inițiativă și exigență

nic și uman disponibil și a 
elanului bine cunoscut al mi
nerilor. îndreptat spre reali
zarea în condiții cit mai bu
ne a sarcinilor de plan. Aces
te inițiative nu reprezintă 
altceva decit o raționalizare 
a activității de la fronturile 
de lucru in funcție de cerin
țele continuei autodepășiri. 
Raționalizare care semnifică 
in ultimă instanță organizare 
superioară, element a cărei 
importanță determinantă in 
obținerea unor rezultate cit 
mai bune in muncă a fost su
bliniată de majoritatea par- 
ticipanților la schimbul de 
experiență.

..Șeful de brigadă trebuie 
neapărat să fie un toarte bun 
gospodar, spunea brigadierul

au reliefat probleme specifi
ce legate de necesitatea con
solidării organizatorice a co
lectivelor de muncă de la mi
nele aflate in deschidere. Du
pă cum sublinia brigadierul 
Costache Zaharia. binecunos
cut pentru rezultatele foarte 
bune obținute cu ani în urmă 
în abatajele minei Paroșeni. 
munca perseverentă pe care 
a desfășurat-o împreună cu 
minerii cu experiență din 
brigadă a permis noii forma
ții de lucru pc care o conduce 
să se consolideze intr-un timp 
relativ scurt și să obțină re
zultate foarte bune în mun
că. oglindite în cursul acestei 
luni de sutele de tone de căr
bune extrase peste prevederi-

le de plan și de realizarea. li
nei productivități a muncii de 
peste 10 tone pe post.

Marin Ciubăr, brigadier în 
cadrul E.M. Lonea. Andrei 
Colda, secretar al comitetului 
de partid de la aceeași mină, 
Constantin Năstase președin
tele comitetului de sindicat 
al minei Lupeni au arătat că 
disciplina constituie temelia 
bunei organizări a procesului 
de producție și că cei pre- 
zenți în sală sint în măsură 
să aibă o influență hotărî- 
toare în îmbunătățirea stă
rii disciplinare, in preluarea 
de către toți salariat» cu 
ximă responsabilitate a 
cinilor ce le revin.

Discuțiile purtate au 
în evidență și ponderea 
mai mare pe care este chema
tă s-o aibă gîndirea tehnică 
creatoare în soluționarea op
timă a problemelor complexe 
ale activității de producție.

Ideea progresului tehnic 
nare trebuie să pătrundă în 
ritm accelerat in minele Văii 
Jiului a fost abordată și de E- 

' roul Muncii Socialisto. Petre 
Constantin. Arătînd că vizi
tarea Fabricii de stilpi hidra
ulici Vulcan i-a produs o pu
ternică impresie prin nivelul 
tehnic ridicat al fabricației, 
prin strădaniile pe care le de
pune acest tinăr colectiv de a 
asimila în fabricație. în bune 
condiții calitative, utilaje mi
niere de mare complexitate.

(Continuare in pag. a 3-a)

Tovarășul Nicolae Ceaușescu. 
secretar general al Partidul!» 
Comunist Român, președintele 
Consiliului de Stat al Repu 
blicii Socialiste România. = 
primit joi oe Guillermo N 
lasco Juarez, directorul Ediții 
rii ..Juarez" din Buenos \ire« 
împreună cu soția. doamn; 
Dolores Juarez.

In editura argen; miană 
„Juarcz** a apărut în 1972 vo

lumul ..Nicolae Ceaușesc.u — 
Filozofia de pace a unei so
cietății 'contemporane**, lucrare 
care s-a bucurat de mult suc
ces.

La convorbirea care a avui 
loc cu acest prilej a partici
pat tovarășul Ștefan Andrei 
secretar al C.C. al P.C.R.

întrevederea s-a desfășurat 
intr-o atmosferă cordială, prie
tenească.

Plenara Consiliului National

Joi a avut loc in Capitală 
plenara Consiliului Național 
pentru Educație Fizică și 
Sport, care a analizat stadiul 
de îndeplinire a prevederilor 
Hotâririi Plenarei C.C. al 
P.C.R. din 28 februarie — 2
martie 1973 cu privire la dez
voltarea continuă a educației 
fizice și sportului, activitatea 
desfășurată in anul 1973 in ve
derea pregătirii loturilor spor
tive pentru Jocurile Olimpice 
din 1976. precum și măsurile 
necesare îmbunătățirii activi
tății fotbalistice.

La lucrări a luat parte tova
rășul Gheorghe Pană, membru 
al Comitetului Executiv, 
Prezidiului permanent, 
cretar al C.C. al P.C.R.

Au participat membri 
Consiliului Național pentru E- 
ducație Fizică și Sport, repre
zentanți ai conducerii institu
țiilor și organizațiilor centra
le cu atribuții în' domeniul 
sportului, ■ președinți ai consi-

al 
se-

ai

liilor județene pentru educa
ție fizică și sport ai federați
ilor și cluburilor sportive, ca
dre didactice de specialitate, 
antrenori și sportivi fruntași, 
ziariști, alți invitați.

In cadrul dezbaterilor au 
fost analizate în spirit critic 
si autocritic activitatea depu
să pentru traducerea în viață 
a sarcinilor trasate de partid, 
modul cum se îndeplinește 
planul de măsuri elaborat de 
C.N.E.F.S. și s-au făcut propu
neri pentru dezvoltarea în 
continuare a activității sporti
ve de masă și de performantă 
și pentru buna pregătire a 
sportivilor români în vederea 
Jocurilor Olimpice, precum și 
pentru îmbunătățirea, activită
ții fotbalistice.

Tovarășul Emil Drăgănes- 
cu. președintele C.N.E.F.S., 
a subliniat în cuvîntul său z

Lecție vie1
munca

Inițiativa studen
ților mineri de a a- 
vea în mijlocul 
pe Eroul Muncii 
cialiste. minerul 
de brigadă de 
E.M. Lupeni Petre 
Constantin, a relevat 
incă o dată preocu
parea permanentă a 
tinerilor studioși de 
la I.M.P. de a se fa
miliariza incă de pe 
băncile facultății cu 
preocupările carac
teristice producției. 
Sîmbătă seara nu
merosul grup al ce
lor prezenți în sala 
mare a clubului stu
dențesc a luat con
tact cu unul dintre 
cei mai cunoscută re
prezentanți ai mine-

lor 
So- 
șef 
la

ritului din Valea Ji
ului.

In context, masa 
rotundă și discuțiile, 
desfășurate sub sem
nul dorinței de a a- 
fla lucruri cit 
multe și inedite des
pre munca pe care o 
desfășoară brigada 
lui Petre Constantin, 
au înfățișat aspecte 
largi și semnificative 
din subteranul Lu
peniului. întrebări și 
comentarii, păreri și 
sfaturi au fost purta
te cu mult interes, la 
ele participînd stu- 
denți ca Ion Fărău a- 
nul II mine subingi- 
neri, Ion Ferchiu, 
Mihail Buzdugan a- 
nu] III mine inginer;

mai

Adunările generale pe insta
lații si formații de lucru pre
mergătoare adunării generale 
a oamen.lor muncii de la 
I.F.A. „Vîscoza" Lupeni s-au 
desfășurat intr-un spirit de 
înaltă exigență și responsab
il ta te.

Atît la instalația filatură, 
cit și la celelalte, (finisaj tex
til, preparare chimică și sul
fura de carbon), precum și la 
atelierul mecano-energetic, 
participant» au venit cu nu
meroase propuneri și sugestii 
menite sâ conducă la realiza
rea și depășirea sarcinilor p 
anul 1974, la întărirea discipli
nei în muncă și a celei teh
nologice, la realizarea exem
plară a indicatorilor de cali
tate — cu alte cuvinte, la ri
dicarea eficienței economice 
a activității întregii întreprin
deri. $i cu acest prilej s-a sub. 
liniat de către majoritatea ce
lor ce și-au spus cuvîntul în 
adunările generale, importan
ța mare pe care o are pentru 
colectivul nostru în acest an 
darea în folosință la timp și 
în bune condițiuni a investi

ției privind reutilarea între
prinderii. cu termen de preda
re în luna decembrie a aces
tui an.

Astfel, la instalația filatură 
vorbitorii Ana Heredea, loan 
Mateescu, Aron Fencea, Au
gustin Hribal, Adalbert Nagy, 
Gheorghe Stoiculescu și mulți 
alții au dezbătut și au venit 
cu propuneri pentru rezolva
rea unor probleme ce mai per
sistă in instalația respectivă.

Atmosfera de lucru, con
structivă, in care s-au desfă
șurat toate adunările genera
le pe instalații și ateliere ne 
dă certitudinea că adunarea 
generală a salariaților pe în
treprindere, pregătită temei
nic de comitetul sindicatului 
sub îndrumarea competentă a 
comitetului de partid, se va 
desâsurat in condiții optime, 
asigurind participarea tuturor 
salariaților la realizarea e- 
xemplară a sarcinilor mobili
zatoare ale planului de pro- 

icție pe acest an.

Marin BLENDEA. 
subrcdacția Lupeni

r______________

TEATRU

Un colectiv de ac
tori ai teatrului de 
stat .A. Da villa" din 
Pitești va prezenta 
luni. 4 februarie a. c., 
în sala teatrului din 
Petroșani, comedia 
..Profesiune pentru în
ger". Spectacolul în
cepe Ia ora 19.

ABSENTOMANII
IN DISCUȚIE

Zilele trecute. la 
E. M. Dîlja a avut 
loc o discuție — orga
nizată de comitetul 
sindicatului și comi
tetul oamenilor mun
cii — cu nemotivații

din sectoarele minei. 
Scopul acestei discu
ții vii — trezirea in rin- 
dul tinerilor a res
ponsabilității, a spi
ritului de disciplină 
față de muncă. Și ro
dul acestor dialoguri 
se pare că este efici
ent : de la 110 absen
țe nemotivate; in me
die. înregistrate la în
ceputul anului, aces
tea s-au redus Ia o me
die de 35 în ultimele 
zile.

PENTRU 
STIMULAREA 

TINERILOR

Comitetul UT..C. al 
preparației Lupeni a 
organizat prin B.T.T. 
o excursie între 1-3 fe
bruarie, la care vor 
participa 30 de tineri 
fruntași în producție, 
coi mai activi în orga

nizația de tineret. Ex
cursia va prilejui vi
zitarea unor însemna
te obiective cultural- 
industrialc de pe tra
seul Lupeni — Tg. Jiu

I
I 

...... I 

întregii I 
denți și I 
.rii lor ! 

compo- I 
I. pro- •

I

din adîncuri
precum si prof. dr. 
ing. Nicolae Lețu, 
decanul Facultății dc 
mine și ing. șef de 
lucrări Emil Marica.

Ce probleme ridică 
integrarea proaspă
tului absolvent in 
ritmul producției, ca
re este drumul și mo
dalitățile de menți
nere pe un loc frun
taș în întrecerea so
cialistă a brigăzii, e- 
tica și 
socialistă, 
comunistă, 
reliefat i 
mina 
tor cu profunde im
plicații în formarea 
umană și profesiona
lă. că acolo în adin- 
curi se învață si

echitatea 
educația 
toate au 

ideea că 
este un fac-

muncește exemplar, 
asemenea î 
țări. Unii studenți 
cadre didactice s-au 
referit la posibilita
tea conlucrării 
viitoare cu c 
nenții brigăzii. , 
punîndu-și să-și adu
că contribuția la me
canizarea și moderni- i 
zarea procesului de I 
extracție a cărbune- . 
lui. Alții au expri- I 
mat opinii vizind im- ' 
bunătățirea continuă I 
a formelor și meto- I 
delor de efectuare a | 
practicii în subteran | 
a viitorilor ingineri. ,
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I • 1— Rimnicu Vîlcea — 
Pitești — București — 
Ploiești — Predea] — 
Bran — Brașov — Fă
găraș — Sibiu — Ha
țeg — Petroșani. Pen

PRIETENUL ADEVĂRULUI ȘTIINȚIFIC

Brigada științifică a clubului muncito
resc din Aninoasa, in care activează inte
lectualii din localitate, desfășoară o susți
nută propagandă in rindul minerilor și 
a locuitorilor din comună.

Astfel, în cadrul acțiunii „Prietenul a- 
devărului științific" organizată în sala de 
apel a minei și la căminul muncitoresc 
din localitate, brigada a răspuns la nu
meroasele întrebări puse de participant 
in legătură cu probleme din minerit, le
gislație, politică externă, astronomie, me
dicină.

tru stimularea tineri
lor, comitetul U.T.C. a 
contribuit cu 40 ia su
ri din fondurile sale 
i costul excursiei.

PETRECERE 
FAMILIARA

Miine, la restau
rantul ..PERLA" din 
Vulcan va avea loc o 
petrecere familiară, 
cu invitații, organizată 
de conducerea unității 
în colaborare cu co
mitetul sindicatului 
de la mina Vulcan.

Intr-o ambianță ine
dită, familiile colecti
velor de mineri se vor 
cunoaște mai bine, se 
vor lega noi nrietenii...

s s s s 
I 
I I
I

In ziarul de azi:
5 
g
s 
șg
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Dialog cetățenesc
Din poșta redacției
Repere edilitar-gospodărești
Răspundem celor ce ne scriu

(pagina a 2-a)
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9 Sarcini și angajamente 
colectivului Autobazei 
Rubrica CONTRASTE 
Programul TV. pentru

mobilizatoare în fața
T.A. Petroșani

săptămînă viitoare
(pagina a 3-a)

Conferința pentru securitate și cooperare 
în Europa 
Evenimentele din Bolivia 
Faptul divers pe glob

(pagina o t-o)
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Propuneri ale deputaților
g In codrul sesiunilor consiliilor populare care s-au desfășura!
g recent in toate localitățile municipiului, deputății au făcut nume- 
B roase propuneri pentru ridicarea gradului cdllifar-urbanistic și 
g îmbunătățirea întregii activități econor.iico-cociale a Văii Jiului, 
g Intre aceste propuneri se numără : prelungirea traseului frans-
■ portului în comun in cartierul Aeroport, înființarea unui raion cu
■ piese de schimb auto la magazinul fero-metol din Vulcan, moder- J niiarea unității alimentare nr. 39 din Aninoasa, ș.a.

S-au mai făcut propuneri care intră in atribuțiile organelor 
FI Județene cum sint : construirea unei case de cultură și a unui ofi- 
0 ciu P.T.T.R. in Vulcan, construirea unei stații de călători pentru 
p- I.T.A. in Petroșani, construirea unei școli cu 16 săli de clasă in 
S cartierul Vlscoza IV din Lupeni ș.a.

RĂSPUNDEM 
CELOR

CE NE SCRIU
© ADINA LEU, Vulcan:

' Propun' ra dumneavoastră ni 
i s-a părut destul de interesan- 
I hă. Dur înainte do a publica 

c< ca ce ne-ați trimis, este ne-
i coșar ă discutăm detailat a- 
• numite probleme.., de-ale ga- 
, / tăriei De aceea, vă rugăm 

să treceți ncfntîrzlHt pe la re-
j dacțic. Vă așteptăm

REPERE EDILITAR-GOSPODĂREȘTI
LUPENI

An bogat
Și în acest an, Comitetul 

executiv al Consiliului popu
lar al orașului Lupeni do
vedește o stăruitoare preo
cupare pentru inițierea u- 
nor acțiuni largi gospodă
rești și edilitare menite să 
concure la înfrumusețarea o- 
rașului, la îmbogățirea do
tării lui. .Această concluzie 
este rezultatul convorbirii 
pe care am avut-o cu ingine
rul Victor Stoi. șeful biro
ului de arhitectură și siste
matizare de la consiliul 
popular mai sus amintit ca
re ne-a declarat următoare-

— In anul 1974, în orașul 
I.uponi se va trece la rea
lizarea unor lucrări planifi
cate, prevăzute a se executa 
din bugetul de investiții ne- 
icntralizatc (beneficii peste 
plan) și alte fonduri ce se 
vor aproba după cum ur-

f' se vor face reparații și 
modernizări la străzile A- 
lecsandri. Viitorului, Carai- 
man și Calea Brăii:

0 se va construi un kilo
metru de trotuar în Bărbâ- 
teni.

Din bugetul local de 
1 150 000 lei s-a propus a se 
executa repararea și moder
nizarea strâzilbr Stadionu
lui. Vîscozei, Aleea Liliacu
lui și Aleea Castanilor.

Se va realiza, de. aseme-

URIC ANI

Se muncește 
spre binele oamenilor

De la un an la aljul, înfă
țișarea Văii Jiului se schim
bă printr-un neîntrerupt e- 
fort de perfecționare și mo
dernizare a vieții social-e- 
conomice și culțural-cduca- 
tive. Este o realitate desci

Cursanții își mai însușesc o metodă de a crea modele noi de haine de la ins- 
tructoarea Maria Krausz.

Instantaneu de la Cercul de croitorie care funcționează la clubul muncitoresc 
din Aninoasa. Foto : Ion LICIU

Omenește vorbind, locuitorii străzii
Al. loan Cuza din Petrila au dreptate...

Ne-a vizitat la redacție, în- 
i -una din zilele trecute, un 
i up de locuitori ai sti ăz.i 
\iexandru loan Cuza din 
Petrila. In numele a 30 de 
•amilii de pe susnumita stra
jă. situată în cartierul „Fie- 
uî", in spatele preparației 
e-a vorbit, in principal. 

Constantin Tereblecea, aju
tor miner la sectorul TI al 
E.M. Petrila...

— Care-i „necazul" ?
— Nu știu cum să vă spun. 

Noi am venit’, de fapt, la 
dumneavoastră, să aflăm da
că e logic, adică normal, fi
resc să te aprovizionezi cu 
apă. acum, în plina iarnă, de 
la o sursă aflată la o distan
ță de mers timp de aproxi
mativ 45 de minute de lo
cuințele noastre ? Credem că 
nv e bine ! Despre ce e vor
ba ? Cu cițiva ani In urmă, 
cu participarea noastră, a tu
turor locuitorilor cartierului 
s-a racordat1 la conducta prin
cipală a preparației, • altă

in activități
V

nea, asfaltarea stației de În
toarcere a autobuzelor din 
Bărbăteni.

Din contribuția în bani a 
populației, in conformitate 
cu Legea nr. 20/1971. suma 
de 250 000 lei. va fi solicitată 
în scopul reparării străzii 
Pompierilor din cartierul 
Ștefan precum și pentru 
confecționarea aparatelor <k 
joacă pentru copii, ce vor fi 
amplasate în cartierele ora
șului, precum și alte lucrări 
ce vor fi hotârîte în cursul 
anului în adunările de carti
er ale cetățenilor. O parte 
din cetățenii orașului, spu
nea tovarășul inginer V. 
Stoi, nu și-au achitat încă 
contribuția pe anul 1973. lu
cru care a dus la imposibi
litatea atacării unor lucrări, 
din lipsa fondurilor nece
sare. Facem un anei insis
tent în acest sens la cetățe
nii în cauză și speram că si
tuația se va îndrepta.

— Altceva?
— S-a atacat blocul LI, 

cu 80 de apartamente pre
văzut în planul de construc
ții de locuințe din acest an. 
Blocul este deja în faza de 
turnare a fundațiilor. Acest 
obiectiv face parte din pro
iectul ansamblului d? locu
ințe „Vîsooza IV", etapa a 
Il-a.

Iuliu POPA. 
Lupeni

frabilă și la nivel d? muni 
eipiu, dar și în fiecare lo
calitate în parte. Uricaniut, 
orașul cu atmosferă limpede 
se află într-un echilibrat 
ritm de dezvoltare. Un bi
lanț concretizat al reartZS- 

conductă, la capătul căreia 
am construit un bazin din 
care ne-am alimentat pină a- 
cum cu apă. Eram mulțumiți, 
se rezolvase în sfîrșit, o pro
blemă care ne „măcina" dc 
mult timp. Acum, ce s-a în- 
iîmplat. Cu vreo lună și ceva 
in urmă, preparația Petrila. 
din motive pe care noi nu le 
r unoaștein, dar le presupu
nem, că doar citim și noi zia
rele, ne-a sistat dintr-o da
lă... dreptul la apă. Ni s-a în
chis conducta și-am rămas 
așa, cum să vă spunem, in 
aer. Am sesizat, cum era și 
normai, sectorul E.G.C din 
localitate, dar un răspuns pre
cis. la întrebarea ce avem 
< oncret de făcui, nu am pri 
mit. Nu-i interesează ! Dar 
de plătit, tot trebuie să plă
tim. Și fără apă nu putem 
sta...

— Cum v-ați „descurcat" 
lotuși ?

— Cum am putut! Cind 
portarul de la prepe rație se

Noi apartamente în cartierrui Aeroport — Petroșani.

Foto : V. IORDACHESCU

rilor de aici in anul trecut 
are următorul aspect : con
struirea și darea in folosin
ță a 60 de apartamente, con
tinuarea asfaltării drumului 
spre Cfmpu lui Neag și un 
mare accent pe amenajarea 
unor spații adecvate pentru 
desfășurarea procesului in- 
structiv-educativ. In acest, 
sens a fost dată în folosin
ță grădinița de copii nr. 2 și 
a fost mărit sau amenajat 
spațiul la grădinițele nr. 1 
și Cîmpu lui Neag, localita
te în care au fost date în 
folosință și ateliere adecva
te pentru activitatea tehni- 
co-productivă a elevilor de la 
școala generală. Se mal a- 
daugă bituminizarea curții 
liceului, două laboratoare 
șcblare și un club Ia Casa 
de copii, podul peste Jiu 
spre această instituție. Un 
volum considerabil din mun
ca necesară la aceste objec- 
' ve l-au realizat tineri prin 
munca patriotică — casa ti
neretului fiind o dovadă pc- 
remtorie în această privință.

Toate aceste aspecte, îm
preună cu multe altele, au 
constituit substanța dezba
terilor celei de-a VH-a sesi- 
iTFfî a consiliului popular o- 

dovedea mai binevoitor, mai 
pătrundeam acolo. în incinta 
preparației, ru damigenele și 
ne... descurcam 1 Cînd însă 
accesul ne era total interzis, 
trebuia să facem un drum 
foarte ocolit, cam de o oră 
jumătate, dus și întors, pină 
in Dărănești, în Petroșani. Al
tă cale nu aveam de ales. Și 
nu avem nici în prezent. Noi 
vă spunem sincer, sîntem de 
acord cu restricțiile )a apă 
dacă asta e situația în aceas
tă iarnă, asta este, dar din 
punct de vedere al omenescu
lui, credem că ar putea fi 
altfel soluționată Și această 
problemă a noastră,

— Cum ? „Veniți" cu o pro. 
punere.

— Preparația. dacă are a- 
lîta nevoie de apă, e normal 
solicită înțelegere și noi în
țelegem, însă credem că ar 
trebui să ne înțeleagă și ei 
pe noi. Pentru oi e inuman

rășenesc care a analizat re
alizarea sarcinilor planului 
economic și social-cultural 
in anul 1973 și a aprobat bu
getul anului 1974. Intr-un 
spirit de responsabilitate 
pentru viața localității, de
putății loan Mogoș, loan 
Geană, Carol Schrcter, Ni- 
colae Motoc, loan Kruppa, 
Francisc Weber. Nicolae 
Hamz, Petru Pușcaș, Elena 
Domșa, Elena Costca, Ioan 
Vladislav. Pompilhi Cara- 
gea și alții au accentuat ro
lul gospodăririi judicioase, 
a folosirii raționale a buge
tului și stimularea inițiati
velor locale în muncă. In a- 
cesl an, obiectivele care 
concentrează atenția la U- 
ricani sînt cele 60 de aparta
mente ce se vor construi 
împreună cu podul peste .Jiu 
care va face legătura din
tre noul cartier Tarhat și 
oraș, amenajarea unui ștrand 
prin contribuția cetățenilor.

Cel mai tînăr oraș din Va
lea Jiului — Uricani, se a- 
flă într-un proces sistematic 
de perfecționare a activită
ții economice și social-cultu- 
rale, a întregii vieți a locu
itorilor care trăiesc și mun
cesc aici.

TS.

Va mai ploua mult în sala
I clubului muncitoresc din Aninoasa ? I
I Recent am vizitat clubul ninge afară, trebuie să adu- I
I muncitoresc din Aninoasa și 

am participat la citeva acțiuniE organizate de conducerea a- I cestei unități culturale in ca- 
Idrul programului „Astăzi clu

bul este al nostru".

In salo de ședințe peste 100 I de particinonți din rindul mi- I nerilor oudiou despre crește-

I N O
II rea responsabilității lor socia- 
• le față de îndeplinirea exem- I piară a sarcinilor de produc

ție.

INu după mult timp, o parte 
din cei prezenți in mijlocul să- 
Ilii au fost nevoiți să-și pără

sească locurile și sa se re- 
! tragă spre părțile laterale ale 

încăperii. Picături mari și dese 
de apă, cădeau de sus din 

| tavan. In aceste condiții, acți- I unea pregătită la club o pier- I dut din interesul și eficiența 
| scontată de organizatori.

IDe mult timp - ne declară 
tovarășul Florian Fenișer, în
drumătorul cultural al clubu-I lui - se menține această si- I tuoție care pur și simplu, ne I împiedică activitotea. De fie

care dată, cind plouă sau

să străbați un drum atît dc 
lung, pe ger. cu găleata, cu 
canistrele pină în Dă
rănești și înapoi. Să ni se fa
că un program strict, minim 
chiar, cu ore precise cind pu
tem lua apă de la bazinul 
nostru și noi ne angajăm că 
nu vom emite pretenții în 
plus, ne vom Încadra conști
incios In acest program.

...De acord intrutotul! Am 
piomis oamenilor, celor ce 
s-au deplasat pînă la redac
ție pentru rezolvarea unei 
probleme a lor vitale, că le 
vom acorda tot sprijinul în 
soluționare. Și... o facem. Con- 
siderind că pretențiile locui
torilor străzii Al. loan Cuza 
din Petrila nu sin' deloc exa
gerate, supunem propunerea 
acestora celor în drept s-o 
rezolve. Așteptăm însă o so
luționare rapidă. Cit mai ra
pidă!

V. T.

DIN RED A C TIE I
„Mulțumi re“

„Mulțumesc** pe această ca
lc edililor orașului și lotului 
Petroșani al Șantierului de 
construcții și montaj al I.R.E. 
Deva pentru cele două contu
zii la picior dobîndilc in sea
ra zilei de 29 ianuarie 1974. 
ora 21, în urma căderii în- 
tr-una din cele trei gropi (n- 
dîncimea aproape 2 metri) să
pate pe trotuar pentru insta
larea stîlpilor de beton ai 
noii rețele de iluminat pu
blic pe strada Șt. O. Iosif și 
neacoperite noaptea. Propun 
schimbarea numelui actual el 
acestei străzi, deoarece sub 
aspectul în care ea se pre
zintă — plină de gropi deschi
se și neiluminată —. mai ales 
in aceste zile, strada îndepli
nește, față do pietonii ce trec 
pe aici, rolul de „capcană" 
producătoare de accidente 
grave.

Alexandru SZIROJS, 
Petroșani, str. V. Roaită, bloc 
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Cine=i 
„susține“ ?

„Mă simt jignit. Și indignat. 
Și de aceea vă scriu... In ziua 
de 15 ianuarie, după-amia- 
ză, pe la ora 17, am mers in 
piața Petro.șaniului, la hale, 
să cumpăr morcovi, pătrun
jel și păstîrnac. Ani trecut, 
inlii, pe la „aprozar" (unita
tea C.L.F. nr. 2 — n.n.). Am 
solicitat... ceea ce aveam de 
gind să cumpăr. „Nu avem" 
— mi s-a răspuns sec. Intru- 
cît, de circa o lună de zile, 
am primit de la vînzălorii de 
aici mereu același răspuns, 
am cerut — cu intenția de a 
atenționa pe cei ce se ocupă 
cu aprovizionarea aprozare
lor asupra stării dc lucruri 
constatate — condica de su
gestii și reclamații. „Nu dăm 
acest < arnet decît organelor 
de control de stat (? !)“ — mi 
s-a răspuns. Am insistat, dar 
degeaba. Am plecat. Mă în
treb, oare acești vînzători își 
cunosc perfect obligațiile de 
serviciu, .știu regulile gene
rale dc comerț, cinc-i „susține" 
de își permit să procedeze 

cern tot felul de vase pentru I 
colectarea apei care curge | 
din tavan. M-am urcat de mai i 
multe ori in luna ianuarie pe | 
terasa acoperișului, am repa- ■ 
rat cum am putut, dar apa I 
continuă să se infiltreze sub 
izolație si constituie o sursă I 
permanentă de degradare. J

1 Ă
Deși clubul este un mijloc de ’ 
bază al E.M. Aninoasa, Iar pro. i 
blema aceasta a fost adusă | 
de multe ori la cunoștința co- > 
miletului oamenilor muncii și I 
a comitetului sindicatului pe * 
exploatare, nu s-a făcut nimic I 
pină acum. In ziua de 29 ia- I 
nuarie m-am urcat din nou pe I 
terasă s-o repar. Mi-a fost im- | 
posibil. Aici se cere o inter- . 
venție mai fermă, cu forțe spe- I 
cializate in aceste lucrări. ’

Conducerea E.M. Aninoasa I 
și comitetul sindicatului au • 
datoria să intervină imediat I 
pentru repararea terasei amin- | 
tite, pentru a se asigura ac- i 
tivității la club, condiții nor- I 
male de desfășurare.

Cornel HOGMAN

Unde găsim
rame pentru

ochelari ?
In urmă cu mai mult de 

două săptămîni am solicitai 
'la unitatea tehnico-medicală 
nr. 2 din Petroșani să mi se 
onoreze o rețetă medicală în 
baza căreia. Li prețul respec
tiv. trebuia să primesc ra
mele pentru ochelarii reco
mandați. Mi s-a spus să vin 

I in data de 20 ianuarie curent
Cînd m-am prezentat, mi s-a 
spus că am venit prea repede, 
că marfa de la depozitul din 
Deva va sosi abia în data de 
23 ianuarie. Cind am revenit 
In ziua indicată, am fost in- 

| format că ramele de ochelari 
vor sosi... numai luna viitoa
re. De unde și cum ne putem 
procura ramele pentru oche- 

i larii Indicați de medic, dacă
de la singurul magazin tehni- 

i co-mcdical din Petroșani sin- 
i tem aminați de pe o lună pe 
' aha ?

Ing, I. Andrei 
Petroșani 

astfel cu clicnții, fără pic de 
amabilitate și ncsocotindu-nc 
pe noi, cumpărătorii fără de 
care ci nu ar avea pentru ce 
semna statul dc salarii? Pînă 
cînd sînt lăsați să se com
porte după cum le <■ pofta 
intr-o unitate comercială de 
stat?..."

C. COSTESCU, 
Petroșani, str. Vasilc Roaită 

nr. 5 ap. 35

N.R. De acord cu observa
țiile Nn în totalitate însă. 
In perioada despre care vor
biți. magazinul C.L.F. nr. 2. 
ca și alte unități, a fost lotuși 
aprovizionat cu morcovi (și 
celelalte produse agro-alimen- 
tare). Dacă morcovii ar fi fost 
de calitate îndoielnică. cate
goric că i-ați... fi găsit în u- 
nitate și dv.f măcar într-una 
din zilele fn care ați vizitat 
magazinul. Dar. pentru că 
morcovii au fost foarte buni, 
au „trecut"... Și aceasta de 
mai multe ori!

Dacă aflați...
Aș dori să știu dacă Moș 

Gorilă a umblat pe la toate 
inii aprinderile sau numai pe 
la unele ? Asta fiindcă la noi. 
ia mina Livezeni nu a ajuns 
încă. Sau poate, bătrin cum e 
moșul va continua să împa.-tâ 
copiilor daruri și în luna fe
bruarie. Deocamdată ie-am 
spus celor trei copii ai mei 
că „bătrînul Moș" are de răs
plătit foarte mulți copii cu
minți și s-ar putea ca la ei să 
ajungă mai tîrziu. M-au cre
zul, dar nu cu destulă convin
gere. Dacă dumneavoastră 
aflați cumva mai repede cînd 
va sosi și la noi, la Livezeni. 
Moș Gerilâ. anunțați și copiii 
mei.

A. J. 
Petroșani

Solicităm 
sprijinul 

factorilor 
în drept

Intîmpinăm greutăți în ce 
privește uscarea rufelor și vă 
rugăm să venițj în sprijinul 
nostru. Pe terase, este bine 
știut, nu pute. , și nu este re
comandat să 1 eăm rufele din 
cauza aspectului urît pe care 
l-ar da blocului acest fapt și 
din cauza funinginii. Deși 
blocul nr. 103 din str, Repu
blicii — Petroșani este dotat 
cu încăperi speciale pentru 
această destinație, locatari din 
bloc au ocupat în mod abuziv 
aceste uscătorii, folosindu-le 
in scopuri personale. Noi, cei
lalți locatari, nu avem unde

Pe urmele semnalelor critice ale ziarulu
De ce a avansat 

„Progresul** 
în ritmul 
melcului

Criticam, în nota intitulată 
..Progresul" in ritmul melcu
lui, publicată in ziarul nostru, 
mersul lent al lucrărilor de 
renovare a restaurantului 
„Progresul" din Lupeni, lu
crări efectuate de către E.G.L. 
Din răspunsul referitor la a- 
ceastă notă, dat redacției de 
către E.G.L. Petroșani, am a- 
flat că „prin contractul nr. 
24/1973 s-a stabilit termenul 
de predare (a lucrării menți
onate mai sus) la 31 decem
brie 1973. Insă, prin actul a- 
dițional la contract, s-au 
stipulat și unele clauze, prin
tre care și aceea că benefici
arul va pune la dispoziția e- 
xeculantului zidari calificați 
care vor fi angajați prin con
tract de muncă ocazional de 
către executant. Ori cum a- 
ceastă clauză nu a fost res

usca rufele in condiții oprime 
și dc aceea solh ităm prin ziar 
sprijinul factorilor in măsură 
ea rustnblbms. ă dreptul nostru 
asupra uscătoriilor din bloc

Un grup de "gospodine 
din str. RepublL ii, bloc pr.

103 Polroșaui

Vrem să 
cunoaștem 

măsurile 
luate

Vă rugăm să faceți cunos
cută pllngerea «alariațlioi Je 
la E.M. Lunea care *e depla
sează cu atuobiizolc E.G C. 
Petroșani și tare .sini ne
mulțumiți de faptul că unii 
conducători auto de pe au 
Cobuzele Petroșani - Cirnpa 
nu opresc în dreptul F M Lo 
nea, unde este stație Cum 
spuneam, numai unii condu 
cători auto opresc la această 
stație, alții, vrlnd oarcă să 
demonstreze de c „isprăvi" 
sînt în slare, nu opresc și du? 
ralariațij pînă la următoarea 
slație — deși ci au abona 
mentele numai plnâ la staiin 
E.M. Lonea. In rindul aces
tora din urmă se numără con
ducătorul auto care a hi' rat 
in săptămina 21 26 ianuari:-
a.c. pe ruta Piața Victoriei — 
Cimpa. Mihai Baican. și ca
re în toate zilele s-a jucat cu 
pasagerii de_a „uite stația, nu 
o stația”. Deși unii pasager’ 
din mașină l-au făcut atent 
că abonamentele le au plăti 
te pînă la mina Lonea, totuși 
el n-a vrut sâ oprească Au 
zind pe alți pasageri spumed 
că vor reclama cele petrec.m 
la conducerea E.G.C.. condu
cătorul auto le-a spus: „ce-o 
să-mj faceți ?“ Desigur, no» 
nu putem decît să-l calificăm 
ca un om indisciplinat. In 
schimb conducerea E.G.C 
poate să-l bblige să respecte 
opririle in stații.

Rugăm ca prin intermediu' 
ziarului să se fa> ă cunoscută 
măsura luată de conducerea 
E.G.C. Petroșani referitor la 
respectarea stației de la E.M 
I/Onea de către autobuzele de 
pe ruta Petroșani — Cimpa 
De asemenea, am dori să a- 
flăm măsurile luat^ împotriva 
conducătorului auto Mjha» 
Baican care creează nemulțu
miri în rindul salariaților 
E.M. Lonea.

Dorin POPESCU,
in numele unui grup de 

salariați de la E.M. Lonea

pectată, termenul de predare 
a fost aminat". Pină cînd nu 
s-a mai specificat in răspuns. 
Așa se face că și în prezent 
fățada restaurantului „Pro
gresul" este tot cum era în 
decembrie anul trecut, adică 
netencuită. Așa va continua 
să rămînă probabil pînă la 
primăvară, căci ritmul în ca
re lucrarea înaintează a ră
mas același de mai înainte.

„Solicitudine** 
și sancțiuni

Am confruntat cu realita 
tea la fața locului neregulii' 
inserate în articolul „SOLICI
TUDINE" (între ghilimele) 
referitor la unitatea noastră 
nr. 38 Petrila și am constatat 
că deficiențele au fost sesiza
te în mod just — ne face cu
noscut conducerea C.L.F. Pe
troșani prin adresa nr. 7 982 
din decembrie 1973. Pentru a- 
baterile de la normele gene
rale do comerț săvirșite, vîn- 
zătorul Nicolae Burtescu a 
fost schimbat, iar gestionarul 

• CARMEN, Lupeni: 
\u apărut. Intr-adevăr, une- 

I ■ duficic nțv in aproviziona
rea cu lapte proaspăt a loca
lităților din Valea Jiului Ele 
sint determinate dc intrarea 
ir» reparație a fabricii de la 
Livezeni și d ■ faptul că bute- 
lllb- cu hipic sînt aduse în 
prezent dc la alic unități de 
produse lactat" din județ. Es
te însă d ■ datoria organelor 
. oincrclab . inclusiv a celor 
din I.uneni. - i urmărească In- 
dc-'ipro.ipc ca aprovizionare i 
populației cu lapte sâ se fa
că si In condițiile noi. pe cît 
posibil, la nivelul cerințelor 
și In timp

© G ABRIEL \ LODER. Pe
troșani: Cc rcrea trimisă în 
copii redacției a fost soluțio- 
n;<»â iu favoarea dumneavoas
tră Serviciul de gospodărie 
din cadrul consiliului popular 
municipal ne-a comunicat că 
va fost repartizată locuința 
Holu’ilntă.

r, I. CIUR. Petroșani: ln-
1 "I < iitj» i'cial do stat 

' cal ne-a confirmat că sesi- 
rea Iv a fost întemeiată, 

lulr-adi v.ir. personalul maga- 
'i uilni alimentar nr, 17 din 
Pdlrosani, dispunînd la acea 
dată de o cantitate de 715 sti
clii cu bere, în intenția de u 
vita fji.’iibcle cauzate deoe- 

vciiluală alterare a produsu
lui, a vindut bere atît pentru 
acasă cit și pentru consumul 
în incinta unității. încăh înd
. st.'cl normele generale do co
merț Apreciindu-se situaț'a 
reală și sinceritatea gestiona
rei magazinului, Ana Motoi. 
an" riamentu! ei de a nu mai 
^ăvirși în viitor astfel de aba
teri. s-a considerat suficientă 
o observație verbală.

© GRUIA I RUMACA, Pe
troșani: Reparațiile la insta
lațiile electrice din spațiile 
-omune. cum e și casa scări
lor de la blocul nr. 49 unde 
locuiți dumneavoastră, se e- 

cută de către E.G.L. la soli- 
i area locatarilor și, bineîn

țeles, contra cost.

Q) BERTA MARCUȘ, Lu
peni: Problema familială des
pre care informați redacVa 
și-i solicitați sprijinul, se re
zolvă in... familie. Deci, dacă 
sprijinul din partea factorilor 
locali ca, sindicat, consiliul 
popular etc. a fost solicitat, 
acordat și s-a dovedit inefici
ent. mai departe. în primul 
tind dumneavoastră, vă revi
ne dificila sarcină de a lua o 
hotărîre.

@ ILIE NIȚA, Petroșani: 
Conducerea depozitului de li
vrare a produselor petroliere 
din Vulcan, ne răspunde că, 
într-adevăr, în perioada se
sizată. nu s-au putut acoperi 
în întregime de către unitatea 
sa din Petroșani cererile ex
trem de mari de petrol lam- 
pant. Intre timp situat'" *= a 
normalizat, așa că în pnv.ent 
desfacerea petrolului către 
populație se face în bune 
condițiunj.

unității și ceilalți trei vînză
tori au fost penalizați cu 5 la 
sută din salariul pe luna de
cembrie.

Vinovatul a fost 
„avertizat"

Oficiul de poștă și teleco
municații Petroșani ne-a co
municat, în legătură cu în
semnarea intitulată „Aș vrea 
să aflu?...” publicată in „Stea
gul roșu" nr. 7 482, că a con
statat justețea criticii, vinovat 
de nedistribuirea la timp a 
ziarelor pe unele străzi din 
Uricani fiind factorul poștal 
Dumitru Râdoescu. Pentru 
neglijență dc care a dat do
vadă în serviciu, acesta a fost 
sancționat cu avertisment. 
Totodată, după cum se preci- 

ază în răspunsul trimis re
dacției. articolul a fost prelu
crat cu tot personalul de dis
tribuire a presei și corespon
denței de la oficiile P.T.T.R. 
din Valea Jiului, cu scopul de 
a se evita pe viitor asemenea 
abateri.
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Sarcini și angajamente 
mobilizatoare în fața colectivului 

Autobazei T. A. Petroșani
• Bilanț bogat do succese pe anul trecut: -12 936 tone mărfuri 

transportate peste sarcinile de plan: o economie de 297 985 litri de ben
zină si 49 398 litri lubrifianți ; o economie de peste 1 20(1 000 lei la 
prețul de cost.

• Obiective si sarcini mobilizatoare, pe măsura experienței si po
tențialului colectivului unității, pentru anul 1971 : la indicatorii tom 
kilometri convenționali, tone transportate, tone kilometri, călător5 kilo 
metri — creșteri intre 3,6 — 6.8 la sută în comparație cu anul 1973.

Prezența in sala Casei de 
cultura a sindicatelor din Pe
troșani a majorității conducă
torilor auto fruntași in pro 
ducție. a muncitorilor și teh
nicienilor din compartimentul 
de întreținere, a reprezentan
ților organizațiilor de partid 
de sindicat și U.T.C.. a con
ducătorilor autobazei și a în
treprinderii de transport ur 
auto Deva, atmosfera optunis 
t'i. totul forma cadrul potri
vit trecerii in revistă a unui 
bilanț bogat de realizări, unei 
analize exigente și cuprinzătoa
re a activității depuse în anul 
1973, a unei priviri scrutate a 
ru. responsabile în direcția noi
lor obiective mobilizatoare, 
sarcinilor concrete cărora bai 
ricul colectiv a] autobazei 
Petroșani le va da viață hi 
anul 1974. Conștient de sar
cinile ce i-au revenit în cel 
de-al treilea an al cincinalii 
lui. sub conducerea comite’u- 
lui de partid și sprijinit dc 
organizațiile de sindicat 
V.T.C. colectivul Autobazei 
T.A. hr. 3 Petroșani din ca
drul I.T.A. Deva, în frunte cu 
comuniștii, s-a angrenat puter
nic. încă de Ia începutul a- 
nului în ritmul de muncă aleri 
reclamat de realizarea sarci
nilor dc plan, reușind să în
cheie bilanțul anului trecui 
cu nouă zile mai devreme, să 
realizeze astfel un vo- 
i1 '.m de 42 936 tone măr
furi transportate și 768 750 
tone kilometri peste sar
cinile de plan. In cc pri
vește proporțiile de realizare 
a princioalilor indicatori dc 
plan pe întreg anul 1973. ur
mătoarele cifre sînt edifica
toare : 101.4 la sută la tone 
kilometri convenționali. 102.5 
la sută la tone transportate. 
102.8 In sută la tone kilometri.

In darea de seamă prezen
ta! â de tovarășul Alexandru 
Hrisfee, șeful autobazei, s-a 
arătat, de asemenea, că deși 
nu au fost înlăturate toate 
cazurile de depășire nejusti
ficată a consumurilor normate 
în anul trecut, ca urmare a 
măsurilor luate privind buna 
gospodărire și utilizarea rațio
nală a carburanților și lubri- 
fianților. colectivul autobaze-' 
a obținut o economie de 294 
985 litri benzină și de 40 39P 
litri lubrifianți. Rezultate bu
ne au fost obținute și la indi

catorii economico-financiari - 
prețu1 de cos{ la toate gcr.n 
rile dc a tivitaic fiind rod1. ■ 
cu peste 1 200 000 lei.

Obținerea acestor rezultate 
bune a devenit posibilă da
torită îndeosebi activități 
compartimentului de exploa
tare a parcului in frunte, 
căruia s-nu situai dispecerul 
șef Nicolac Ciolcn și șefii dc 

ilocoloan. \na Grădinarii. 
Fior.M Beldur. 1 nnnoil Go- 
lumbeanu și Gc-Za llicș. Aceș
tia s-au ocupat indeaproapi 
dc realizarea sarcinilor dr 
plan prin urmărirea lor zil
nică și pe fiecare loc dc mun
că și mijloc dc transport-. au 
luat măsuri operative care au 
favorizat crearea dc condiți-

disciplina care au continuat 
aibă loc in rîndurile co'.e ■ 

tivului autobazei. Intru nil< 
aspecte negative sau amintii 
dc pilda, cele 960 om-'.le ne 
motivate. La acestea s-au a 
d&ugat 661 zile de învoiri și con 
codii fără plută, precum s' 
peste 300 om-zil' scutiri me
dicale. Nemolivatelc ri învo 
irile au influențat negativ o- 
tiliza-.ea fondu.lui dr timp rus 
ponlbil, nu tras in jos ștache
ta realizărilor. In darea dc 
scamă cit și in cadrul dez’.'r 
terilor susținute dc Nirohu’ 
Nlțulcscu. Victor Cuzmukscu 
secretarul comitetului de par. 
’ivi. îosif Bulca, direct n 
i.T \. Dex i au f si ci 
și alte abateri disciplinare gr i-

Adunări generale 
ale oamenilor muncii

optime pentru ca șoferii sâ 
poată realiza cit mai multe 
curse, cît mai multe tonc- 
transportate.

Adunarea reprezentanților 
salariaților a declarat coloa
na auto nr. 5 Vulcan fruntașă 
pe autobază pentru rezultate
le bune obținute In anul 1973.

Din rîndurile personaluIu; 
tehnic, după cum s-a men
ționat în darea de seamă s-au 
remarcat in mod deosebit 
prin aportul adus la realiza
rea și depășirea sarcinilor pla
nului pe 1973 Matei Gotferdt. 
Constantin Boștină, Nicok-.c 
Blcndea. Anion Dumitrescu. 
Miron Danciu. Dorin Pălimar, 
maiștrii Ion Bondrea și Ntco- 
lae Nițulescu, revizorii teh
nici Traian Ștef și Vasile On- 
ciu. Activitatea rodnică de
pusă în anu] 1973. realizările 
remarcabile obținute la toț: 
indicatorii principali ai pla
nului au situat Autobaza T~A 
nr. 3 Petroșani in fruntea ce
lor 11 autobaze cile numără 
in componența sa I.T.A. Deva.

In spiritul autoexigenței și 
înaltei responsabilități mun
citorești, participant ii la adu
nare au analizat, critic și au
tocritic. activitatea anterioară, 
au luat atitudine hotărîtă îm
potriva manifestărilor de in_

vc intre care consumul dc 
băuturi alcoolice in timpul 
conducerii, săvirșirca de ac
cidente soldat» cu însemnate 
pagube materiale din cauza 
vitezei excesive .și a altor în
călcări ale normelor de circu
lație, efectuarea de curse clan
destine, unele cazuri de depă
șiri nejustificate la consumu
rile de carburanți. Toate a- 
ceste aspecte negative au um
brit activitatea în ansamblu 
rodnică a unității, ceea cc 
impune în viitor o muncă d< 
educare a salariaților ma: 
susținută din partea grupelor 
sindicale, a organizațiilor dc 
U.T.C. sub îndrumarea per 
manenlă a organizațiilor dc 
partid. Consemnăm aceste is- 
pecte. dc altfel amplu anali
zate de reprezentanții sala
riaților autobazei, avînd în 
vedere faptul că rolul unită
ții în acoperirea necesitatiloi 
de transport .ale—municipiului 
nostru va cunoaște' în curînd 
o creștere însemnată, iar per
petuarea lor nu poate decît 
să-i diminueze capacitatea de 
îndeplinire și depășire a sar
cinilor, rezultatele în muncă 
îmbunătățirea stilului și a 
metodelor de muncă, întări
rea spiritului muncii colecti
ve, disciplinate, creșterea răs

punderii profesionale a tutu* i 
;< i salariaților reprezintă !>re- 
mise prioritare pentru înfăp
tuirea cu succes u obiective- 1 
lor pe care colectivul autoba
zei și lo-u fixat in vederea 
realizării și depășirii s.neiiii- 
li.r de plan pe anul 1974. din . 
re care menționăm :

— creșterea produ» livitâlii 
fiecărui autovehicul și folosi- | 
rea la maximum a parcului 1 
de remorci:

— eliminarea „kiloinelriloi I 
ncpro(lucti'i“ prin extinderea I 
transportului in relația plin 
plin :

— scurtarea termenelor dc 
execuție a reparațiilor și ri
dicarea calității acestora :

— in cadra rea in normele dc 
consuin la piese do schimb, 
materials, carburanți, hibri- 
fianți și energie clectrhă.

Intr-o atmosferă însufleții^ I 
adunarea reprezentanților sa- 
lari, ților a aprobat chemarea 
la întrecere in cinstea celei | 
de-a XXX-a aniversări a oii 
berării patriei de sub jugul 1 
fascist și a celui de-al XI Ici i 
Congres al P.C.R. adresa fi <i< 
autobaza T.A. nr. 3 Petroșani 
colectivelor de salariați ale 
autobazelor din componenta 
întreprinderii de iranspoi-utri 
auto Deva pentru a înlîmpinB 
cele două evenimente cu re. | 
zultato deosebite, pe baza ur
mătoarelor angajamente :

© Realizarea indicatory Iu ' 
dc. plin „tone transportate'' 
pe anul 1974 cu 5 zile înain
te do termen :

6>Dcpăș|reii venitului brut 
planificat cu 0,5 la sută.

fE) Reducerea prețului dc 
cost pe 1000 de. tone km con 
venfionali cu 0.2 la sută.

A Economisirea unei canti
tăți do benzină raportată 1< 
norma dc consum C.S.P, care 
sâ asigure funcționarea dutii 
lui j’,u4olvi7oi timp do 5 zile

pț Desfășurarea linei inlon 
se munci politico-educative in 
rîndurile salariaților pentru | 
reducerea la maximum a ab
sențelor nemotivate și elinii- 
narea reclamațiilor din parter 
beneficiarilor,

<?< Eliminarea accidenteloi 
de muncă și dc circulație.

ZA Mobilizarea intrrgu’u 
colectiv in vederea asigurări’ 
în permanență a ordinii și cu
rățeniei exemplare in incinta j 
autobaze’-

Palmaresul bogat de succese I 
obținute pînă acum, experieh- 
ța și competența sa. conduce- | 
rea de către o organizație de 
partid puternică sînt o ga. in- 
ție că în anul 1974 colectivul 
autobazei Petroșani iși va o- 
nora cu prisosință sarcinile și 
angajamentele asumate.

T. TATARCÂ

l-.SJI. \ UI.C \N
Strungarul Ion Gali — Ve

che cunoștință a coloanelor 
ziarului nostru — se află 
in permanență intre harni
cii meseriași recomandați 
pentru nbiecti'.u! aparatului 
nostru.

BRIGADIERUL - factor de
mare eficiență în organizarea 

superioară a producției
(Urmare din pag. 1)

brigadierul Petro Constantin 
.! subliniat că ai< i „a ințeles 
rit s<- poate de bine că func
ționarea optimă a utilajelor 
nil poate fi decit rodul creș
terii exigenței atât in procesul 
de fabricație cit și in exploa
tarea lor in subteran. Aceas
ta înseamnă sarcini deosebite 
aiit pentru constructorii de 
mașini, cil și pentru noi mi
nerii”.

Tovarășul Ioan Moldovan, 
președintele comitetului de 
sindicat de la E.M. Uricani a 
indicat eă se impune o impul
sionare a activității du inova
ții și raționalizări prin înca
drarea eu cadre tehnice cu 
experiență și prin antrenarea 
unui număr < il mal mare de 
salariați în această activitate 
do concepție.

După cum sublinia tovară
șul loan Mineu, adjunct al 
ministrului minelor, petro
lului și geologiei și director 
general al C C P. „cadrele de 
specialitate sini chemate să-și 
uducfi un aport substanțial la

progresul rapid al Industriei 
miniere din bazinul Văii Jin- 
llli. Cadrele de specialitate in 
sensul larg al cuvinlulul. in-
• luzind ingineri, tehnicieni și 
muncitori de înaltă califica
re".

Intîlnirea brigadierilor de 
ia minele Văii Jiului consti- 
tuie o noua afirmare a inar< - 
lui potențial productiv pe
• are il reprezintă consultarea 
cadrelor cu vâslă experiență 
dc muncă, antrenarea lor în 
dezbaterea și soluționarea 
problem' lor de interes ma
jor ale producției Analiza 
profundă a sarcinilor oare 
stau în fața colectivelor mine
lor Văii Jiului in cursul aces
tui an. precum și interesul 
deosebit manifestat pentru ge
neralizarea valoroaselor ini
țiative minerești de întrecere, 
constituie confirmarea utilită
ții acestui schimb de expe
riență și garanția faptului efl 
minerii principalului bazin 
carbonifer al țârii iși vor în
deplini integral sarcinile, spo
rite sub aspect calitativ, ale 
anului 1974.

Planul fiecărei luni — realizat 
cu două zile mai devreme

l

■ Va „pedala" pe loc ț

DUMINICA. 3 FF.BBl ARIF LUNI. 4 FEBRUARIE
10.00

învățâmîntul superior) 
Curs de limbă germa

8,30 Deschiderea programu 16,30 Emisiune în limba ma nă (lecția 77 — relua
lui. Gimnastica pentru ghiară. te).
toți. 19.00 Interpretul preferat : 10,30 Curs de limba france

’ 8,40 Cravatele roșii. George'.a Anghel. ză (lecția 78 — relua
9.35 Film serial pentru co 19.15 Publicitate. re).

pii. Comoara din 13 19,20 1001 de seri. Pik și Tik. 11,00 Biblioteca pentru toți
case : 19,30 Telejurnal. Calistrat Hogaș.

10,00 Viața satului. 20.00 Ancheta TV. Ce do 11.45 Pagini din Albumul
11.15 Ce știm și ce nu știm riți dumneavoastră (II). duminical.

despre.. Inteligențe 20.30 Revistă literar-artisti- 16,00--17,00 Lecții TV pen
artificiale. că TV. E unul care tru lucrătorii din agri

11,45 BucuriiiO muzicii. cln'.â mai dulce decit cultură ■ creșterea ani
12,30 De strajă patr.ee mine ? , malelor.
l.’.OO Album duminkx 1. 21.15 Roman foileton. Pot 17,30 Telex.
15,25 Film serial. Pistrui;. Bouille. Ecranizare 17.35 Curs de limbă rusa

tul. Episodul al VH- după Emile Zola. Ul (lecția 77).
lea. timul episod. 18.05 Curs dc- limbă engleză

16,0t Campionatele europe 22,15 24 de ore. (lecția 76).
ne de patinaj ar»iu-tjc 18.35 Muzica. Emisiune de
Demonstrațiile lauri.i- M \RTI. 5 FEBRUARIE actualitate muzicală.
ților. Transmisiune di 19,00 Drumuri în istorie.
rcctă de la Zagreb. 9.00 Teleșcoală. Matematica Cîmpulung — Ceqa-

13,00 Cinzare patriei. (Consultații pentr- te de scaun a Țării
19,20 1001 de seri Pik și Tik clasa a VIII-a). Românești.
19.30 Telejurnal. 9.15 Fiziă 'anul III) 19.20 1001 do seri. Pik și Tik.

Săptâmîna politică in Cimpfl magnetic in_ 19.30 Telejurnal.
ternă și in'ernaționa- vîrtitor 20,00 Revista economică.
lâ în imagini. 9.35 Chimi' Sistemul pe- 20,30 Publicitate.

20,10 ' < .• i. . țămfnii riodi' al elementeloi 20.35 Seară dc teatru. Cons
Iarna Femeilor. (Ciclu In Sprijinul tantin Brîncoveanu dc

20.30 Film nrt.utic Crom
well. Premieră TX". car.didaților la con Nicolac lorga.

’2,40 Telejurnal. cursul de admitere în 22,15 24 de ore.

Lecție vie 
despre munca 
din adîncuri

(Urmare din pag. 1)

întâlnirea emoționantă cu 
brigadierul Petre Constantin 
a constituit un adevărat e- 
veniment pentru studenții 
mineri și a scos in ev:dență 
gîndurile și faptele potrivit 
cărora munca aduce satisfac
ții trainice, pasiunea pentru 
meseria aleasă fiind întot
deauna un factor de conti
nuă împlinire.

Asemenea acțiuni inițiate 
sub egida C.U.A.S.C. din in
stitut (recenta întâlnire fi
ind organizată și cu concur
sul anului III mine ingineri) 
iși propun sâ devină perma
nente ele împlicînd adinei 
valențe instructiv-educative 
in rîndurile celor ce se pre
gătesc pentru a deveni spe
cialiști ai industriei extrac
tive românești.

c; privire spre insuia 
Retezatului care plutește 
pe-o plapumă de aburi.

Foto: V. ARDELEAN

MIERCURI. 6 FEBRUARIE

9,00 Teleșcoală : .Album :
Scheii Brașovului.

9,15 Biologie (anul III): Fi
ziologia analizatorului 
acustic.

(Urmare din pag. 1) 

nou ciclu productiv a fost în
cheiat la fronturile subterane.

Cu ce rezultate ? Răspunsul 
nu putea fi decit unul singur : 
rodnice. Concret, cu 30 tone a- 
dăugate plusului de 450 tone 
cărbune al brigăzii acumulat 
pină acum, de la începutul lu
nii, de către- minerii schimbului 
condus de PETRU MATEI din 
brigada lui GHEORGHE DURLA 
brigadă care a lansat inițiativa. 
Cu alte zeci de tone prin care 
ortacii șefului da brigadă TRA
IAN FOP „fac” pină acum pes
te plan 292 tone cărbune; cu 
ultimii metri cubi din cei 36 pe 
care, pe intreaga lună ianuarie, 
brigada condusă de AUREL ȘO- 
ȘOI, ii raporia ca realizați su
plimentar sarcinilor de plan, cu...

La sectorul III sînt trei fron
tale in stratul 15,
ne spunea ARPAD

CURPE, miner șef de schimb 
in brigada lui GHEORGHE
SCORPIE. E adevărat, minerii 
lui Dudă au lansat inițiativa 
„planul fiecărei luni - realizat 
cu două zile mai devreme", dar 
de aplicat o aplicăm cu toți:. In 
foiosul nostru, al brigăzii, al sec
torului și al minei. La fel se in- 
limplâ și la celelalte sectoare 
- muncim pentru mai mult căr
bune, pentru un ciștig mai bun. 
Din păcate nu intotdeauna par
ticipă toți. Poate nu vă intere
sează dar asta e problema 
noastră, asta „ne doare" și de 
aceea o spunem : fluctuația. 
N-bm decit virsta de 25 de ani. 
Din care șapte la Uricani, iar 
trei ca șef de schimb, toți șapte 
munciți in aceeași brigadă - 
cea condusă de Scorpie. In bri
gadă sintem cite douăzeci și 
cinci de mineri pe fiecare 
schimb, care trebuie să cunoas
că exact ce au de făcut. In sec
tor au venit - și au plecat cam

tot atiția ! cca. 420 muncitori in 
*73. înseamnă că cel puțin zilnic 
cile un șef de schimb a avut 
grija unui nou angajai. Ce 
legătură au astea cu Inițiativa? 
Una directă : cu cil ea este mai 
larg îmbrățișată cu atit răspun
derile noastre, ale organizatori
lor, cresc, ceea ce ne indeamna 
să depunem eforturi stăruitoare 
pentru a ni-i apropia pe noii 
angajați, a-i face participant 
la implinirea năzuințelor noastre, 
a-i stabiliza.

Brigăzile de mineri care 
execută lucrările de 
pregătire au îmbră

țișat, de asemenea, hotă- 
rirea fiontaliștilor de a îndeplini 
planul fiecărei luni cu două zile 
mai devreme. Au și ei, pentru 
transpunerea in viață a hotări- 
rii, satisfacții și probleme. O 
parte ni le-au făcut cunoscute 
ALEXANDRU JUNELE, șef de 
schimb in brigada lui MIHAI 
CEUCÂ și DUMITRU OPRIȘ din 
brigada condusă de STEFAN 
NAGY.
- Brigada a realizat 75 ml de 

avansare in această lună — spu
nea Dumitru Opriș, S-a avan
sat cite 4 și 5 ml pe zi, in ma
joritatea timpului, pentru că 
vdiam neapărat să devansăm 
planul lunar cu cele două zile. 
In final am reușit, chiar dacă 
intre timp am dat de o săritură 
și am trecut prin steril, iar u- 
neori materialul necesar susți
nerii a fost cam departe de 
front. Fără aceste neajunsuri 
realizările ar fi fost și mai mari.

La Uricani inițiativa orta
cilor lui Gheorghe Durlă 
a prins viață. Bilanțul e 

bogat, măsurabil in tone de 
cărbune și metri liniari de ga
lerii. Efectul inițiativei se face 
simțit după cum am vă
zut și in relațiile din
tre membrii colectivului pentru

că oamenilor le place să fie 
angajați, muncesc cu mai multă 
dragoste cind au de atins un 
tel.

in luna febiuarie, așa cum 
ne-a declarat Inginerul CAROL 
SCHRETER, directorul exploată
rii, și mai multe brigăzi vor ur
ma exemplu brigăzii conduse de 
Durlâ, îndemnate de roadele 
fructuoase ce se pot obține prin 
insușirea unei experiență pozi
tive. Sprijiniți indeaproape de 
conducerea tehnică a minei și 
de către organizația de partid. 
Semnificativ ni se pare in acest 
sens un fapt. La începutul lunii 
ianuarie Gheorghe Durlă ne 
spunea : „s-ar merge și mai bine 
dacă am primi grinzi metalice.
Cu lemnul pierdem mult
timp iar cheltuielile pe
tona extrasă sint mai mari
Cu armăturile metalice e altce-
va. 1Poți realiza viteză mai mare
de înaintare și cărbune mai
mult și cu costuri mai mici". In
luna februarie brigada va mun
cii in condițiile solicitate, pentru 
câ abatajul lor a fost dotat cu 
echipament metalic de susținere. 
Acest lucru înseamnă pentru mi
na Uricani - „viteză mai mare 
de înaintare și cărbune mai 
mult"...

popice Meci
In cadrul meciurilor de 

verificare in vederea retu
rului campionatului divizi
ei t seria Nord, repre
zentanta noastră, Jiul Pe- 
trila a susținut în zilele dc 
23-24 ianuarie, pe arena 
Utilajul, primul meci cu 
o selecționată municipală 
alcătuită din jucătorii a- 
sociațiilor Utilajul, Parin- 
gu| și Preparația Petrila. 
Rezultatele au fost modes-

de verificare
te, la formula 8/200 lovi
turi mixte, atit din partea 
divizionarei cit și a se
lecționatei. S-au remarcat 
EUGEN GHIRCIȘ (806 
p.d.), IOSIF BALOG (802 
p. d.) de la Jiul, iar junio
rul OSCAR BERCHI (807 
p. d.), ION POP (787 p.d.),
și GHEORGHE GREU (770 
p. d.) , din selecționata mu
nicipiului.

A. S.

Mica publicitate
PIERDUT ecuson nr. 5 739, eliberat de preparația Pe

trila. Il declar nul.

PIERDUT legitimație de serviciu pe numele Cîinpeanu 
Mariana, eliberată de E.M. Lupeni. O declar nulă.

luare).
11,50 Cîntece șl dansuri 

populare susținute de 
ansamblul „Carpați" 
al Casei de cultură 
din Cîmpulung Mus
cel.

18.4:

PROGRAMUL

J k pentru 
săptâmîna 

viitoare

9,35

10.00

10,30

Introducerea în mate
matica modernă Al- 
gebre Boole (aplicații 
an.
Curs de limbă engleza 
(lecția 76 — reluare).
Curs de limba rusă 
(Lecția 77 — reluare). 
Film pentru copii : 
Băiatul și puiul (rc-

12,05 Film documentar — 
In ' ăutarea animale
lor sălbatire.

16,00— 17,Ut' Lecții TV. pen
tru lucrătorii din a 
griculturâ. Cultura 
plantelor de cimp.

17,30 Telex.
17.35 Curs de limbă france

ză (lecția 79).

19,10
19.20
19,30
20,00
20.20

:o

Steaua polară. 
Festivaluri 
Festivalul 
bătrînesc î 
Sociorama. Marile fa
milii.
Tragerea Pronoexprcs 
100] de seri. Pik și Tik 
Telejurnal.

Reflector-
Telecinemateca : 

nora le place jazz-ul 
cu : Marilyn Monroe 
Tony Curtis, Jacl 
Lemmon.
24 de

i muzicale, 
dansului 

mureșan.

ore.

JOI, 7

16,15

16,35

18.03

18.25

FEBRUARIE

U-

—17,00 Teleșcoală. 
Științe sociale (cons 
tații’). Democrația : 
cialistâ.
Fizică (anul I 
Cimpul magnetic i 
vîrtilor.
Matematică, Ecuați 

algebrice
Telex.
Curs do limba germa
nă (lecția 78) 
Teleglob. In I ,upon ia
finlandeză.
Tineri soliști de mu-

so

I Ștefan Sralcr, hi virstă I 
de 19 ani. in noaptea dc 5/6 I 
iunie 1973 a forțat lacătul |

I de la boxa locuinței Iui G. ■ 
I loan din strada Unirii — I 
I Aeroport. Petroșani, furin- J

du-1 acestuia o bicicletă. I 
. Amator de cicloturism, tî- I 
I nurul infractor a purces la I 
' drum lung p-- vehiculul cu | 
I două roti. Dar ia Tg. Jiu a ■ 
I avut o „pană" neprevăzută.! 
I A fost oprit de organele de~* 
I ordine și deferit- justiției. I

Pentru 8 luni dc zile va I 
J ..pedala" pe loc. |

j Norocel fără... noroc |
Gheorghe Norocel era I 

1 pină deunăzi angajat al | 
I U.E.L Tg. Jiu. Intr-o du- ■ 
• '.nlincă dm luna lui cuptor I 
. a anului 1973 li era grozav’ 
I de cald A coborit de la ca- | 
Ibana forestieră pinj în pa- i 

sul Vilcan. la cabana tu- I 
Iristică. ca să m- răcorească!

cu o bere. Și a băut, dar nu I 
una. ci mai multe, pină și- • Ia pierdut mințile Avînd o I
altercație mj cetățeanul p | I Vasile, năbădăiosul forestier ■
nici una. nici două l-a lovit I 
Ipc acesta cu cuțitul. ’

Pentru vătămare gravă a I 
integrității corporale a pri- • 

Imit 3 ani închisoare. Adică, I 
în acea duminică. Norocel | 

| nu a avut... noroc. j

i „lartă-mă, domnu’
„căpitan"...

IAbia sosit cu trenul în
stația Petroșani, Cunslanlin 1 

5 Dobrescu. recidivist, domi- I 
« rilial în județul Arad a și j 
j pnșit pe ., „peronul” del inc-| 
| venței Intrînd in sala de . 
j așteptare :i găsit pe E Spi- | 
J ridon lurnînd dinlr o sticlă 1 
Iîn alta țuiiâ. Dîndu-se drept I

căpitan de miliție C. Do- > 
brescu l-a invitat p( pre. < 

j supusul negustor de „zea I 
I mă de prune ' <â meni vă ! 
Icu el. chipurile, la miliție 8

Pe drum însă la insistentele i
rugăminți alo nevinovatului 
cetățean „domni/ căpitan" 
l-a... „jertat“, ac- cptînd 
chiar <ă bea împreună cu 
„vinovatul- un păhărel.

Profitind de neatenția iui 
Spiridon, impostorul i-a fu
rai desaga cu sticlele de țui
că Dar a fost prins, de data 
aceasta de către adevârații 
ofițeri de miliție și deferit 
justiției, care nu s-a dove 
dit a fi îngăduitoare: a fost 
condamnat la doi ani închi
soare pentru uzurpare de 
calități oficiale si k 3 ani 
pentru furt.

A. COMȘA 
N. GHERGHIN 

judecătoria Petroșani

imiirafAMimoiijț
organizează concurs 

pentru ocuparea următoarelor 
posturi vacante: 

siî 1 inginer principal la comparti
mentul protecția muncii 
2 ingineri principali la serviciul 
p.an, programare, tehnic 

oii 1 inginer principal la biroul me- 
cano-energetic 

isi 1 maistru principal electro-meca- 
nic la sectorul electro-mecamc și 
transport Livezeni.

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

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

18,45
19,20
19,30
20,00
21,40

,15

zică populară.
Universitatea TV.
1001 de seri. Pik și Tik. 
Telejurnal.
Seară pentru
Mai aveți o 
re ? Terra o .
încă necunosculâ ? (II) 
24 de ore

SIMBATA, 9 FEBRUARIE

9,00

tineret, 
întreba- 
planetâ

16.35

'7,30

— 17,00 Teleșcoală. 
Matematică (consulta 
ții clasa a VIII-a) 
Biologie (anul iii) 
Fiziologia analizatoru
lui acustic.
Literatura română . 

Vasile Alecsandri — 
bardul de la Mirceșli 
Emisiune în limba 

germană.
19,10 Tragerea loto.
19.20 1001 de seri. Pik și Tik 
19.30 Telejurnal.
20.00 România — anul XXX

— revistă social-poli- 
tică TV.

20,45 Film artistic: Baladă 
pastorală (film ceho
slovac). Premieră pe 
țară.

22.15 24 do ore.

pentru o i- 
Sandu Aldea.

O viață 
dee t C. _____
Film serial. Pistruia
tul. Reluarea episodu
lui VI.
Gala maeștrilor. Mihail 
Arnăutu.
Telecinemateca (relua
re).
Telex.
Caleidoscop cultural- 
artistic.
Din țările socialiste
Familia. Omul de 6 
ani la școală !
Călătorie în lumea 
perei italiene. 
1001 de s^ri. Pik și Tik.
Telejurnal.
Teleenciclopedia. Edi
ție specială) la a 500-a 
emisiune.

20.45 Publicitate.
20,50 Film serial — Colum

bo. Fructele râului.
22,10 Telejurnal. Sport.
22,30 40 minute cu Julie 

Andrews și personaje
le lui Walt Disney.

9,30

10,05

10,35

17,30
17,35

17,55
18,05

18.35

19,20
19,30
20,00

o-

y*..

patr.ee


VINERI, 1 FEBRUARIE 1974

Plenara Consiliului National
pentru Educație Fizică și Sport
principalclc direcții nk ■ 
vitâții viitoare a mișcării spor
tive în țara noastră

Plenara a hotar it să coopte
ze in Consiliul Național r»e ur
mătorii tovarăși Teodor D - 
vid. prim-vicepreședinte îl 
C.J.EF.S. Bihor. Viorel Jia- 
nu prim-viccprcșodintc al 
C.J.EF.S. Hunedoara. Călâiță 
Merchea prim-viceproședinte 
«1CJE.F-S Vâslit •. Inn S.- 
laghi. prini-viccpi r ședințe al 
C.J.E.F.S Sălaj. Kodicn Siclo- 
van. secretar neral al F R 
Volei, și Traian Todoran. prim- 
vicepreședintc al C..1 .E.F.S. Si
biu.

Au 
cutiv

fost aleși in Biroul Ex
al C.N E.F.S. tovarășii

Mircoa Angelcscu. președin
tele F R. Fotbal și Valentin 
Constandachr activist al 
C N E.E S.

A fost adoptată Hotărîrea 
plenarei C N.F..F S și a Comi
tetului Olimpic Român 
privire la principalele 
și acțiuni pe anul 1974 
dorea îndeplinirii pre 
lor programului de pregătire 
pentru Jocurile Olimpice din 
1976

In încheierea lucrărilor ple
narei a luat cuvintul tovară
șul Gheorghe Pană

Intr-o atmosferă do puternic 
entuziasm, participanții la 
plenară au adresat o telegra
mă Comitetului Central al 
Partidului Comunist Român, 
tovarășului Nicolae Ceaușescu.

De la Muzeul de Istorie
<

încheierea lucrărilor Convenției Ambasadorul
anuale a Partidului Socialist

din Japonia
Duvîntul șefului delegației României

reiolutionare și demorratice din România
(Urmore din pog. 1)

otice de luptă, osUsilor si ofi
țerilor de pe frontul antihitle
rist, precum si orice fel de 
mărturie asupra pregătirii si 
înfăptuirii insurecției națio
nale antifasciste, participării 
României la războiul anlihi 
tlerist luptei eroice a intre-

gului popor sub conducerea 
Partidului Comunist Român 
pentru făurirea societății so
cialiste pe pămintul României.

Persoanele și instituțiile ca
re posedă asemenea materiale 
sînt rugate a se adresa mu
zeului. pe adresa: Șoseaua Ki- 
seleff nr. 3. Sectorul 1. Bucu
rești. Telefon 50 48 80.

GENEVA 31 — Corespon
dentul Agerpres. Corneliu 
Vlad. transmite: La Centrul 
internațional de conferințe 
continuă lucrările celei dc-a 
doua faze a Conferinței pentru 
securitate și cooperare in Eu
ropa. In ședința comună de 
joi a Comisiei intiia, pentru 
problemele securității, și a 
Comisiei a doua, pentru coope
rarea economică, au fost exa
minate contribuțiile aduse la 
lucrările conferinței de țările 
riverane Mării Mcditerane. 
neparticipante la conferință, 
precum și modalitățile de a 
ține seama do aceste contribu
ții in elaborarea documentelor 
finale.

Participanții 
legătura

au subliniat
indivizibilă dintre in-

PARIS
--->----

i

Amplă demonstrație în sprijinul luptei
poporului vietnamez

României

PARIS 31 -Agerpres). — La 
Paris a avut loc o amplă de
monstrație in sprijinul luptei 
poporului vietnamez pentru 
realizarea integrală a Acordu
lui de la Paris in problema 
Vietnamului, inițiată de 53 de 
partide și organizați- demo
cratice, printre care Partidul

Comunist Francez. Partidul 
Socialist și principalele orga
nizații sindicale. Participanții 
la demonstrație au cerut Ad
ministrației do la Saigon res
pectarea strictă a Acordului 
de la Paris și eliberarea neîn 
lîrziată a tuturor deținuți’or 
politici.

Acțiuni ale patrioților cambodgieni

DACCA 31 (Agerpres). — 
Președintele R.S.F. Iugoslavia, 
losip Broz Tito. aflat in vizi
tă in Republica Populară Ban
gladesh, a avut convorbiri cu 
premierul Mujibur Rahman 
— informează agenția Taniug 
Au fost discutate, cu acest pri
lej. aspecte ale relațiilor bila
terale și probleme internațio
nale de interes comun.

Iosip Broz Tito a avut, 
asemenea, o întrevedere
președintele Republicii Popu
lare Bangladesh. Muhammed 
Ulla.

de 
cu

CAMBODGIA 31 (Agerpres). 
— Patrioții cambodgieni au a- 
tacat joi, cu rachete, obiecti
ve lonnoliste din zona vestică 
a orașului Pnom Penh și din

perimetrul aeroportului 
chentong, din apropierea capi
talei khmere. Totodată, forțe
le patriotice au angajat lupte 
in nordul și sud-vostul Pnom 
Penhului.

Po-

-----4

Dezvoltarea
soclal-economlcă

târirea securității pe continent 
și întărirea securității in re
giunea Mării Mcditerane. ne
cesitatea dezvoltării cooperă
rii intre țările europene și ță
rile riverane Mediteranei. pre
cum și necesitatea eforturilor 
comune pentru rezolvarea 
problemelor de interes reci
proc.

Delegația Ciprului a propus 
ca organele de lucru însărci
nate cu examinarea probleme
lor securității și cooperării c- 
conomice să analizeze docu
mentele prezentate Conferin
ței dc țările riverane Medite
ranei, ce nu iau parte la lu
crări. cu participarea repre
zentanților guvernelor acestor 
țări. Propunerea cipriotă a 
fost spijinită de delegațiile 
Turciei. Iugoslaviei. Maltei. 
Elveției. Austriei. Spaniei, 
Greciei. Italiei și Franței.

In cadrul dezbaterii, șeful 
delegației României, ambasa
dorul Valentin Lipatti, a su
bliniat raportul direct care e- 
xistă intre securitatea in Eu
ropa și securitatea in regiu
nea Mării Mcditerane și a ac
centuat asupra necesității ca 
principiile relațiilor .dintre sta
te. care vor fi elaborate de con
ferință. precum și măsurile de 
aplicare a principiilor să ai
bă in vedere toate statele lu
mii și. în primul tind. țări
le mediteraneene ncpartici- 
pante la conferință.

Rcfcrindu-se la problemele 
cooperării, șeful delegației ro
mâne a exprimat solidarita
tea țării noastre cu lupta po
poarelor arabe pentru conso
lidarea independenței și suve
ranități lor naționale și pen
tru asigurarea dezvoltării lor

economice și sociale și a su
bliniat necesitatea sprijinirii 
acestor țâri in curs dc dezvol
tare. In context. vorbitorul 
s-a referit la dezvoltarea lar
gă a cooperării cu aceste țăwi 
in domeniile comerțului, 
schimburilor tchnico-științifi- 
ce. cooperării industriale, for
marii de cadre și asistență 
tehnică, arătind că schimbu
rile dintre România și aceste 
țări au cunoscut, in ultima 
perioadă, o creștere conside
rabilă pe multiple planuri.

In ceea ce privește conflic
tul din Orientul Apropiat — 
evocat in contribuția țârilor 
mediteraneene neparticipante 
la conferință —, reprezentan
tul României a reafirmat po
ziția de principiu a țării noas
tre privind soluționarea politi
că. prin mijloace pașnice, a 
conflictului. evidențiind efor
turile desfășurate de președin
tele Consiliului dc Stat. 
Nicolae Ceaușescu. do guver
nul român, pentru realizarea 
unei reglementări constructi
ve. pașnice și durabile în a- 
ceastă parte a lumii. Totoda
tă. vorbitorul a subliniat că 
soluționarea trainică a acestui 
conflict reclamă eforturi ne
întrerupte din partea statelor 
interesate, a altor țâri ale lu
mii. inclusiv din Europa.

Apreciind importanța idei
lor cuprinse in contribuția ță
rilor mediteraneene neparti
cipante. vorbitorul s-a pronun
țat pentru găsirea unor solu
ții care să permită valorifica
rea deplină a acestor contri
buții în cadrul lucrărilor con
ferinței.

TOKIO 31 — Coresponden
tul Agerpres. Paul Diaconu, 
transmite : La Tokio au luat 
sfirșil. joi, lucrările Conven
ției anuale a Partidului So
cialist din Japonia, care, timp 
do trei zile, s-au concentrat a- 
supra programului de acțiune 
al P.S.J. pe anul în curs și 
asupra platformei electorale a 
acestuia, in vederea scrutinu
lui din vară pentru Camera 
Consilierilor.

Strategia electorală a P.S.J. 
este axată pd angajarea unei 
campanii electorale concerta
te a partidelor din opoziție. 
Participanții la lucrările con-

venției și-au exprimat hotă- 
rîrea de a depune toate efor
turile pentru ca partidele din 
opoziție să cîștige, împreună, 
majoritatea în alegerile de 
vară.

Convenția a adoptat o de
clarație in care se subliniază 
că P.S.J. își va concentra ac
țiunile pentru apărarea nive
lului de trai al populației afec
tat de creșterea rapidă, a 
prețurilor, înregistrată în
deosebi in ultimele luni. Au 
fost adoptate, de asemenea, 
mai multe rezoluții care se re
feră la diferite aspecte ale 
problematicii social-politice 
nipone.

de primul
ministru

al Danemarcei

a a R. P. Bulgaria

al Pieței comune

PARIS 31 (Agerpres). — Re
uniunea principalelor țări oc
cidentale importatoare de pe
trol, convocată la inițiativa 
președintelui Statelor Unite, 
Richard Nixon, pentru 11 fe
bruarie, la Washington, conti
nuă să suscite neîncrederea 
guvernului Franței. — a lăsat 
să se înțeleagă net premierul 
francez, Pierre Messmer care 
a rostit, miercuri, o cuvintare 
in localitatea Salaize.

Messmer a anunțat, în ace
lași timp, o accelerare a pro
gramului nuclear al Franței, 
precum și noi măsuri destina
te economisirii de energie. 
„După ce au fost elaborate 
principiile unei politici co
munitare in domeniul energe-

BRUXELLES 31 (Agerpres). 
— La Bruxelles a avut loc 
miercuri o sesiune extraordi
nară a Consiliului Ministerial 
al Pieței comune consacrată 
instituirii preconizatului fond 
de dezvoltare regională a co
munității „celor nouă". Deși 
lucrările Consiliului s-au pre
lungit mult peste miezul nop
ții. totuși, miniștrii nu au reu
șit să ajungă la un acord.

In comentariul său consa
crat întîlnirii de la Bruxel
les. agenția France Presse re
marcă faptul că este pentru 
a treia oară consecutiv, cind 
Consiliul Ministerial dezbate 
această spinoasă problemă fă
ră să-i poată găsi vreo soluție. 
Neînțelegerile se referă la cri
teriile de finanțare a fondului 
si de stabilire a regiunilor 
comunitare mai puțin dezvol
tate care ar urma să benefici
eze de ajutor.

Ministrul de externe brita 
nic. Alec Douglas-Home, cel 
mai interesat în instituirea 
politicii regionale de dezvol
tare. a făcut primele concesii 
și foarte importante în direc
ția unui compromis ce ar pu
tea fi realizat — cel puțin așa 
se speră în cercurile comuni
tare din Bruxelles — la urmă
torul Consiliu Ministerial con
sacrat acestei probleme (18 
februarie).

O altă concesiv importantă 
făcută de Home constă in a- 
ceea că Marea Britanie a re
nunțat la vetoul asupra adop-

tării unor 
ta piață comună a 
După cum se știe, 
englez condiționase orice ho- 
tărîre în această problemă de 
instituirea fondului regional 
de dezvoltare.

In direcția unui compromis 
s-a pronunțat și delegația 
vest-germană. care acceptă a- 
cum ca valoarea fondului re
gional să fie sporită la 1.2 mi
liarde unități do cont. R.F.G. 
limitează insă numărul regiu
nilor care ar urma să benefi
cieze de acest fond, excluzînd 
de data aceasta Franța din 
iridul țărilor beneficiare.

decizii în preconiza- 
cnergiei. 
guvernul

In sfîrșit. in ?e privește
fondul. Franța se pronunță
pentru propunerea Comisiei
C.E.E.. Italia si ■ ;cia susțin
poziția britanică, iar celelal-
te țări păstrează o atitudine
neutră

I

SOFIA 31 — Coresponden
tul Agerpres, C. Amariței, 
transmite: La Sofia a fost dat 
publicității comunicatul Mi
nisterului Informațiilor și Co
municațiilor privind îndeplini
rea planului de dezvoltare so- 
cial-economică a R.P. Bulga
ria in anul 1973

Subliniind că „in 1973, Bul
garia a dobindit noi succese 
în îndeplinirea directivelor 
celui de-al X-lea Congres al 
P.C. Bulgar pentru dezvolta
rea social-economică a țârii in 
cel de-al șaselea cincinal". co
municatul pune in evidență 
faptul că circa 95 la sulă din 
creșterea venitului național in 
1973 s-a realizat pe baza creș
terii productivității sociale a 
muncii. In industria de stat 
și cooperatistă a fost obținută 
o producție cu 10.6 la sută mai 
mare decit în 1972. ritmul a- 
tins fiind superior 
doi ani ai cincinalului, 
ducția agricolă a crescut 
peste 3 la sută, valoarea 
vestițiilor realizate fiind mai 
mare cu 7 la suta decît in 1972.

P R EȘEDINTELE A LG ERI EI, 
Houari Boumediene. a ceru 
secretarului general al O.N.U. 
Kurt Waldheim, convocarea 
unei sesiuni de urgență a A. 
dunării Generale a O.N.U 
pentru examinarea probleme 
crizei energetice mondiale 
precum și a aprovizionării 
materiile prime do bază 
nunță agenția algeriană 
presă.

LA ULAN BATOR 
nunțal oficial că. în urma con
vorbirilor, desfășurate la Lon
dra intre împuterniciți ai gu
vernelor Mongoliei și Republi
cii Federale Germania, cele 

■două țări au hotărit să sta
bilească relații diplomatice k 
nivel dc ambasadă.

APFLF FLUVIULUI MIS
SISSIPPI si afluenților săi au 
inundat o suprafață de peste 

2.5 milioane acri de pășuni, 
terenuri arabile și însămjnța- 
te cu grîu de toamnă în ? sta
te ale S.U.A.

tic și după ce am acceptat 
principiul noilor raporturi 
dintre țările producătoare și 
cele consumatoare de petrol, 
ni se pare ilogic și periculos 
să ne raliem unor idei diferi
te într-un alt for" — a adău
gat primul ministru.

In continuare primul mi
nistru a anunțat pentru urmă
toarele săptămîni un program 
nuclear complementar in sec
torul energetic și a sublimat 
necesitatea combaterii, orică
rei risipe de energie. De ase
menea, el a precizat că „gu
vernul va lua. in sâptămînile 
viitoare, noi măsuri suscepti
bile să sporească economia de 
energie, să orienteze mai bi
ne consumul. să adapteze 
Franța pentru o lungă peri
oadă, la condițiile noi. neaș
teptate și presante".

In încheierea 
său, Messmer s-a 
pentru limitarea
de petrol in Franța nu din ca
uza aprovizionării, ci din cau
za prețului acestuia.

COPENHAGA 31 (Agerpres) 
— Ambasadorul României la 
Copenhaga, Gheorghe Ploieș- 
leanu, a fost primit, joi, de 
primul ministru al Danemar
cei. Poul Hartling.

Cu acest prilej, ambasado
rul român a transmis, din par
tea președintelui Consiliului 
de Miniștri al Republicii So
cialiste România, Ion Gheor
ghe Maurer, primului minis
tru danez un salut călduros 
și urări de sănătate și fericire 
personală.

Mulțumind pentru mesaj, 
primul ministru al Danemarcei 
Poul Hartling, a transmis to
varășului Ion Gheorghe Mau
rer călduroase salutări și u- 
rări de sănătate și fericire 
personală.

— ♦ —

Declarația
premierului
Golda Meir

Bolivia Ciocniri
LA PAZ 31 (Agerpres;. — 

In partea centrală a Boliviei 
au continuat să aibă loc cioc
niri între armată și muncitori: 
agri-oii care au blocat. înce- 
pind de luni, principalele că 
de acces spre orașul Cocha
bamba. în semn de protest fa
ță de politica economică a gu
vernului Banzer și față de re- 

■ centa sporire a prețurilor la

discursului 
pronunțat 

consumului

TEL AVIV 31 (Agerpres). 
— „Nu avem intenția să ră- 
mînem in regiunile siriene cu
cerite după 1973 și dorjm să 
semnăm cu Siria un aoord de 
separare a forțelor", a decla
rat primul ministru al Israe
lului, Golda Meir. potrivit a- 
gențiilor U.P.I. și France 
Presse. Premierul israelian a 
precizat însă că Israelul nu 
va accepta începerea de ne
gocieri privind dezangajarea 
forțelor militare pe înălțimi
le Golan pînă nu va obține, 
din partea Siriei lista prizo
nierilor săi de război.

aproape 280 de mii de 
urmează să se pronun- 
favoarea sau împotriva

primilor 
Pro- 

cu 
in-

IN CAPITALA ETIOPIEI 
s-a deschis, sub auspiciile Co
misiei O.N.U. pentru Africa 
și a Organizației Națiuni loi 
Unite pentru Dezvoltarea In
dustrială (ONUDI). o reuniu
ne consacrată evaluării și pre
gătirii unor proiecte pentri 
accelerarea dezvoltării econo 
mice pe continent.

mineri 
țc în 
declanșării unei greve națio
nale în sprijinul 
lor lor privind i 
condițiilor 
muncă.

LA ROMA se desfășoară 
lucrările Conferinței parla
mentare a C.E.E. și a țărilor 
africane asociate. Participă 
114 parlamentari, reprezentînc’ 
cele două grupuri de 
precum și observatori din 
tea unor state membre 
Commonwealthului, care 
prezent 
nouă” condițiile 
la Piața comună.

Faptul divers pe glob

I reyendicări- 
îmbunătățirea 

dede viață și

CENTRALA
a anunțat devaio-

A

țări 
par
ale 
în 

„ceinegociază cu
de asociere

MAI" DIN 
KATOVICF

Noul pod feroviar peste
Elba

IN TOATE BAZINELE MI 
MERE DIN MAREA BRITA 
ME (cu excepția Irlandei de 
Nord) au început joi. operațiu
nile de votare în cadrul căro-

BANCA 
BRAZILIEI 
rizarea cu 1,94 la sulă a mo
nedei naționale, care va intra 
în vigoare începînd de la 31 
ianuarie.

LA MINA .1 
VOIEVODATUL 
a izbucnit, miercuri, un in
cendiu. Unitățile de pompier: 
au luptat patru ore pentru 
stingerea incendiului. In po
fida ajutorului imediat, patru 
membrii ai grupurilor de sal
vare au încetat din viață în 
urma intoxicării cu oxid dc 
carbon și a traumatismelor.

BERLIN. — In luna ia
nuarie a fost pusă piatra de 
temelie a unui nou pod fe
roviar peste Elba, în zona o- 
rașului Magdeburg. Noua 
construcție (648 de metri) va 
uni malurile fluviului, 
cîțiva metri depărtare 
vechiul pod feroviar, cu ca
lea ferată veche de 101 ani. 
Deschiderea, fără piloni, a 
podului va fi de 135 de me
tri. întregul complex de 
traversare a Elbei va mai a- 

tran- 
mai

aici ucise, săptâmîna trecu
tă, de o avalanșă de zăpadă.

Citind surse oficiale din 
Ankara, agenția Reuter in
formează că bilanțul provi
zoriu al victimelor provo
cate de această iarnă neo
bișnuit de aspră, se ridică 
la 30 de morți.

la 
de Premieră alpină

între armată și muncitorii agricoli
unele produse de bază. Uni
tăți ale forțelor terestre și 
aeriene boliviene avi efectuat 
o „operație de curățire" în 
regiunea Cochabamba, decla
rată „zonă militară".

Schimbul de focuri dintre 
soldați și lucrătorii agricol- 
baricadați pe șoselele spre 
Santa Cruz și El Chaparc s-a

soldat' — potrivit surselor 
vernamentale boliviene — 
7 morți și 18 răniți.

Pe dc altă parte, se anunță 
că. în urma instituirii restric
țiilor de circulație în virtu
tea stării de asediu declarate 
de președintele Banzcr în în
treaga țară, poliția din l.a Pa? 
a procedat la arestarea a 70 
de persoane.

gu- 
cu

Inaugurarea Transamazoniei
BRASILIA 31 (Agerpres). — 

Una din cele mai impresio
nante căi rutiere ale lumii — 
Transamazonia — a fost i- 
naugurată oficial miercuri de 
președintele Braziliei Emilio 
Garrastazu Medici. Avind o 
lungime totală de 5 400 kilo
metri. această șosea proiecta
tă și realizată in inima Ame- 
rici de Sud, 
Amazonului.
mare volum 
vestiți i.

Construcția șoselei a început

in zonele junglei 
a necesitat un 
de muncă și in-

vea încă un pod de 
ziție și alte 8 poduri 
mici.

Iarnă neobișnuit? 
aspră în Turcia

de

GENEVA (Agerpres). — 
Doi curajoși și experimentați 
alpiniști — elvețianul Edgar 
Oberson și cehul Thomas 
Gross — au realizat, la 28 
ianuarie, o excepțională pre
mieră alpină: escaladarea, 
în miez de iarnă, prin folo
sirea traseului de pe ver
santul nordic, a vîrfului cu
noscutului pisc elvețian Mat
terhorn. care săgetează, ex
trem de abrupt, văzduhul 
pînă la înălținea de 4 481 
metri deasupra nivelului 
mării.

ANKARA (Agerpres). — 
Un număr de aproximativ 
5 000 de localități urbane și 
rurale din Turcia au fost i- 
zolate de restul țării ca ur
mare a căderilor abundente 
de zăpadă din ultimele zile. 
Pentru aprovizionarea locui
torilor cu produsele alimen
tare de bază, a căror lipsă 
a început să se facă simțită, 
autoritățile au dispus orga
nizarea unor convoaie fero
viare. dar situația continuă 
să rămînă critică în unele 
zone, deoarece blocarea dru
murilor face imposibilă dis
tribuirea ajutoarelor.

Condițiile atmosferice sînt 
atît de nefavorabile, îneît e- 
chipele de salvare nu au 
reușit, să ajungă in satul de 
munte Daggecen — cu o 
populație de numai 46 dc lo
cuitori ; 16 persoane au fost

în august 1970. lucrîndu-se pe 
tronsoane ce porneau din di
recții diferite. Joncțiunea s-a 
realizat la 15 decembrie anul 
trecut, în plină junglă la 300 
kilometri sud de orașul Ma
naus. Aici au fost organizate, 
de altfel, festivitățile prileju
ite de inaugurare. In ciuda nu
melui său. șoseaua nu intil- 
nește apele fluviului care curg 
la o distanță medic do 300 km 
de ruta transamazoniană.

De notat că Transamazo- 
nia — care are o lărgime de 
75 de metri, dintre care nu
mai șapte reprezintă partea 
carosabilă — a fost amenaja
tă din pămînt bătut, asfalta
rea ei sau numai a unor por
țiuni urmind să se facă atunci 
cind traficul va depăși 600 de 
vehicule zilnic.

j!
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După numeroase 
experiențe...

LONDRA (Agerpres). — 
După numeroase experien
țe, medicul Gaston Pawap a 
ajuns la concluzia că ames
tecul de alcool cu apă sau 
sifon este mai periculos 
pentru organism decît un al
cool „sec", întrucît cel diluat 
trece mai ușor în sînge, pro- 
ducînd tulburări.

Potrivit opiniei sale, re
mediile unei stări provocate 
de consumul excesiv de al
cool nu sînt cele folosite în
deobște — aspirina sau „ul
timul pahar" — ci vitamina 
C și mierea.

1 001 de seri. Calimero. 
Telejurnal.
Revista economică TV. 
Film artistic. Trecere 
de noapte. în distribu
ție : James Stewart și 
Audie Murphy. Premie
ră pe țară.
24 de ore.
Campionatele 
de patinaj
Proba de dans. Trans
misiune de la Zagreb.

X

europene 
artistic.

6.00—6,30 Actualități 
muzică.
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PETROȘANI — 7 Noiem
brie: Mafia albă: Republica: 
Efectele razelor gamma asu
pra crăițelor PETRILA: In
tre maluri: I.ONEA — Mine
rul: Dragostea începe vineri: 
XNiNOASA: Monte Carlo: 
VULCAN: Parasutist.ii: LU- 
PENI — Cultural: Ultimele 
șase minute; Muncitoresc: 
Autostop; URICANI: Cute
zanța.

5.00 Buletin de știri; 5,20 
Dragi mi-s cîntecul și jocul; 
6,00 Rad io program ul dimi
neții: 8,08 Matineu muzical; 
8,30 La microfon, melodia

preferată: 9,00 Buletin 
știri; 9,30 Memoria pămîntu- 
lui românesc: 10.00 Buletin 
de știri: 10.05 Popas folcloric 
-ueevean: 10.30 Melodii de 
N;colae Kirculescu. Richard 
Bartzer și Elly Roman: 11.00 
Buletin de știri: 11.15 Litera 
și spiritul legii; 11.30 Pe dru
mul țării luminos: 12.00 Dis
cul zilei; 12.30 Intilnire cu 
melodia populară și inter
pretul preferat; 13.00 Radio
jurnal; 13,27 Concert de 
prinz; 14,00 Integrala lucră
rilor pentru pian de Maurice 
Ravel: 14.27 Cintece popu
lare; 14,40 Fanfara Valdau- 
finka din Praga: 15,00 Bule
tin de știri; 15.05 Radioan- 
c-heta economică; 15.20 Mu
zică de estradă: 16,00 Radio
jurnal; 16,15 Muzică popu
lară; 16,35 Ansambluri cora
le de tineret din Sibiu; 17.00 
Pentru patrie; 17,30 Prelu-

crări de folclor; 18,00 Orele 
serii: 20,00 Zece melodii pre- 

. ferate: 21.00 Revista șlagăre
lor: 21,30 Bijuterii muzicale: 
22.00 Radiojurnal: 22,30 Con
cert de seară; 24.00 Buletin 
de știri: 0,03—3,00 Estrada 
nocturnă.

18.00 Actualitatea radio; 
18,10 Muzică populară sub 
genericul „Cu cîntecul și jo
cul pe plaiuri hunedorene": 
18,30 Vitrina cărții; 
Fragmente din opereta 
evodul țiganilor" de
Strauss; 19,00 Jurnalu] ma
rii întreceri — cincinalul îna
inte de termen; 19.10 Poșta 
melodiilor — muzică ușoară 
la cerere; 19,30 „Cadran ce
tățenesc".

18,40 
„Vo- 

J.
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SlMBATA, 2 FEBRUARIE

16.00 — 17.00 Teleșcoală.
16.00 Matematică (consul

tații clasa a VlII-a) 
Prisma.
Prezintă j 
Chirîță.

16.15 Biologie 
Fiziologia 

rului vizual.
16.35 Pagini din istoria pa

triei. Răscoala de la 
Bobîlna.

17,30 Emisiune în limba ger
mană.

19.10 Tragerea Loto.

Secțiuni 
prof. Marcel

(anul III’) 
analizato

Valorile temperaturii înre
gistrate în cursul zilei de 
ieri:

Maximele: Petroșani 3 
grade; Paring + 3 grade.

Minimele: Petroșani —2 
grade: Paring —11 grade.

PENTRU URMĂTOARE
LE 24 DE ORE: Vreme in 
general frumoasă, cu cer va
riabil. Vintul va sufla slab 
pină la potrivit, temporar cu 
unele intensificări din secto
rul sudic.

■ EsaiBiiKiaiiiiBiHiiiiiBBBEiBiiiiiiiiiiiiaiiaaiii

SPOR T
MOSCOVA 31 (Agerpres). 

— Cu prilejul unui concurs 
desfășurat pe teren acoperit 
la Kaunas, cunoscutul atlet 
sovietic Kestutis Șapka a ciș- 
tigat proba de săritură in înăl
țime cu performanța de 2,23 
in. Kestutis Șapka a ratat do 
puțin la înălțimea de 2.26 m. 
eșuînd in tentativa de dobo- 
rîre a recordului mondial 
sală deținut de celebrul 
compatriot Valeri

de 
său 

Brumei.

(Agerpres). 
campionul

NEW YORK 31 
— La 25 martie, 
mondial de box la categoria 
grea, americanul de culoare 
George Foreman își va apăra 
pentru prima oară titlul (în
tr-un meci recunoscut oficial)

pe care l-a cîștigat învingin- 
du-1. cu un an in urmă, in 
mai puțin de cinci minute, pe 
Joe Frazier. De atunci, Fore
man a mai disputat un singur 
meci, la Tokio. împotriva lui 
Joc King Roman, dar întâlni
rea n-a fost recunoscută de A- 
sociația mondială a boxului 
profesionist. De data aceasta. 
Foreman va întilni un șalan 
ger valoros, recunoscut de fo
rurile internaționale — Ken 
Norton. învingătorul lui Cas 
s^us Clay.

BELGRAD 31 (Agerpres: 
— Patinatorii sovietici Irin;. 
Rodnina și Aleksandr Zaițev 
au cucerit din nou titlul euro
pean în proba de perechi, to- 
talizînd 142,69 puncte. Irina

Rodnina, în vîrstă de 24 de* 
ani își înscrie în palmares ai 
șasea victorie consecutivă in! 
campionatele continentale. Dini 
1969 pînă în 1972, Rodnina l-a 
avut ca partener pe Alexei U- 
lanov, cu care a cîștigat me
dalia de aur la Jocurile Olim
pice campionatele mondiale 
și întrecerile continentale. Dtf 
anul trecut, Rodnina concu
rează împreună cu Aleksand» 
Zaițev. în vîrstă de 22 de ani.

Pe locul doi. în proba de pe
rechi a campionatelor de la 
Zagreb, s-a situat cuplul Rom- 
my Kermer — Rolf Ostereich' 
(R.D. Germană) — 137.67
puncte. în timp ce locul trei a 
revenit perechii sovietice Lud
mila Smirnova — Aleksei U- 
lanov, cu 137,35 puncte.
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