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Pentru asigurarea la timp și integrală
a viitoarelor capacități de producție

PREMISE
Angajamentul 

pe punctul de a 
fl îndeplinit

Colectivul sectorului 
de investiții al minei Pa
roșeni acționează cu ho- 
tărîre pentru îndeplini
rea angajamentului asu
mat in adunarea repre
zentanților salariaților. 
Realizarea planului fi
zic in proporție de 128.8 
la sută dovedește că an
gajamentul de a realiza 
planul anual doar in trei 
trimestre se va putea 
înfăptui. t

Un fapt demn de re
marcat : toate brigăzile 
sectorului sini cu planul 
realizat și depășit. Se c- 
vidențiază in mod deo
sebit brigăzile conduse 
de Ioan Grigorescu. \- 
lexandru Laszlo, Dioni- 
sie Bartha.

Depășirea planului fi
zic și valoric (145 7 la 
sută in două luni) con
firmă importanța ce se 
acordă lucrărilor 
vestiții, premisa 
relor succese din 
je.

de in- 
viitoa- 
abata-

30 la sută din 
sarcina anuală
Cu o jumătate dc lu

nă înaintea încheierii 
primului trimestru al a- 
nului, colectivul dc con
structori feroviari din 
cadrul Șantierului 71 
C.C.F. Petroșani rapor
tează realizarea unei 
producții valorice supli
mentare echivalentă cu 
sarcina de plan pe o lună 
întreagă. De la începutul 
anului pină acum au 
fost predate un număr 
de nouă obiective, majo
ritatea in devans față 
de termenele cuprinse in 
graficele de execuție. De 
pildă, pe defileul Jiului, 
au fost terminate îna
inte de vreme — cu 1 
pină la 3 luni — lucră
rile de hidroizolații a 
trei tunele: Jiu. Aluniș 
și Măgura. ,

Ritmul lunar al reali
zărilor a fost de peste 
10 la sută astfel câ pină 
la această dată 30 la su
tă din sarcina anuală de 
plan a fost îndeplinită.

Condiții pentru 
devansarea cu o 

lună a predării
Continuă execuția in 

ritm susținut a lucrări
lor viitoarei Baze de 
producție și transport a 
E.G.C. Petroșani de că
tre constructorii șantie
rului din Vulcan al 
Grupului din Valea Jiu
lui al T.C.H.

Activitatea bună des
fășurată dc maistrul 
Constantin Ciobescu, de 
echipa condusă de 
dalbert Peter, de
constructorii de aici cre
ează premisele ca 
menul de punere 
funcțiune fixat pentru 31 
noiembrie să fie de
vansat. asigurindu-se in
trarea in producție cu 
aproximativ o luna mai 
devreme a acestui im
portant obiectiv econo-

V 
toți

ter- 
in

munca patriotic a

Ieri la amiază un 
grup dc peste 20 sala- 
riați ai Oficiului 
P.T.T.R. Petroșani, au 
efectuat o acțiune pa
triotică pentru curăți
rea parcului din jurul 
sediului lor. Au fost 
strinsc- și transportat'* 
resturile vegetale și 
hîrtiile de pe zonele 
verzi, sau măturai alei
le și trotuarele din fala 
clădirii.

FORMATIA .SAVOY" 
LA PETROȘANI

In ziua de 17 martie, 
de la orele 17 si 20, Ca
sa de cultură din Pe
troșani \ a găzdui două 
spectacole susținute de 
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O cerință majoră
la exploatările miniere

Lucrările de desflii
flcrc și pregătire - 

deslâșurate in ritm
susținut l

In toate compartimentele 
activității exploatărilor mini
ere ale Văii Jiului s-au înre
gistrat, in lunile începutului 
de an. realizări pozitive. Ce 
a însemnat perioada respecti
vă în activitatea de deschide
re și pregătire a minelor ? Ia
tă un subiect care, in lumi
na preocupărilor pentru asi
gurarea in perspectivă a ca
pacităților de extracție a căr
bunelui. este necesar să sus
cite manifest interesul facto
rilor de decizie și coordonare 
a procesului de producție de 
la unitățile miniere.

La majoritatea minelor din 
bazin acest imperativ major 
a stat in centrul atenției. O 
dovedesc dealtfel realizările 
obținute în primele două luni 
ale anului. Numai in luna fe
bruarie, planul fizic la lu
crări miniere de deschidere 
și la lucrări de pregătire a 
fost depășit cu peste 100 și. 
respectiv. 180 metri liniari. 
De la început trebuie însă să 
remarcăm, cu atît mai mult 
Cii cit in prima decadă a lu
nii februarie situația s-a în
răutățit. că unele exploatări 
miniere au acumulat restan
țe, uneori apreciabile. în exe
cuția acestui gen de lucrări. 
Faptul contravine cerințelor 
atingerii unui ritm accelerat 
de creștere a producției de 
cărbune in anii care urmează

in scopul satisfacerii necesi
tăților energetice mereu spo
rite pe plan național.

Să ne referim de pildă la 
mina Aninoasa. Producția de 
cărbune se realizează aici re
lativ ritmic, înregistrîndu-se

de pe
Pe șantiere,

acum se hotărăște

Predarea in graiic
a obiectivelor
de investiții

Incercînd o trecere în re
vistă a sarcinilor planului 
de investiții și constructii- 
montaj pe anul 1974. compa
rativ cu cel din anul prece
dent. constatăm o sensibilă 
amplificare a acestei activi
tăți. Planul valoric de inves
tiții și de punere in funcțiu
ne este superior cu 5,5, res-

în primul trimestru — cel puțin
25 la sută din planul anual de invektițiil

aproape zilnic depășiri. Care 
■ este în schimb situația reali
zării planului fizic la lucrări 
miniere de deschidere ? ]n 
luna februarie, abia 70 la 
sută din sarcină a fost reali
zată. Era de așteptat ca în 
luna următoare să se între
prindă eforturi susținute 
pentru impulsionarea activi
tății de investiții. Din păcate 
bilanțul primei decade a lu
nii martie nu consemnează 
schimbări esențiale, cu toate 
că realizările medii zilnice la 
deschideri au crescut, la pes
te 80 la sută din sarcină. Da
că urmărim în structură lu
crările pe care le execută 
brigăzile sectorului do inves
tiții ale minei Aninoasa, rea
lizările fizice mici sînt expli
cabile. Un număr de patru 
brigăzi execută betonări. iar

A. HOFFMAN

pcctiv, 18.5 la sută. în timp 
ce planul organizațiilor dc 
construcții-montaj crește fa
ță de anul 1973 cu 27.3 la 
sută. Creșterea planului de 
investiții față de anul prece
dent este dc fapt mai mare, 
pe seama investițiilor ce se 
realizează în cadrul munici
piului dar care se finanțea
ză prin alte unități bancare : 
lucrările industriale ce se 
execută la uzina^ electrică 
Paroșeni. terminarea lucrări
lor de electrificare a' căii fe
rate. lucrările energetice și 
de telecomunicații de interes 
urban, precum și totalitatea 
investițiilor social-culturale 
(spital, școală, creșe, grădi
nițe etc.).

Este cu atît mai îmbucură
tor să constatăm că după 
primele două luni din acest 
an, ritmul realizărilor este

superior celui obținut în a- 
ceeași perioadă a anului pre
cedent : la total investiții 
s-a realizat 13,0 la sută din 
sarcina anuală, iar la structu
ra de construcții-montaj 14.8 
la sută, față dc 12.9 la sută 
cît a fost ritmul realizat pî
nă la 28 februarie 1973. Din 
planul anual dc construcții- 
montaj s-a realizat. în două 
luni. 15.4 la sută față de 12,3 
la sută cît s-a obținut în peri
oada corespunzătoare a anu
lui precedent.

Din păcate. acestea sînt 
rezultatele medii pe munici
piu și ele se datoresc mai 
ales, efortului unui număr 
mic de beneficiari de inves
tiții și executanți ale căror 
realizări, cu mult peste me
dic. compensează nerealizâri- 
le de la alte unități. în timp 
ce la Centrala cărbunelui Pe
troșani și la I.J.G.C.L. Deva 
realizările pe două luni re
prezintă 14.7, respectiv 14.5 
la sută din planul anual. 
I.U.M.P. realizează numai 
9.5 la sută. T.F.A. ..Vîscoza" 
9.2 la sură. I.J.I.L. Deva 7.0 
la sută, iar la C.C.S.M., la 
Grupul școlar comercial sau 
la I.C.S. mărfuri industriale 
nu s-a realizat nimic.

Pentru a se asigura reali-

Francisc IACOB, 
directorul Filialei din Petro
șani a Băncii de investiții

(Continuare in pag. a 3-c)

Președintele Consiliului de Stat, 
tovarășul Nicolae Ceaușescu a primit 

scrisorile de acreditare a noului 
ambasador al Statelor Unite ale Americii

în Republica Socialista
în ziua de 14 

președintele 
.Stat al Republicii 
România, tovarășul 
Ceaușescu a pritpit 
G. Barnes jr. care 
zentat scrisorile de 
în calitate de i 
extraordinar și plenipotențiar 
al Statelor Unite ale Amcricii

martie a.c. 
Consiliului dc 

Socialiste 
1 Nicolae 
. pe Harry 
‘ și-a pre- 

a credita re 
ambasador

în Republica Socialistă Româ
nia.

Cu acest prilej, președintele 
Consiliului de Stat și ambasa
dorul S.U.A., au rostit cuvîn- 
târi.

După ceremonia prezentării 
scrisorilor de acreditare, pre
ședintele Consiliului de Stat, to
varășul Nicolae Ceaușescu a 
avut o convorbire cordiala,

România
prietenească cu ambasadorul 
S.U.A., Harry G. Barnes jr.

r.s solemnitatea prezentării 
scrisorilor și la convorbire au 
participat Constantin Stătescu, 
secretarul Consiliului de Stat, 
șl George Macovescu, minis
tru] afacerilor externe. Au 
fost, de asemenea, prezenți 
membri ai Ambasadei S.U.A, 
Ia București.

Tovarășul Nicolae Ceaușescu 
a primit pe ambasadorul Elveției

Președintele Consiliului de 
Stat al Republicii Socialiste 
România, tovarășul Nicolae 
Coaușescu, a primit, joi după-

amiază, pe ambasadorul extra
ordinar și plenipotențiar al 
Elveției la București, Alfred 
Rappard, în legătură cu în

cheierea misiunii sale în țara 
noastră.

Cu acest prilej, a avut loc 
o convorbire care s-a desfășu
rat într-o atmosferă cordială.

OAMENI ÎN
Cel ce intră în Paroșeni. zărește de 

departe ..țigara" uriașă din beton a coșu
lui de fum al uzinei electrice. Apropiin- 
du-se de impunătoarea citadelă a energiei 
și luminii îi apar în față stațiile de 220, 
110 și 35 kV, ale căror linii argintii seîn- 
teiază continuu în razele soarelui.

De aproape două decenii, aici bate ini
ma unui colectiv harnic și devotat care

ACȚIUNE
nu-și precupețește nici un efort, nici un 
sacrificiu pentru ca 
tinuu beneficiarilor 
cesară.

încerc să redau 
cîteva exemple vii. 
mai înalte ale dăruirii în muncă și con
științei. petrecute în uzina electrică din 
Paroșeni.

uzina să pulseze con- 
energia electrică ne-

in secvențele de față 
situate pe cotele cele

8
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Comunistul Ion Oșvat, șe
ful brigăzii de fierar-beto- 
niști a 
locuințe 
bancul 
preună 
Iii Ion Spătarii și 
Nistor pregătesc, sub contro
lul atent al maistrului Emil 
Surdu. un lot de armături 
pentru planșee necesare blo
cului A 4 căruia abia i s-a 
semnat „actul dc naștere".

șantierului 
din Vulcan 
de lucru 

cu fierar-betoniș- 
Vasile

de 
la 

îm-

cele ceasornicului indi- 
JU cau ora 14. Echipa de 

reparații termomecani- 
ce, formată din trei muncitori 
încheia revizia in stafia pom
pelor de păcură. Deodată, ia 
una- din ^ conductele de abur, 
o garnitură a plesnit cu zgo
mot asurzitor și aburul, la o 
presiune de 12 atmosfere, a 
începui să inunde necruțător 
întreaga sală. In scurt limp 
vizibilitatea a devenit extrem 
de redusă, iar atmosfera sufo'- 
canlă 
meni lor 
nulii, 
ieșirea...
mente de grea cumpănă, ope
ratorul rond ier Grigore Ieiti- 
noiu, intuind aproape cu pre
cizie matematică locul venti- 
lului și siidind jetul puternic 
al aburului fierbinte, s-a nă
pustit spre acesta și, intr-un 
efort supraomenesc, a reușit 
să oprească aburul. Pericolul 
pentru tofi colegii dc muncă 
din preajmă a fost înlăturat. 
Pe el însă curajoasa acțiune 
la costat cîteva arsuri puter
nice.

Ștefan Ni nu,

ameninfo 
care, 

nu
In

via/a oa- 
biibîind i- 

mai găseau 
aceste mo-

abia începuse fu 
noapte. Traian 

J ® împreună cu 
pa de lăcătuși

bia începuse fura de
Albu, 
echi- 

iorma-

DACĂ CINEVA IȚI PUNE 0
î
5
%

«_

de redacție cartierul 
Aeroport. Dimpotrivă ! Mai veniți și pe aici. Mai des. Că 
sînt probleme și in magazinele noastre. E de ajuns să cer
cetați condicele dc sugestii și reclamații și vă veți convin
ge. Reclamă oamenii multe și mărunte. Degeaba ! Nu prea 
se iau măsuri..." Scrisoarea cititorului nostru EMIL MAR
TIN (fără adresă !) ne-a îndemnat, cum era și firesc, să e- 
fecluăm un raid prin aproape toate unitățile comerciale 
aparținind de cele două complexe ale cartierului Aeroport. 
Ce am constatat ?

Nu credem că c prea departe

„Articole 
(Firma 

ce 
..art. pt..." ?). 
a I.C.S. Măr-

îndrăgita formație vo- 
cal-instrumentală „Sa
voy". cîștigătoare a 
Medaliei de aur la 
Festivalul Mondial al 
Tineretului de la Ber
lin — 1973 La reușita 
spectacolului ișj dau 
concursul N'icolcta Ma
rinescu și George Mi- 
trea Biletele se găsesc 
de 'inzare la Casa 
cultură.

Comitetul U.T.C. 
la preparația Coroeșli 
organizează pentru zi
lele de 16 și 17 martie 
a.c. o excursie cu auto
carul pe ruta : Vulcan
— Hațeg — Sebeș — 
Sibiu — Ocna Sibiului
— Căciulata — Căli- 
mănești — Rm. Vîlcea
— Govora — polovragi 

(Peștera Muierii) —
Tg. Jiu — Vulcan.

Costul excursiei este

de 130 lei in care se 
include transportul, o 
masă, cazarea fia Ocna 
Sibiului). Tinerilor cu 
merite deosebite

muncă și 
U.T.C. li se 
la sută din 
cursiei din

activitatea 
suportă 30 
costul ex- 
fondurile

EXCU RSIE

La Centrul de perfecționare a persona
lului din M.M.P.G. — filiala Petroșani au 
inceput cursurile celor trei serii a o sută 
de cursanți.

în instantaneul de față economista Ră- 
dița Popescu la ora de organizarea și con
ducerea producției in subteran pentru 
maiștri.

Peste 80 dc locuitori 
din salcie Merișor și 
Crivadia au participat 
în aceste zile la acțiu
nile întreprinse de Con
siliul popular comunal 
Bănița p'-ntru curățirea 
pășunilor de pe raza 
localității.

Mobilizați de depu- 
IOAN MARCU, 
LUNCAN, ION 

SALAȘAN. ION PAN- 
TILIE și alții, cetățenii 
au curățat pînă acum 
peste 45 hectare teren 
de pășunat. Acțiunea 
continuă.

Q, Magazinul 
pentru noi născuți" 
continuă să rămînă ilară : 
înseamnă oare. 
Unitatea nr. 47 
furi Industriale. 
De pe un scaun 
(in magazin nu 
era nici un cli
ent), responsa
bila, Ana Mari
an, se ridică ca 
un resort și ne 
întinde un caiet 
foarte prăfuit. 
Doar cîteva „în
scrisuri" conține. Pe anul 1974, 
nici o sugestie, nici o recla
mație ! Cerem explicații în le
gătură cu ultima reclamație 
(datată : 12 decembrie 1973). 
semnată dc Ioana Azamfirei 
și Maria Prisăcaru, din care 
nu înțelegem mare lucru, 
că cele două cumpărătoare, 
țineau cu tot dinadinsul să 
aducă la cunoștința conducerii 
I.C.S., neajunsuri din magazi
nul vecin, de Încălțăminte. 
„Era ora 7 fără vreo 10 mi
nute. seara, au venit aici pen
tru câ alături, ziceau, la în
călțăminte ușa deja se închi
sese. Nu am știut că vor să 
scrie la mine în caiet pentru 
abaterile din alt magazin. Am 
arătat șefei de la încălțăminte 
sesizarea dar aceasta mi-a re
proșat! de ce le-am dat voie 
să scrie așa ceva" (Ana Ma

rian). Sesizarea, deci, a rămas 
„imaculată". Răspunsul șefu
lui unității — lipsă la „apel" ! 
De ce să-l dea. daca reclama- 
ția nu e înscrisă în caietul u-

Ia din . ____
loan Cărăimăneanu și Aris
tide Moșilă, au fost chemați 
de urgentă la remedierea de
fecțiunii survenite la turbina 
3. Ce se întîmplase ? Datorită 
deteriorării segmenfiiar de e- 
tanșare s-a produs blocarea 
supapei de reglaj abur viu nr. 
3. Acțiunea, condusă cu fermi
tate și cu maximum de prom
ptitudine, a făcut posibilă re
medierea deiecliunii in condi
ții deosebite de muncă și în- 
tr-un termen foarte scurt.

olectivul de la combus
tibil era în alertă. Un 
„vîrf“ de uzură inter

venit pe neașteptate punea in 
indisponibilitate benzile trans
portoare 2A și 2B. Nu era timp 
de pierdut. Șeiul de tură. Ni
colae Cicu, împreună cu per
sonalul din schimbul său — 
Grigore Farcău, Marioara Sla
bii, Radu Grosu, Valentin 
Rostaș, Augustin Pădurean, 
Floarea Cotroază, Elek Faze- 
kaș, Petru Drâghici, Iosif Pe
trescu, Mihai Bodron. Emil 
Lipan și mul/i alții — au ac
ționat cu rapiditate și eficient, 
repunînd in funcțiune instala
ția de alimentare cu cărbune 
a uzinei .

/n jurul orei 17,30, ingi
nerul dispecer, șef de 
tură pe centrală, Ște

fan Țintă, constată cu surprin
dere că semnalizarea optică 
de pe panoul generatorului 
de la etapa nouă, anunța in
sistent închiderea aburului în 
turbină. A iost pusă imediat 
„în gardă" camera termică. 
Intre timp, maistrul șei de 
tură, Dumitru Toma și electri
cianul tablator Nicolae Aribă- 
șoiu, au trecut secțiile V și 
VI de 6 kV de pe trafo lucru 
pe trafo rezervă și au efectuat 
deconectarea imediată de la 
rețea acelui mai mare genera
tor din centrală. Totul, a durat 
mai puțin de două minute. 
Concomitent s-a produs și 
stingerea iocului în cazanul 4. 
Directorul termocentralei, in
giner Eugen Traistă, condu- 
cind personal operațiile de re
mediere a avariei, a dispus 
începerea intervenției de către 
echipa de reparații termome- 
canice condusă de ing. Gheor- 
ghe Dinea. Verificarea și revi
zia părților deteriorate a durat

RĂSPUNZI,
întrebare ?

Cercetînd cîteva caiete
de sugestii și reclamații 

din unități comerciale

Parcă ai noștri nu sînt ! Ce
rea 20 de lei înapoi, că așa a 
citit el pe talpa pantofului! 
Nici nu există insă, vă asigu
răm, pantofi de 278 lei..." „Să 
știți că reclamațiile de aici nu 
prea sînt întemeiate — inter
vine și vînzătoarea Dobrița 
Coc. în cealaltă sesizare, du
pă cum vedeți, zice reclaman
tul că de ce nu găsește și la 
noi ceea ce a văzut el în cine 
știe ce oraș mare...

— Și totuși, oamenii trebu
ie să fie lămuriți...

— In legătură cu sesizarea 
_______ făcută la veci

na, nu vă pot 
spune decît că 
ușa era deschi
să...

— De ce șefa 
■dumneavoastră 
nu a avut cu
rajul să scrie 
acolo, in caiet, 
acest lucru, da-

nității sale ? Nu contează că 
undeva, două cliente nemulțu
mite așteaptă de atita timp 
un răspuns !

@ Magazinul de încălță
minte (unitatea nr. 112) Ora 
12.30. Responsabila unității 
Elena Kalman, ..c plecată pi
nă la depozit". Răsfoim caie
tul. Nu conține decît 4 șesi- 
zâri din care trei... ncrezoiva
le ! Do ce ? Vînzătoarea Ro
diră Paciurcă nu se... încurcă: 
..Șefa știe mai bine. Dar putem 
să vă explicăm și noi. De 
exemplu, ultima reclamație, 
din 29 decembrie anul trecut. 
Ilie I’orojan din strada Unirii 
blocul 14. a cumpărat o pere
che de pantofi bărbătești cu 
298 lei și după ce i-a încălțat 
a revenit în magazin, zicînd 
că nu costă atît. ci 278 lei. Și 
că banii lui sînt munciți !

ca era real ?
— Nu știu. . Eu n-am avut 

niciodată nici o reclamație!
@ Intrăm în magazinul 

„Florela" (unitatea nr. 116). 
Solicitării noastre, cele două 
vînzătoare răspund prompt : 
„Condica e la șeful. Dînsul 
e plecat, a luat-o ca să ne dea 
alta nouă". Așa să fi fost? 
ne știe 1

O Magazinul alimentar 
autoservire (unitatea nr. 
„Reclamăm*1 lipsa din unita
te a responsabilului, Vasile 
Șerban. 11 aflăm afară, în spa
țiul destinat strîngerii amba
lajelor, întotdeauna foarte a- 
glomerat, „robotind" la o... 
Dacie 1100 cu nr. 3763 (Cind

Iuliu POPA.
subrcdacția Vulcan

în ziarul de azi

V. TEODORESCU

(Continuare in pag. a 3«a)

• Controlul obștesc - fac
tor de educație civică,

• Rubrica : De la subre- 
dacțiile noastre.

(pag. a 2-a)
• Rubricile : Școala și via

ța, Contraste, SPORț.
(pag. a 3-a)
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CONTROLUL OBȘTESC - 
factor de educație civică

Plenara Consiliului orășo- 
n -s «| | rontului l'nilățli So
cialiste. desfășurată recent la 
\ ujc-nn. a analizat, in spiri
tul exigenței și responsabili
tății lată de sarcini modul 
cum s-a desfigurat activita
tea consiliilor dv control ob- 
ștcsi. Raportul prezentat de 
tovarășul Vasile Bvteringhe 
membru al biroului consiliu
lui orășenesc F.l S. s-a refe
rit p° lore la cele 31 comisii 
alo controlului obștesc care 
și-au adus o importantă con
tribuție In îmbunătățirea ron- 
dlțilfor de shițft si dc muncă 
ale natnt nilor muncii din Vul
can, l.i înfăptuirea politicii 
partidului de ridicare a bu
năstării tuturor cetățenilor.

Prin urmărirea probleme
lor legate de aprovizionarea 
și păstrarea alimentelor in 
unitățile comerciale, servirea 
corectă n populației, ținuta 
\inzătorilor igiena localuri
lor de alimentație publică și 
a cantinelor. întreținerea spa
țiilor locative, păstrarea zo
nelor verzi ș.a. comisiile de 
control obștesc au acționat ca 
un puternic factor de educa
ți. civică l ie au contribuit 
la dezvoltarea unei atitudini 
înaintate a lucrătorilor din 
comerț. Ia generalizarea ex
perienței bune, la combaterea 
manifestărilor de neglijență. 
nepăsarc și lipsă de răspun- 
• 1- r<- față ide interesele popu
lației și față de avutul ob
ștesc. la respectarea legalită
ții socialiste.

Un mare accent au pus 
membri comisiilor pe respec
tarea dispozițiilor prevăzute 
in legea de organizare și 
funcționare a controlului ob
ștesc Xcționind cu prompti
tudine și spirit de răspunde
re. comisiile de control ob

ștesc «ii aplicat în 
1973 peste 70 de amenzi, 
iar in primele două 
luni ale anului 1974 s-au a- 
plicat -li de amenzi, \cestr 
măsuri au lost luate împo
triva acelor lucrători din co
merț care au săvirșit repetate 
abateri de la reglementările 
legali in activitatea ce o des
fășoară Acțiunile acestor co
misii au vizat, iniodată solu
ționarea unor neajunsuri 
prin propuneri și sugestii 
concrete privind igienizarea 
superioară a unităților co
merciale îmbunătățirea des
facerii produselor lactate, re
pararea aparatelor frigorifi- 
< t , reamenajarea și restruc
turarea profilului unor loca
luri de alimentație publică. 
S-au remarcat in aceste acti- 
v ilăți echipele conduse de 
loan Matei. Alexandru Dra- 
goinir Mircea Dobre, Ioan 
N’istor, Tudor Mucuța. Echi
pei. de control obștesc au 
lost în permanentă sprijini
te de comitetele sindicale 
din întreprinderile $i institu
țiile cărora le aparțin. Res
ponsabilitatea cu care consi
liul orășenesc F.U.S. a con
dus și îndrumat activitatea 
comisiilor de control obștesc 
a fos ilustrată si prin poziția 
fermă, exigentă față do acei 
membri ai acestora care au 
avut o slabă preocupare pe 
linia efectuării controlului 
obștesc și soluționării proble
melor unităților controlate.

Analiza efectuată nu s-a 
limitat numai la consemnarea 
bilanțului realizat ci a indi
cat. in același timp, direcțiile 
spre carp să fie orientată ac
tivitatea viitoare. Țn acest 
context s-a cerut mai multă 
receptivitate față de sesizări

le «<| prnpunerllp comisiilor 
dp control obștesc, atit din 
partea comitetului executiv 
al consiliului popular, cit și 
din partea conducerilor uni
tăților controlate.

Insuș|ndu-și o scamă de 
propuneri făcute de membrii 
comisiilor de control obștesc, 
consiliul orășenesc al F.l'S. 
a prezentat un program 
complex care jalonează ac
tivitatea de viitor a acestor 
organisme in domeniile eco
nomic, politic, cultural, gos
podăresc. sportiv ș.a. Progra
mul prevede permanentiza
rea activității comisiilor de 
control obștesc, atragerea in 
mai mare măsură a tineretu
lui la acțiunile de muncă pa
triotică dezvoltarea edilitar- 
gospodărcască și culturală a 
orașului, popularizarea legi
lor a hotăririlor de partid și 
de stat, pregătirea ..N'edeii 
vulcănene" (Dealul Babii) in 
luna mai, și alte acțiuni.

Stabillndu-se sarcini preci
se pentru fiecare membru al 
comitetului executiv al consi
liului orășenesc F.U S., pre
cum și tematica viitoarelor 
analize, s-a creat cadrul a- 
decvat pentru participarea 
deplină a tuturor componen- 
ților la realizarea programu
lui stabilit de acest organism.

In același timp, analiza e- 
xigenlă in cadrul plenarei 
consiliului orășenesc al F.U.S. 
a constituit un mijloc de îm
bunătățire a activității de 
viitor, a tuturor echipelor de 
control obștesc in orașul Vul
can.

.Mircea MUNTEANU 
membru in Consiliul orășe
nesc Vulcan al Frontului 

Unității Socialiste

Conducătorul auto Iosif Deak — unul din veteranii șo
ferilor de la S.T.K.A. a sosit cu un nou transport de căr
bune de la mina Livezeni la preparați» din Petrii»

Pe urmele semnalelor critice ale ziarului

„Va fi schimbată din funcție..."
Pe marginea articolului 

.Toatc-s vechi (deficiențele) și 
nouă-s toate (nemulțumirile)", 
publicat in ziarul „Steagul ro
șu" nr. 7559 din 22 februarie 
1974. conducerea Bazei do a- 
provizionare, transport și pres
tări servicii din C.C.P. ne co
munică :

..Cele relatate in articol co
respund realității. Tovarășa 
Ioana Merca. responsabila can
tinei E.M. Lonea. arc, intr-ade
văr. în ultima vreme o com
portare neprincipială in activi
tatea sa. Atit noi. cit și condu
cerea E.M. Lonea i-am atras 
atenția asupra comportării, 
dar dinsa se consideră lezată 
dacă i sP atrage atenția și con
tinuă a persista in greșeli. Con
siderăm că, în urma ultimelor 
abateri, o parte arătate și in 
ziar, iar altă parte constatate 
dc alte organe, conducerea 
E.M Lonea. a cărei angajată 
este tovarășa Ioana Merca. va 
lua hotărîrea de a o schimba

din funcție imediat ce se va 
găsi o persoană corespunză
toare pentru înlocuit. Noi vom 
depune lot interesul pentru a 
instrui noua persoană, in 
scopul îmbunătățirii muncii la 
această cantină, care are cu a- 
devărat mare nevoie de schim
bare -in bine,

Mulțumim pentru ajutorul 
primit din partea ziarului și 
vom căuta ca și pc viitor să 
ținem cont de sesizările și 
constatările făcute de dumnea
voastră, pentru a îmbunătăți 
mereu activitatea cantinelor 
miniere**. Semnează : W'llielin 
Kleibel, direcorul B.A.T.P.S. 
din C.C.P.*.

Am fi dorit ș§ publicăm cu 
acest prilej și răspunsul con
ducerii E.M. Lonea. dar... n-am 
intrat încă in posesia lui. deși 
termenul legal s-a cam... dus. 
Dar. niciodată nu-i prea tîr- 
ziu, mai ales în cazul în care 
ni se vor comunica vești bu-

în Editura politică a apărut :

Dr. Petru Groza: TEXTE ALESE
Rod al unei îndelungate ac

tivități pe târîm social-politic 
—1919—1957 — culegerea în
mănunchează o s-elecțiune de 
texte din articolele, cuvînta- 
rile și interviurile dr. Petru 
Groza, personalitate marcantă 
a vieții politice românești. Pa
ginile antblogiei reflectă pre
zența și evoluția gindirii sale

social-politice de la poziții 
burghezo-democrfttfce și pină 
la încadrarea sa in primele 
rinduri ale luptei pentru insta
urarea puterii populare și 
construirea socialismului. Un 
studiu introductiv, semnat de 
George Ivașcu. prezintă viața 
și personalitatea dr. P^tru 
Groza, eminent om de stat și 
patriot înflăcărat.

Stimularea multila
terală a apiculturii 
oe către stai, impor
tantele surse melife- 
re din țara noastră 
fac ca apicultura să 
se dezvolte tot mai 
mult, in Valea Jiului, 
ea este îmbrățișată 
de un număr însem
nat de muncitori, din 
exploatările miniere, 
laorici, uzine și șan
tiere care se îndelet
nicesc cu siupâritul, 
mijloc de destindere 
in timpul lor liber și 
de satisfacții, pe lingă 
eficacitatea lui econo
mică. Așa. de exem
plu. cercul apicol Pe
troșani cuprinde un 
număr de 204 mem
bri. posesori ai unui 
număr de 6 063 fami
lii de albine.

Ce activitate des
fășoară conducerea 
cercului in rindul 
membrilor săi în 
scopul realizării pla
nului de stat pe anul 
1974. ce sprijin le a- 
cordă. clini ii stimu
lează pentru dezvol
tarea continuă a api
culturii in Valea Jiu
lui ? Pentru a afla 
răspunsul la aceste 
întrebări, am luat le
gătura cu tovarășul 
Vasile Joldîș. pre
ședintele cercului Pe
troșani care ne-a re
latat t

„Activitatea mem
brilor noștri se des
fășoară, trebuie să re
cunoaștem, in condi
ții destul de grele, 
deși aceștia muncesc 
cu pasiune și pricepe
re pentru a pune in 
valoare flora meliferă 
din zona municipiu
lui nostru care *e re
duce la zmeurișuri și 
ftnețMt. Nici clima nu

ne favorizează: pri
măvara vine mai tîr- 
ziu, iar vara este mai 
puțin călduroasă ca 
in alte părți ale ță
rii.

Pornind de la a- 
ceste realități obiecti
ve, comitet'ul organi
zează. sprijină multi
lateral apicultorii in 
activitatea de stupp- 
rit pastoral, prin de
plasare» albinelor, in 
timpul verii, in alte 
regiuni ale țării unde

presia și în faptul că 
amatorii îșî pot pro
cura prin cercul nos 
tru familii de albine, 
ceară de schimb, bio- 
stimulatori, medica
mente. iar totodată 
beneficiază de redu
cerea cu 50 la sută a- 
cordatâ la'transportul 
pe calea ferată sau cu 
mijloace auto a stupi 
lor. cu prilejul cam
paniilor pastorale.

Condițiile materia
le asigurate pentru

Din activitate® 
cercului apicol

Petroșani
există bogate baze 
moli fere.

Un sprijin prețios 
primesc apicultorii 
din partea statului 
nostru, prin Asociația 
crescătorilor de albine 
din R.S.R. In scopul 
modernizării ba
zei materiale a stupă 
ritului, asociația punt 
la dispoziția membri
lor săi utilajele nece
sare. .Așa de exemplu, 
in unitatea noastră de 
desfacere Se pot pro
cura stupi sistematici, 
rame, cabane și alte 
utilaje noi, care se 
pot procura și cu pla 
ta în rate.

Grija față de api
cultori jși găsește ex-

creștvrea și întreține
rea familiilor de albi
ne au permis apicul
torilor noștri să rea
lizeze planul de stat 
pe anul 1973 in pro
porție de 134 la sută 
la miere și de 100 la 
sută la ceară si boști- 
nă.

Pentru anul 1974 
avem sarcina de a 
preda statului 3 000 
kilograme miere. 300 
kg. ceară și 250 kg. 
boștinâ de bună cali
tate, cantități pe caro 
sintem hotăriți nu 
numai să le realizăm 
ci, în condiții de timp 
favorabil, să le și de
pășim. De altfel, pină 
în momentul de față

am contractat furni
zarea către stat, in a- 
cest an, a cantității 
de 7 000 kg miere.

Drept garanție a în
deplinirii sarcinilor 
ce ne revin în acest 
an stă voința și hotă- 
rirea apicultorilor 
noștri de a obține re
zultate tot mai bune. 
Membri cercului nos
tru cum sînt Viore) 
Popa, loan Todea, 
Petru Marcu. Mircea 
Dumitru, Vladimir 
Giosan. Andrei Costi- 
naș. Aurel Berindei 
și mulți alți vechi a- 
picultori și cu bogată 
experiență, acționea
ză cu multă putere de 
convingere in rindul 
pasionalilor pentru 
albine din Valea Jiu
lui. pentru a-i atrage 
în această valoroasă 
activitate11.

Așadar, cercul api
col din Petroșani des
fășoară o activitate 
rodnică. Membrii săi 
depun eforturi susți
nute pentru sporirea 
efectivului de albine 
și ridicarea producți
ei de miere — marfă, 
pentru furnizarea că
tre stat a tot mai 
multe produse apico
le.

Este o activitate 
care merită să se 
bucure și de aici îna
inte de sprijin multi
lateral: atit din punct 
de vedere tehnic pen
tru practicarea color 
mai eficiente meto
de apicole. cît și 
prin îmbunătățirea a- 
provizionării apicul
torilor cu toate cele 
necesare unui stupă- 
rit rațional și produc
tiv.

Iosif DAVID

De la subredacțiile noastre
•• • i- X y.1' «

intervenții 
prompte

Deodată apa o început sâ 
năvălească in silozul de la ori
zontul 480 Venind intr-un șu
voi dezlănțuit din lucrările de 
rambleiere efectuate in apropi
ere, volumul de apă depășea 
capacitatea pompelor, amenin- 
țind inundarea unor căi de ac
ces, utilaje, intr-un cuvin! pe- 
riclitind producția sectorului. 
Lăcătușii de la puțul nou Ște
fan Pozbony, Farkas Adalbert, 
Ștefan Mihaly, și Căprian Mu. 
reșan, îndrumați de maistrul e- 
lectro-mecanic Dezideriu Jurj, 
au intervenit insă cu rapiditate. 
Ușile de la dozatoare nu au 
mai pulul fi salvate. Grupul de 
lăcătuși și maistrul au desfun
dat canalele, au reparat ușile, 
infruntind pericolul permanent 
al apei care năvălea învolbu
rată și, in cele din urmă au in- 
vins-o.

...Telefonul zbimiia insistent. 
Vocea celui care cerea legătura 
avea in ea ceva grav.
- Tovarășe inginer, la mași

na de încărcat cărbune in va
goane s-a produs o avarie.

La ora 15 inginerii Radu și Cos- 
tinaș erau prezenți la locul ava
riei pentru a lua măsurile cele 
mai indicate. Verdictul a fost 
dat imediat. Era necesară înlo
cuirea axului melcat de acțio
nare. Lăcătușii din schimbul I 
au intrat in acțiune. Pină la ora 
20, munca n-d cunoscut răgaz. 
Lucrind in poziții dificile, lăcă
tușii Aurel Potra, Gheorghe Si
mina, Ludovic Csato, Alexandru 
Coc, Gheorghe Barody, Ion Hus-~ 
zar, Ocsi Getner și Paul Călu- 
găreanu au remediat avaria. La 
ora 20 mașina a reintrat in 
funcțiune, incărcind primele va
goane cu cărbune. Inginerul Pe
tru Costinaș, șeful sectorului 
IX, i-a felicitat pe lăcătuși pen
tru abnegația cu care au lucrat.

Tudor MUCUȚÂ 
Gheorghe POPESCU 

lăcătuși subterani, E.M. Vulcan

CUVINTE DE ÎNDEMN
Zilele trecute am vizitat magazinul de texlile-trico- 

i.n' condus dr comunistul Ari t;d Bahici, un magazin 
mod' rn ș frumos, bine aprovizionat din cartierul VIs- 
coza Lupe ni.

Personalul acestui magazin este prompt în servire 
și conșliin. !■!'. bucurîndu-se de o bună apreciere In rin
ei ui cumpărătorilor.

„Pentru noi. toți cliențil sînt la fel Ii ajutăm doar 
să-și ah agă c-e doresc din multitudinea de produse ca
re se găsesc de vînzare in unitatea noastră", obiș
nui. și.- să I spună gestionarul Bahici vînzâtoarelor din 
colectivul cc-1 conduce.

RozaJi» PREDII'Ș 
Lupeni

TINERII AU COLECTAT FIERUL VECHI
Tntr-una din zilele sâplâ- 

mînii trecute. comitetul 
U.T.C. dc |a preparați» Coro- 
ești a organizat o acțiune de 
muncă voluntară' penlru co
lectarea fierului vediî din in
cinta uzinei. In citeva ore, ti
nerii preparatori au strins 
tot fierul vechi de la fiecare 
cotă din preparație încâreîn- 
du-1 in vagon. O echipă con
stituită din tineri de la între
ținerea mecanică a transpor
tat apoi tot fierul vechi la ti
na din rampele do depozitare.

Un merit deosebit in orga
nizarea acestoj acțiuni l-a a- 
vut tinărul Izidor Moldovan, 
secretarul organizației U.TC. 
din spălătorie, organizație de
ținătoare a drapelului de 
fruntașă pc uzină .Acesta a 
mobilizat un număr însemnat 
de tineri reușind astfel ca pî
nâ seara să încarce și sâ ex
pedieze vagonul ce conținea 
rodul eforturilor tinerilor. Au 
ținut să fio prezenți la aceas
tă acțiune tinerii spălători și 
bricheta tori N Dumitrașcu, 
A. Makay. I. Lohner. Z. Da- 
laczkoș, E. Moldovan. E. Her
bert, D. Sima. D. Calalb. A. 
Cîrpaci, P. Șantia, A Ursan, 
Gh. Ifenteș, I-’ Nicolae, I. Bu
tt ea, V. Uhren și alții cărora

li s-au alăturat tinerii de la 
întreținerea mecanică I Ro
desc ii. B. Cojocarii. Al Sico- 
maș. I Ți lină I. Merișescu, 
V. Pandia, G. Moșmolea, Ă 
Zaharia

De remarcat este ș- faptul 
că la această acțiuiv an spri
jin deosebit l-au acordai *or- 
nol Colda și Al But ui-mă. 
secretari ai organizațiile, rle 
partid dc la întreținere, . s- 
pectiv spălare.

(. IOVANESCU 
subredacția Vulcan

MERITĂ SI fffl 0 EXPERIENȚĂ
Ca locuitor al celui mai marc cartier al orașului 

Petroșani și cunoscînd cite eforturi se fac pentru salu
brizare in fiecare an, am ajuns la concluzia că noi, ce
tățenii A ăii Jiului, comitem o mare greșeală arunvind 
la gunoi, zilnic, o însemnată cantitate de hirtii care e 
apoi împrăștiată pe toate străzile și spațiile verzi ale 
orașelor. Mi-am pus întrebarea : oare fabricile noastre 
nu au nevoie de deșeurilc de hirtie ? In Valea noastră 
s-ar putea colecta in fiecare lună, citeva tone de hirtie 
care acum se aruncă la gunoi, nemaivorbind de canti
tățile considerabile dc ziare, reviste și caiele care zac 
inutil prin dulapuri ori sini arse la punctele gospo
dărești dintre blocuri. Organizarea unei acțiuni cu ca
racter permanent penlru colectarea și valorificarea tutu
ror deșeurilor dc hirtie și textile ar putea avea rezul
tate nebănuite. Zonele verzi, străzile municipiului nos
tru ar fi mai curate, iar cu cantitatea de hirtie colec
tată și presată în baloturi am putea, spre exemplu, în
călzi, aproape pe gratis, cazanul unei școli sau al unei 
maternități, timp de citeva, săptămini.

Emeric LANYI 
pensionar, Petroșani

© IL M. Petroșani : Pentru a vâ putea 
ajuiK. trebuie neapărat să știm cine sin- 
teți. Dc cine să întrebăm la forțele de 
muncă ? Vă invităm deci să treceți pe la 
redacție.

® I. CIUR, Petroșani: Este adevărat 
măcelăria nr. 102 din Petroșani este 
închisă, dar din motive obiective. Zvo
nurile că în locul acestei unități se va 
deschide un bufet, sînt cu totul false.

© Z. Selagea, Lonea : In numele unui 
grup de gospodine din Lonea ne scrieți 
că. de cind s-a schimbat șeful unității ali
mentare nr. 150, lucrurile s-au schimbat 
in bine. Vă satisfacem dorința și transmi
tem mulțumirile dumneavoastră, noului 
șef al unității nr. 150 Lonea. Și un sfat : 
s-o ducă tot așa.

• NICOLIȚA M1LEA, str. Republi
cii nr. 69 A bloc D 9, sc. 1 Vulcan :

C^mducet^a tXPLOATÂRII^PIl
“ CÂUUNttUI Valea Jiului - 1

'EPXPXfE 
Vulcan

Atrage atenția lucrătorilor de la preparații
■■

Că le revine ca obligație să cunoască și să respecte cu strictețe, în 
acti\ itatea zilnică, normele de tehnică a securității muncii, instrucțiunile 
referitoare la aceste norme și legislația muncii

Nu pierdeți nici o clipă din 
atenție faptul că orice accident 
de muncă este generat în pri
mul rind de indisciplină in 
muncă, de nerespectarea nor- 
:.ii lor de protecție a muncii, 
iniirzieri, nerespectarea indi
cațiilor specifice locului de 
muncă șl altele. Prin încălca
rea disc.plinei muncii se ajun
ge la accidentarea celor în 
ca iză și a celor din jur, pro- 
vocî ndtotodată pagube 
mae. riale și chiar pierderi de 
vieți omenești.

citeva din principalele 
pr vede.-, aie normelor de pro-

• ■ ... meii obligatorii de
a se respecta in timpul pro
gramului de lucru in cadrul 
preparațiilor.

La instalațiile 
de preparare

In locurile de muncă din in
stalațiile de preparare in care 
se produ-; degajări d*» praf, vor 
fi aplicate sisieme de captare 
a acestuia, corespunzător pre
vederilor normelor art £24.

gurile de alimentare ale si

lozurilor vor fi acoperite eu 
grătare metalice a căror des
chidere (ochiuri) va fi cu 10 la 
sută mai mare decît dimensiu
nea maximă a bucăților de 
material care se însilozează. 
Ușile de intrare de la partea 
superioară a silozurilor vor fi 
in permanență închise, intra
rea p<- uși fiind permisă numai 
persoanelor însărcinate cu con
trolul, repararea sau debloca
rea silozurilor.

La intrare» în silozuri se 
vor respecta următoarele re
guli :

oprir- a și blocarea insta
lației de alimentare;

< oprirea evacuării materi
alului din siloz și blocarea 
mecanismelor de golire;

< asigurarea iluminatului 
in interiorul silozului;

♦ verificarea centurei de si
guranță și b funiilor de sus
pendare.

Persoana cart- va executa o- 
perația de deblocare va fi le
gată cu centură de siguranță 
prevăzută cu două frînghii din 
care una va fi ținută de două 
persoane aflate pe plattorma 
snperio&ră a sltozukji. A«es<ea

vor urmări cu atenție opera
ția de deblocare, in caz de pe
ricol ridicind imediat persoa
na aflată în siloz.

Executarea reparațiilor în 
siloz se va face numai după 
completa evacuare a materia
lului și numai de pe poduri 
sau schele care sâ asigure 
securitatea celor ce efectuează 
aceste lucrări. De la caz la 
caz. unele reparații se vor 
putea • xecuta și de pe patul 
materialului insilozat însă nu
mai cu aprobarea șefului in
stalației de preparare și cu 
prevederi suplimentare de pro
tecție.

1 Cînd reparațiile necesită su
dură, se vor lua măsuri spe
ciale de pază contra incendi
ilor și pentru asigurarea unei 
ventilații corespunzătoare.

Obligații majore ale 
maiștrilor, șefilor de 

secții, ateliere, sectoare 
și depozite

Să supravegheze atent
păitrarea, întreținerea fime-

ționarea corespunzătoare a u- 
tilajelor.

Lucrările curente de curăți
re și reparații ale agregate
lor electrice și a camerelor 
de praf de la electrofiltre și 
separatoare electromagnetice 
se vor executa numai după 
scoaterea de sub tensiune a 
instalațiilor respective.

In același timp se vor lua 
măsuri împotriva pătrunderii 
gazelor de ardere în camere.

La exploatarea cuptoarelor, 
uscătoarelor rotative și a răci- 
toarelor tubulare este interzisă 
punerea in funcțiune a acesto
ra in următoarele situații :

— cînd se produc vibrații 
sau șocuri anormale la grupu
rile de sprijin sau antrenare:

— nu sînt curățate camerele 
și canalele de gaze și fum:

— corpul cuptorului (uscă- 
tor-răcitor) este deformat;

— unele din agregatele flu
xului respectiv (injectorul, 
ventilatoare de tiraj etc.) nu 
funcționează;

-- dispozitivele de protecție 
nu sînt in bună stare.

înainte de aprinderea focu
lui și punerea în funcțiune a 
instalației, in secție nu va ră- 
mine decît personalul însărci
nat cu această operație. De a- 
semenea. înainte dc a aprinde 
cuptorul (uscătoiul) sr va ae
risi timp d' 15 minute.

Cind cuptorul est€ rec£, a- 
prinderea focului se va face 
numai eu șubărul deschid.

Cuptorul (uscătorul) rotativ 
va trebui imediat oprit cind 
apar pete roșii pe corpul exte
rior al acestuia și dacă pe căp
tușeală apar porțiuni arse. La 
oprire se întrerupe mai iutii 
alimentarea cu minereu (căr
bune), apoi cu combustibil.

Executarea reparațiilor și 
ungerea, precum și trecerea pe 
sub cuptorul (uscătorul) situa
te la o înălțime sub 2,5 metri 
deasupra pardoselii sînt per
mise numai după oprirea a- 
cestuia.

La executarea lucrărilor de 
sudură sau tăiere a metalelor 
in hala de uscare din uzinele 
de preparare a cărbunelui se 
vor lua următoarele măsuri 
pentru evitarea incendiilor sau 
exploziilor de praf de cărbu
ne :

— oprirea instalației de us
care;

— curățirea prafului din ju
rul locului unde urmează a se 
executa sudura și stropirea a- 
ceStuia pină la umezire;

— dotarea locului respectiv 
cu mijloace de stingere a in
cendiilor.

Desfundarea, deblocarea sau 
dezglx'țarea furtunilor flexibi
le precum și alte operații se 
vor face numai după ce aces
tea au fost scoase de sub pre
siunea fluidului.

Controlul conductelor de 
transport înfundate se va e- 
fectua numai prin desfacerea 
celei mai apropiate îmbinări a 
conductei, fiind interzisă gău- 
rirea cu aparate de sudură.

îmbrăcămintea de lucru a 
muncitorilor trebuie să fie bi
ne strinsă pe corp.

Depozitarea, pregătirea, 
transportul 

și manipularea 
reactivilor

Reactivii cu nocivitate ri
dicată (cianuri, acizi cu o con
centrație ridicată etc.) vor fi 
depozitați in încăperi separate 
pentru fiecare sort și încuiate. 
Încăperile vor fi ferite de ac
țiunea căldurii și prevăzute 
cu instalație de ventilație și 
captare a gazelor, care să fie 
pusă în funcțiune din afară. 
Intrarea în aceste încăperi se 
va face numai după 10 minute- 
dc la pornirea instalației de 
ventilație și numai in prezența 
a doi muncitori.

Depozitarea reactivilor in 
secțiile de producție Se va fa
ce m spații anume destinate 
păstrării lor în cantitățile ne
cesare procesului tehnologic 
pentru maximum 48 de ore și

Promisiune 
și... sancțiune

O obligație clementa 
i'ă a conducătorilor d*' 
autovehicule este aceea 
de a nu transporta in 
cabinele acestora mai 
multe persoane dccît nu 
mărul locurilor mențio
nat în certificatul de in 
matriculare. Această o- 
bligație a fost încălca
tă dc către conducătorul 
auto Vasile Monea din 
Petroșani. str. Republicii 
nr. 27. In ziua de 25 
f.-bruarie a.c. ora 12. a 
costa a fost depistat cu 
patru persoane în cabi
na autovehiculului 31 
IID 1383. proprietate a 
LC.L.S. Alimentara Pe
troșani. fapt pentru care 
a fost sancționat. De 
menționat că acest con
ducător auto a mai fost 
identificat transported 
mai multe persoane în 
cabină și. crezîndu-i-s^ 
promisiunile „ferme" că 
va respecta legea circu
lației a fost „iertat". S-a 
văzut însă cum și-a res
pectat cuvîntul. Poate 
sancționarea îl va ajuta 
mai mult deck... ,yorba 

-bună. Altfel, va urma, 
■desigur, alta.

Plut. ion CHIREAȚA

februarie a.c. ora 12, 
costa a fost depistat 
patru persoane în cal 
na autovehiculului 
IID 1383. proprietate 
LC.L.S. Alimentara F 
troșani. fapt pentru ca 
a fost sancționat. ] 
menționat că acest co 
ducător auto a mai fr 
identificat transport^ 
mai multe persoane 
cabină și. crezîndu-i- 
promisiunile ..ferme" 
va respecta legea circ 
lației a fost „iertat". S 
văzut însă cum și-a re 
poc ta t cuvîntul. Poa 
sancționarea îl va aju 
mai mult deck... ,yorl 

-bună. Altfel, va urm 
■desigur, ‘alta.

Plut. ion CHIREAȚA

După cum vedeți, am publicat adresa 
exactă astfel incit sectorul E.G.L. Vul
can să trimită la fața locului meșteri 
pentru repararea liftului. De altfel, a- 
nul acesta toate lifturile din localitățile 
Văii Jiului vor fi supuse unor revizii și 
reparații capitale. Să sperăm că după a- 
ceste reparații vor fi cît mai puține (pro
babil de loc !') probleme de acest gen.

în lăzi încuiate cu două siste
me de închidere.

Gestionarea și circulația a- 
cestor substanțe 'se vor face 
in conformitate cu legile in 
vigoare.

Potrivit condițiilor locale 
specifice, fiecare unitate va 
lua și alte măsuri suplimenta
re privind depozitarea, trans
portul și manipularea reacti
vilor .și a diverselor substanțe 
chimice, în scopul evitării ori
căror posibilități de accidenta
re. x-

Transportul în incinta 
unităților

Liniile din unități (stații, dc- 
pouri etc.) și spațiul dintre ele 
trebuie să fie întreținute în 
permanentă stare de curățenie, 
iar scurgerea apelor să fie a- 
sigurată prin șanțuri acoperi
te.

Nu se permite depozitarea 
între linii sau in imediata lor 
apropiere a zgurei. zăpezii și 
gheții sau a altor materiale 
care ar putea periclita secu
ritatea personalului.

Trecerea, peste liniile de ca
le ferată trebuie să Se facă cu 
atenție (perpendicular pe li
nii) și numai prin locurile 
marcate, după asigurarea in 
prealabil că nu există vagoa
ne, locomotive in mișcare pe 
cale.

Mecanicii de pe locomotive 
sînt obligați să dea semnale cu 
fluierul locomotivei la pune
rea in mișcare a trenurilor, 
cînd pe linie sau pe căile de 
acces se găsesc oameni. Perso
nalul care prin natura servi

ciului este obligat să circule 
printre linii în timpul nopții 
— trebuie să poarte lămpi de 
mină aprinse. Se interzice a- 
propierea cu flacără, foc sau 
cu țigara aprinsă de vagoane 
(cisterne), marcate cu semne 
distincte din care rezultă că 
sînt încărcate cu substanțe ex
plozive sau inflamabile.

In cazul executării manevre
lor cu brațele, oamenii care 
împing vagoanele se vor așe
za de o parte și de alta a va
gonului, in afara liniei. Este 
interzisă împingerea de tam
poane.

Oprirea vagoanelor. in 
timpul manevrei la încărcare 
sau descărcare, se va face 
numai cu frina vagonului sau 
cu saboții de oprire. încerca
rea de a se opri vagoanele din 
mers, cu drugi, lemne etc. nu 
este admisă.

împingerea vagoanelor cu 
prăjini, manele etc. — este in
terzisă.

Muncitori, tehnicieni 
și ingineri, rețineți !
Nercspectarea disciplinei în 

muncă dă loc la grave acci
dente. atrăgînd după sine scoa
terea salariaților din produc
ție, aducind daune grave în
treprinderii, procesului d« 
muncă.

Respectînd normele de teh
nica securității și protecția 
muncii puteți evita orice fel de 
accidente.

Material publicitar.
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W gert de'yeac
„frumoasa ești patria mea!"

Vesta este titlul unei expoziții de fotografii rea
lizate de pionierii din Lupeni in cinstea celor 25 de 
«ni de la înființarea Organizației pionierilor și deschisă 
in incinta Casei pionierilor din localitate.

Dintr-o discuite eu prof. Eduard Gyongyosi, cel 
care a îndrumat activitatea micilor artiști, am aflat 
că pasiunea pionierilor de aici pentru artă, pentru fru
mos in general, este reliefată și de numărul mare al 
celor care-și petrec cu plăcere timpul liber in labora
torul foto, insușindu-și cu meticulozitate tainele artei 
fotografice.

Pe lingă lucrările care prezintă diferite colturi 
din țară, importante obiective industriale și turistice, 
intilnim imagini din viața de organizație a pionierilor 
lupeneni. a cercului auto, ansamblului folcloric, sec
țiilor sportive, a secției strungarilor in lemn.

Rețin atenlla prin acuratețea stilului și realizare 
lucrări ca : Vpus de soare (Violeta Grădinarii) 
..Cumpăna" (Larisa l.aslău), ..Gata de start" și ..In la
borator" (Petru Vlaicu». I chilibru" (Mariana Guțea), 
..Pe recepție" (Dumitru Bararu). Vrli/anele" (Viorica 
Scorțar). Toate acestea demonstrează realele calități 
ale micilor artiști fotografi precum și faptul că fru
mosul ocupă un loc de cinste in gustul și preocupările 
copiilor din Lupeni.

Zoltan KIRALY

Olimpiada micilor 
fizicieni

T: cadrul acțiunilor pionie
rești ce se desfășoară in a- 
ceste zile, a avut loc recent 
Olimpiada de fizică organi
zată in cadrul Șvol:i generale 
nr. 1. Petroșani la care au 
participat pionierii fruntaș; 
ai claselor a VI-a și a Vil-a. 
Printre pionierii care, datori
tă unei tem- inieo pregătiri 
s-au evidențiat, cităm pe: 
Dorin Predescu și Adrian

Solski care au ocupat locul 
intii. Elisal c ta Nagy și Râ- 
ducu Dan Giuclea.

Pentru faza pe oraș la ca
re vor participa în continua
re. pregătirile au început 
deja, iar noi le dorim mult, 
mult succes !

Sorina SVICHIU, 
comandanții de detașament 
clasa a \ I-a A. Școala gene

rală nr. 1 Petroșani

Instantaneu de la atclierul-școală al liceului din 
Vulcan. Foto ; ion I.lCll

PATRULELE ȘCOLARE 
DE CIRCULAȚIE - 

formă a educației cetățenești
Pentru formarea unor de

prinderi corecte privind de
plasarea pe drumurile publi
ce, cit și din necesitatea de 
a asigura îndrumarea și su
pravegherea elevilor în îm
prejurimile școlilor sau în 
timpul deplasării la și din
spre școală au fost create 
patrule școlare do circula
ție. în municipiul nostru or
ganele de miliție în cola
borare cu Consiliul munici
pal al Organizației pionie
rilor au infiipțat asemenea 
patrule de circulație in ma
joritatea școlilor plasate in 
special pe lîngâ artere in
tense de circulație. Acestea 
au fost înființate în baza re
gulamentului privind organi
zarea și funcționarea unor 
asemenea formații ale pionie
rilor și școlarilor.

Concursurile teoretice des
fășurate în toate localitățile 
au reliefat buna pregătire 
și interesul real de care dau 
dovadă pionierii componență 
ai patrulelor de circulație. 
Ei cunosc amănunțit regulile 
cu privire la circulația pe 
drumurile publice, indicatoa
rele și semnalele. în felul a- 
cesta reușesc să intervină o- 
perativ pentru ocrotirea co
legilor și chiar a pietonilor 
maturi. Patrulele de circu
lație s-au afirmat și în con
cursuri desfășurate pe stră
zile publice : crosuri ale pio
nierilor. concursuri de car
turi și cicloturism, la mani
festări cultural-artistice (pa
rada portului și dansului 
popular, concursurile de de
sene pe asfalt). In ultimul 
timp sînt mai insistente 
preocupările pentru crește
rea bazei materiale și de 
propagandă, pentru pregăti
rea practică și teoretică a 
mieilor agenți de circulație. 
S-au inițiat totodată a serie

de acțiuni pentru pregătirea 
elevilor — ședințe de inslruc. 
tai, unele acțiuni practice,, 
concursuri între clase, școli, 
orașe.

Primul aspect al eficienței 
patrulelor de circulație este 
că au contribuit substanțial, 
printr-o educație adecvată, 
la prevenirea accidentelor 
de circulație in rîndul ele
vilor. Acest lucru ne buctl- 
ră.

Diferent iind cunoștințele 
de circulație, folosind tot 
timpul forme interesante, a- 
tractive. pionierii dovedesc 
fttit o pregătire temeinică 
dar și un element mai im
portant — că li s-a format 
o atitudine receptivă și con
știința că ei activează intr-o 
latură importantă a vieții 
moderne. Remarcăm elevi 
care s-au evidențiat in con
cursuri sau în activități 
practice : Romeo Urjan, Ma
rin lstrale, Florina Cristea 
(Petroșani), .Andrei Vlad, 
Daniel Chiceanu. Cristina 
Constantinescu, Mariana Cu- 
cu (Vulcan). Sanda Cățan, 
Călin Cărăguț, Rica Lina 
d.upeni). Florinei Smău. A- 
lexandru Turcu, Marcel Pri- 
cop. Mihai loniță (Petrila), 
Anton Dumitru. Casian Su
ciți, llic Tachian. Iovan 
Cindă (Uricani), Rodica Zin
că, Dinei Marcu, Sorin Bur
ice. Petru Nițaj-, Adrian Ră- 
doi (Aninoasa), Constantin 
Ivașcu, Nicolae Arvai, Petru 
Matei, Ion Szas (Banița). Ia
tă doar o mică parte din su
tele de pionieri care, cu con
știinciozitate și seriozitate, 
veghează asupra corectei cir
culații a elevilor in preajma 
școlilor. ’

Mulți dintre ei se vor în
trece în pregătire duminică 
la Casa de cultură din Pe
troșani în cadrul fazei mu
nicipale a concursului lor 
organizat după modelul ..Ci
ne știe, cîștigă". Fără îndo
iala că va fi o manifestare 
de bun nivel deoarece se vor 
stabili și primii trei pionieri 
cei mai buni agenți de circu
lație din Valea .Jiului care 
ne vor reprezenta la etapa 
județeană. Pină la ziua con
cursului pionierii adincesc 
cunoștințele de circulație a 
pietonilor, a pasagerilor și 
bicicletelor, a acelor privind 
indicatoarele, diferite tipuri 
de vehicule.

Folosind multiple metode și 
mijloace, împletind activita
tea lor practică cu cunoștin
țele teoretice, patrulele de 
circulație ale pionierilor re
prezintă un rezultat concret 
al muncii sistematice de e- 
ducație cetățenească a copi
ilor, de formare a deprinde
rilor ce se vor păstra de-a 
lungul anilor.

Maior Constantin ȚIU

I
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Ce înseamnă cînd nu răspunzi, 
dacă cineva îți pune o întrebare?

(Urmaro din pug. 1)

toate treburile „merg bine", 
ai răgaz și pentru... ocupații 
personale în timpul serviciu
lui !). Din 5 sesizări, doar una 
singură conține și răspunsul 
șefului de uijitate. Ceilalți 
clienti (Tudor Bucă, Gavril 
Madaraș, Vasile Voic.ulescu și 
Maria Ardelean) pot să aștep
te mult și bine să-și „împace** 
nedumeririle ! Șeful consideră 
inutilă o asemenea îndeletni
cire. Sau, pus în fața unor 
realități evidente nu știe ce 
să mai zică ? Atunci ce să 
scrie drept răspuns ?

(f, Magazinul „Pîine — lac
tate" (unitatea nr. 130). Res
ponsabila. Aurelia Cepeliuc, e 
după un paravan de pinză. lu
crează ..ceva" (lucru de mînă, 
firește). Din 1969 și pînâ în 
prezent caietul de sugestii și 
reclamații conține 59 pagini 
scrise ! Dintre acestea, 57 au 
și rezolvări. Cum or fi, cum 
n-or fi principalul e câ... i 
s-a răspuns omului, clientu
lui. ..Eu lucrez aici de doi ani
— ne spune responsabila. La 
început au fost mai multe re
clamații. Am pornii prin a ne 
purta altfel, frumos, cu clien- 
ții, evitind categoric discuți
ile contradictorii și nimeni 
n-a mai cerut condica", in
tr-adevăr, din 31 martie 1973
— nici o reclamație !

— Și cele două sesizări ne
rezolvate ?

— Dacă cei ce le-au semnat 
ar fi fost în continuare nemul
țumiți de ceva, ar mai fi 
scris... (De ce să primească 
oamenii răspuns, așa numai să 
fie ?! n.n.)
• Magazinul alimentar din 

cel dc-a) doilea complex co
mercial al Aeroportului (uni
tatea nr. 22). 45 de reclamații 
înscrise în caiet din decembrie 
1970 pină în decembrie 1973. 
Toate, rezolvate. „Au fost rea
le. Multe lucruri au trebuit 
să fie puse aici la punct. Creș
te populația cartierului, clien
telă multă" — ne explică res

ponsabilul Constantin Angliei. 
Despre singura reclamație 
„uitată** ne vorbește celălalt 
responsabil. Dumitru Cepe
liuc : „Tovarășul Anton Kris- 
laly zice că a stat o jumătate 
de oră la rind, la zaharoase, 
că nu era nimeni și vînzătoa- 
rea alăturată, de la cafea, i-a 
vorbit urit... Nu a fost chiar 
așa. I'ata de la zaharoase pri
mea marfă, dar n-a lipsit 
chiar atit și cea de la cafea 
nu avea voie să intre în trea- 
ba celeilalte"... Dar răspunsul? 
Oare nu cumva nu e dat pen
tru că omul nu l-ar crede ? 
Știe el de ce a scris în condi
că...

g Concluzia o una singură. Nu ne vom referi la iniportan-
U ța sau la menirea acestor caiete de sugestii și reclamații. 
g Respectul cuvenit acestora e subînțeles, ca un bun demult 
B cîștigat. Responsabilii unităților comerciale nu trebuie, 
P] insa, să scape nici un moment din vedere faptul că aceste 
g sesizări și reclamații ale oamenilor muncii nu pot — oricît 
0 ar dori ei — să fie ..interpretate" altfel decit ca niște pre
ia țioase ajutoare in îmbunătățirea continuă a activității co- 
B inerțiale. Tratate ca atare, nu pot să nu-și dovedească e- 
S ficienla. Cazurile de amnezie in a răspunde prompt celor 
ffl ce sesizează deficiența, sau găsesc noi modalități de a con- 
g| tribui Ia sistarea unor nereguli, departe de a le considera... 
a întîmplătoare, ni se par neavenite, anacronice. Să nu răs- 
3 punzi nimic unui om care, în fond, te întreabă ceva, nu 
3 e totuși numai un elementar gest do impolitețe. Inscam- 
9 nă mult mai mult.

Asupra a tot ce înseamnă acest gest, ii invităm să me
ii diteze pe toți responsabilii din rețeaua magazinelor car
ii (ierului Aeroport. Și nu numai pe aceștia...

LUPTE LIBERE

Comportare bună a juniorilor de la
In zilele de 9 și 10 martie 

a.c. sala de sport din orașul 
Reșița a găzduit una din eta
pele dc? zonă ale campionatu
lui republican, individual de 
lupte libere, rezervat juniori
lor I și II, la care și-au trimis 
reprezentanți 10 județe.

Din cei 13 reprezentanți ai 
municipiului nostru, 3 dintre 
ei s-au calificat pentru tur

neul final, iar ceilalți s-au cla
sat printre primele locuri, e- 
xistind posibilitatea ca și a- 
ceștia să fie invitați la etapa 
finală. Cea mai bună compor
tare a avut-o luptătorul Mir
cea Risipitu (categoria 48 kg), 
care a cîștigat toate meciurile 
susținute prin tuș. Ceilalți 
cîștigăiori ai etapei de zonă 
și finaliști sînt Grigore Durlă

Școala sportivă
(categ. 82 kg) și Emil Costa.ș 
(categoria +100 kg), toți de la 
Școala sportivă Petroșani. S-au 
mai evidențiat luptătorii : Ni
colae Șerban (categoria 60 kg). 
Doru Iancu (categoria 100 kg) 
și unicul reprezentant al aso
ciației sportive Jiul Petroșani, 
Ionel Lupașcu (categoria 90 
Kg). care a ocupat locul UI.

A. SLABII

Loturiîe din municipiu în fața unor importante întreceri

Motoreta buclucașă
Petre Danciu. muncitor 

forestier la parchetul Tusu. 
fiind găsit în vara trecută 
circulînd cu motoreta sub 
influența alcoolului i s-a 
suspendat permisul con
ducere pe timp de două 
luni. Nerăbdător, omul a 
încălecat înainte df- soroc 
nărăvașa lui „tărtărcață'* și 
— ghinion — a fost depis
tat câ s-a încumetat să cir
cule fără permis, adică ile
gal. Acum, pentru 9 luni, 
va trebui să-și pună pofta-n 
cui de a se mai plimba cu 
buclucașa lui motoretă. Și 
chiar și pe jos...

Șl-a „completat** 
garderoba

Ioan Savin, fusese pină 
deunăzi angajat al minei 
Vulcan. Intr-o seară însă îi 
cășunase lui să-și complete
ze propria-i garderobă cu 
niscaiva haine „de împru
mut". Ceea ce a și făcut 
prin forțarea lacătului de 
la dulapul unui ortac de-al 
său, apoi păgubind în ace
lași mod pe un alt coleg 
de muncă. Pentru un an de 
zile va fi obligat să îmbrace 
un alt costum. Oricum, tot 
își dorea el împrospătarea 
,Jnventarului“ propriu de 
îmbrăcăminte.

Bătăușii familiei
Nu știm pentru care prici

nă Constantin Aursulesei, 
din Vulcan. împreună cu 
unchiul său Dumitru, le 
purtase o pică strașnică 
cetățenelor A. Maria și P. 
Trandafira. Destul câ știm 
— și nu numai noi ci a a- 
flat acest lucru înaintea 
noastră miliția, apoi instan
ța — câ unchiul și nepotul 
le-au snopit in bătăi cu niș
te pari pe bietele femei, 
de abia după lungi perioa
de de spitalizare, acestea 
au reușit să se refacă. Bă
tăușii din familia Aursule
sei. așa ca între rude, au 
primit fiecare o pedeapsă 
drastică : cîte 3 ani de în
chisoare (un an li s-a a- 
dăugat la amindoi fiindcă 
au fost grațiați^ cu alt pri
lej pentru actp similare). 
Vor avea timp suficient a- 
colo unde se află acum 
să-și bată unul altuia cu 
pumnii in cap a căință.

>N. GHERGHIN 
judecător

PREDAREA ÎN GRAFIC 
A OBIECTIVELOR

{Urmare din pag. 1)

zarea integrală și in mod rit
mic a planului pe acest an 
mai sînt de rezolvat o sca
mă de probleme legate de 
crearea condițiilor necesare 
pentru începerea la termen 
a unui număr însemnat de 
obiective sau pentru desfă
șurarea ritmică a execuției.

La construcțiile de locuin
țe din Valea Jiului — bene
ficiar I.J.G.C.L. Deva — un 
număr de 13 blocuri cu 737 
apartamente nu sînt încă ad
mise la finanțare și decon
tare. Din acestea. 10 blocuri 
cu 577 apartamente din noilc- 
ansamhluri de locuințe Aero
port VI. etapa Il-a Petro
șani. Micro III B Vulcan șl 
Viscoza IV. etapa Il-a Lu
peni sînt amplasate pe tere
nuri încă neexpropriate și nu 
pot fi atacate, pentru cinci 
din aceste blocuri termenul 
de atacare fiind deja expirat. 
Ori, 3 blocuri cu 140 apar
tamente (P 1—7 și P 1—9 din 
Petroșani și B 1 din Lupeni) 
sînt planificate a se da în fo
losință în trimestrul II a.c. 
iar întinderile înregistrate 
sînt de natură să compromi
tă realizarea acestora la ter
menul planificat.

însemnate rămîneri in ur
mă există și la unele obiec
tive industriale de mare in
teres. De pildă la „Dezvol
tarea și sistematizarea I.U.M. 
Petroșani", cu termen de pu
nere în funcțiune in decem
brie a.c. Respectarea acestui 
termen este condiționată, pr 
d* o pane, de intesificarea 
ritmului lucrărilor de con- 
strucții-montaj și atingerea 
stadiilor de execuție inter
mediare stabilite prin grafic, 
fapt condiționat la rindul

său de eliberarea unor am- 
p’.isaminte încă neexpropri- 
atc. Pe de altă parte, un vo
lum mare din utilajele pre
văzute in documentație, in 
special mașini-unelte, nu sînt 
încă, contractate. Contracta
rea lor de urgență, cu ter
mene de livrare corelate cu 
cele do montaj, se impune 
cu acuitate.

La o altă lucrare cu ter
men de punere în funcțiune 
în decembrie a.c.. ..Reutila- 
rea I.F.A. ..Viscoza“ Lupeni.“ 
la care urmează a se obține 
un spor de capacitate de 300 
tone fire pe an. din planul 
valoric de eonstrucții-montaj 
al anului 1973 a rămas ne
realizat un volum de peste 
două milioane lei. Este cu a- 
tît mai dificilă prin urmare 
sarcina executantului — 
Grupul de șantiere Petroșani 
al T C.ll. Cu toate schimbă
rile în bine intervenite in pri
mele două luni din an. 
se impune intensificarea 
în continuare a ritmu
lui de execuție la aceas
tă lucrare. Există și aici li
nele probleme nerezolvate 
atît in ce privește corelarea 
achiziționării utilajelor, cît și 
în direcția încadrării docu
mentațiilor de execuție în va
lori^ aprobate. Influența lor 
nefavorabilă asupra ritmului 
de execuție trebuie grabnic 
înlăturată.

Probleme ncrezolvate sînt 
și la lucrările din planul 
Centralei cărbunelui Petro
șani Volumul utilajelor ne
contractate încă este destul 
de mare — 45-50 milioane 
lei — iar o mare parte din 
utilajele neconiractate sînt 
necesare la lucrările cu ter
men de punere în funcțiune 
in acest an. De asemenea,

căminul de ncfamiliști din 
Uricani, cu o capacitate de 
300 de locuri și cu terpicn de 
punere in funcțiune în anul 
curent, nu poate fi atacat 
în trimestrul I conform pla
nului, deoarece amplasa
mentul nu a fost expropriat 
pînă la această dată. în ace
eași situație este și lucrarea 
..Alimentarea cu energie e- 
lectrică a incintei Boncii — 
Bărbătcni“. La obiectivul 
...Amplificarea și moderniza
rea preparației Lupeni" cu 
termen de punere în funcți
une sfîrșitui trimestrului III 
a.c., probele tehnologice nu 
se pot începe la data plani
ficată. 1 aprilie, din lipsa u- 
nui însemnat număr de uti
laje. multe din import. In 
aceste condiții, este cît se 
poate de important ca bene
ficiarul. proiectantul și exe
cutantul. sâ elaboreze un 
program detailat de execu
ție și probe, in funcție de 
termenele reale de livrare a 
utilajelor, astfel incit să se 
asigure, totuși, punerea lu
crării în funcțiune la terme
nul planificat.

Cele cîteva exemplificări 
privind stadiile de execuție 
demonstrează că în activita
tea do investiții se manifes
tă greutăți in desfășurarea 
lucrărilor, se întîmpinâ difi
cultăți. există încă probleme 
nerezolvate. Acum, cind a 
mai rămas doar o jumătate 
de lună pină la finele pri
mului trimestru, mai mult ca 
orieînd. se impune întărirea 
conlucrării tuturor factor,ilor 
implicați — beneficiari, pro- 
iecjanți, executanți, furnizori 
de utilaje — in scopul rea
lizării integrale și jn mod 
ritmic a . tuturor sarcinilor 
de investiții.

Cîntar pentru 
determinarea 

alocațiilor 
de cărbuni

I.a preparația Corc
ești a fost autorizat și 
pus în funcțiune cinta- 
rul pod bascul pentru 
alocațiile de cărbuni. 
Acesta va evita atit pier
derile de cărbune ale 
întreprinderii. cauzate 
prin supraîncărcarea 
mașinilor, cit și pe ce
le în detrimentul bene
ficiarilor ca urmare a 
încărcării mașinilor sub 
capacitate.

Totodată vor fi înlătu
rați timpii morți cauzați 
de operația de cubare a 
mașinilor.

La finele acestei săptâmîni. 
aproape 40 de tineri luptători 
de la Școala sportivă. Liceul 
industrial minier Petroșani, 
grupurile școlare miniere din 
Lupeni și Petroșani precum 
și cei de la asociația sportivă 
Jiul Petrila, vor reprezenta 
municipiul nostru la două im
portante competiții. Astfel, in 
sala de sport „Constructorul" 
din Hunedoara va avea loc e- 
tapa județeană a campionate
lor republicane de tineret la 
care Școala sportivă Petro
șani și Jiul Petrila Se va pre
zenta cu loturi numeroase și

cu pretenții justificate la cu
cerirea mai multor titluri de 
campioni județeni.

Tot în zilele de 16 și 17 mar
tie a.c.. coi mai talentați lup
tători de la Liceul industrial 
minier Petroșani, ca și cei 
de la cele două grupuri școla
re miniere din municipiul 
nostru vor participa la etapa 
Pe zonă a campionatului na
țional școlar — faza, pe minis
ter —, competiție ce va avea 
loc în orașul Tirgoviște.

In vederea unei cît mai 
bune comportări a tinerilor 
noștri, în zilele de 12 și 13

Tenis de masă

martie a.c., Ia sala de antre
nament a școlii sportive, ma
joritatea celor selecționați 
pentru competițiile amintite 
s-au întrecut în cadrul unei 
dispute neoficiale, dar extrem 
de utile, atît pentru concu- 
renți cît și pentru antrenorii 
acestora. Iată rezultatele obți
nute în întrecerea pe echipe i 
Școala sportivă — Liceul in
dustrial 32—8: Grupul școlar 
minier Lupeni — Liceul in
dustrial 28—12; Școala sporti
vă — Grupul școlar minier Lu
peni '28—12. Am remarcat cu 
acest prilej comportarea bună 
a tinerilor George Bălan. Mir
cea Risipitu de la Școala spor
tivă. Ion Asanache, Emil Cos-

Oameni in acțiune
(Urmare din pag. 1)

doar două ore, acesta (iind și 
rodul colaborării dintre came
ra de comandă, camera termi
că și iormafia de reparații,

Dar să nu-i uităm nici pe 
cei de la aulomati7ări. 
Fiind ordonată oprirea 

blocului de 150 MW pe termen 
scurt, echipa de metrologi din 
cadrul laboratorului A.M.T, și 
iorma/ia de presiuni și debite 
condusă de Almoș Vass și ior- 
mată din Iosii Spina, Mihai 
Bogar și Ion Ștcrn au efec
tuat o amplă operațiune de 
revizii și verificări tehnice. 
Toate aparatele de măsură și 
control aferente protecțiilor 
abur — debit — apă — pre
siune, cazane și turbine, unele 
punind, contrar așteptărilor, 
probleme complicate, au fost 
revizuite intr-un termen mult 
redus fafa de cel normal.

Acțiune gospodărească de înfrumusețare
Rispunziod chemării 

organizației U.T.C. din 
cadrul sectorului gene
ral al E.M. Paroșeni 
(secretar IHe Secula), 
25 de tineri au partici
pat la o entuziastă și 
Maniei acțiune pentru

curățirea incintei mi
nei și stringerea fieru
lui vechi. Re/uliatul : 
înfrumusețarea porțiu
nii de incintă din fața 
atelierului mecanic și 
colectarea a 25 tone de
fier vechi. Ga și cu

alle ocazii, tinerii C 
Iuliana. V Codrea, C 
Tudor, Șt. Tudoran. 
Gh. Popescu, M. Con
stantin, C. Mănescu și 
Șt. Ciurca s-au remar
cat in mod deosebit. Es

te vorba de prima acți
une gospodărească a ti
nerilor de la mina Pa
roșeni organizată in a- 
ceastă primăvară. Ea 
va fi urmată în conti
nuare de altele.

Lucrările de
{Urmare din pag. 1)

alte două, lucrări miniere pe 
înclinare. Avansarea realiza
tă este mică. înseamnă a- 
ceasta o eșalonare rațională 
a lucrărilor '! Nicidecum; mai 
ales că majoritatea din gale
riile care se execută in pre
zent la Aninoasa sint restan
țe ale anului precedent. In a- 
ceastă conjunctură este lim
pede că ceea ce se întreprin
de. d-1 către cei in măsură s-o 
facă, pentru asigurarea capa
cităților productive viitoare 
ale minei este prea puțin în 
raport cu necesitățile.

Dacă abordăm problema- 
lucrârilor miniere de pregâti- 
r£. așadar, acele lucrări me
nite a oferi in perspectivă 
foarte apropiată linia de 
front activă a unei mine, gă
sim la Exploatarea minieră 
Lupeni un suport consistent 
de fripte,care dau dreptul la 
o analiză critică. Ne vom re
zuma insă doar la a consem
na că realizările in activita
tea de pregătiri a minei, atît 
in luna ianuarie, cit și în fe
bruarie. nu au atins nivelul 
planificat. Numai jn februa
rie restanța Se ridică la pes
te 200 ml. Semnificativ, e și 
câ prima decadă a lunii mar
tie nu a fost marcată de un

A învins experiența 
competițională

Sala de antrenament a Șco
lii sportive din Petroșani a 
găzduit duminică întîlnirea de 
tenis de masă dintre echipele 
de băieți aparținînd Școlii 
sportive și asociației sportive 
Constructorul minier Petro
șani. contînd pentru campio
natul județean — ediția 1974.

Intilnind o echipă mult mai 
matură și cu experiență, tine

rii elevi ai Școlii sport. au 
cedat in fața partenerilor lor 
de întrecere cu scorul de 9—2. 
Punctele învingătorilor au fost 
realizate de Florin Mitrică, Pe
tr.' Lăscâianu si Ion Marcu iar 
pentru Școala sportivă cele 
două victorii au fost obținute 
de Francisc Kovacs și Eugen 
Enescu,

B. STAICU

taș de la Liceul industrial, 
Petre- Negară și Ion Lazăr de 
la Grupul școlar minier Lu
peni.

3. BALOI

Oameni la datorie. Oameni 
in acțiune, dăruiri pină 
la sacriiiciu unui scop 

ma/or: asigurarea iunctionării 
I normale a uzinei.

deschidere
reviriment, fapt atît dc ne
cesar in condițiile ncrealiză- 
rilor anterioare. I.a mina Lu
peni în ultimul timp s-au ob
ținut salturi însemnate în 
producția de cărbune. Nu ar 
fi prin urmare normal ca și 
în execuția acelor lucrări ca
re asigură producția viitoare 
să se înregistreze, tot de pe 
acum, cel puțin aceleași rit
muri ? Credem că da ! Există 
numeroase brigăzi la Lupeni 
care realizează constant de
pășiri ale sarcinilor de avan
sare zilnice planificate. Ase
menea formații de lucru be
neficiază de o bună aprovizi
onare materială și asistență 
tehnică, lucru ce permite un 
ritm bun al lucrărilor și deci 
intrarea la vreme in funcțiu
ne a unor noi capacități de 
prcducție, precum și avansa
rea normală a abatajelor e- 
xistente. Pilduitoare este în 
acest sens situația dc la sec
torul IV al minei. Dar iot a- 
tît de adevărat este că nume
roase sint și cazurile cind 
munca la frontul de lucru se 
desfășoară anevoios, din cau
za lipsei de materiale, din 
cauza stagnărilor in fluxul de 
transport, atit în cadrul sec
toarelor de la Lupeni. cît și 
in cadrul sectorului din Băr- 
bâteni.

și pregătire
In prima decadă a lunii 

martie cinci din cele opt mi
ne din Val© raportează neîn- 
deplinirea sarcinilor la lucră
rile miniere de deschidere 
(doar 97,1 la sută din planul 
fizic realizat pe ansamblu) și 
tot cinci mine nu realizează 
pe cele de pregătire (95.7 la 
sută). Aceasta trebuie să con
stituie un semnal de alarmă’ 
pentru conducerile tehnice 
ale minelor și sectoarelor ca
re au înregistrat minusuri la 
aceste lucrări. Pentru că rea
lizarea ritmică, integrală a 
lucrărilor miniere care asigu
ră capacitățile de producție 
viitoare este o obligație pri
mordială a acestora. Aceasta 
trebuie sâ devină o preocu
pare permanentă in activita
tea celor care au mandatul 
de a decide și, în aceeași mă
sură, de a răspunde de modul 
în care se asigură dinamica 
de creștere în perspectivă a 
producției dc cărbune din 
Valea Jiului, o necesitate cit 
se poate dc reală se cere a 
fi transpusă in viață : în exe
cuția lucrărilor miniere do 
deschidere și pregătire tre
buie sâ se înregistreze con
tinuu cel puțin aceleași rit
muri ca și la producția de 
cărbune !

CENTRUL 
DE CERCETĂRI 

PENTRU SECURITATE
MINIERĂ

PETROȘANI 
angajează 

® un conducător auto 
pentru microbuz 

Informații suplimentare se primesc la Com
partimentul personal al instituției din str. Dr. 
Petru Groza nr. 32 — 34.

Mica publicitate
VÎND apartament central Sebeș — Jud. Alba. Pentru in

formații adresați-vă în str. Traian nr. 21 Sebeș.

PIERDUT legitimație de serviciu pe numele Dumbravă 
loan, eliberată de E.M. Petrila. O declar nulă.

PIERDUT legitimație de serviciu pe numele Schwarte 
Francisc, eliberată de E.M. Aninoasa. O declar nulă.
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Mesaj al președintelui 
Nicolae Ceaușescu înmînat 

președintelui Venezuelei
CARACAS 14 (Agerpres). — 

Tovarășul Ștefan Peterfi, vice
președinte al Consiliului de 
Stat, a înmînat, în cadrul unei 
audiente speciale la Palatul 
Mîrafloqes. președintelui Vene
zuela i. Carlos Andres Perez, 
mesajul președintelui Consi
liului de Stat al Republicii 
Socialiste România, Nicolae 
Ceaușescu.

Președintele Carlos Andres 
Perrr a mulțumit in mod deo
sebit pentru mesajul primit, 
apreciind câ vizita efectuată 
în Venezuela și în celelalte

O declarație a ministrului 
de externe venezuelean

CARACAS 14 (Agerpres). — 
Intr-o primă declarație făcu
tă presei după anunțarea com
ponentei noului guvern Vene
zuelan. ministrul relațiilor 
externe, Efrain Schacht Aris- 
tigueta, a arătat câ țara sa 
va promova, în perioada ur
mătorului mandat constituțio
nal de cinci ani. o politică 
„a porților deschise, de sta
bilire a unor relații de cola
borare cu țâri din toate zo
nele lumii".

Lucrările Conferinței 
și cooperare

GENEVA' 14 (Agerpres!). — 
La Geneva continuă lucrările 
Conferinței pentru securitate 
și cooperare în Europa, in 
vederea elaborării documente
lor finale. In toate cele 12 or
gane subsidiare de lucru, par- 
ticipanții au convenit asupra 
unor elemente ale formulă
rilor primelor prevederi, în 
domeniile specifice de care 
se ocupă. Astfel, în ceea ce 
privește lărgirea și diversifi
carea schimburilor comerciale 
și a cooperării industriale în-

Faptul divers pe glob
Acționînd in colaborare cu 

politia din Elveția și Interpo
lul .poliția din Barcelona a 
capturat 41 de kilograme de 
hașiș. Primejdiosul halucino
gen a lost descoperit sub a- 
ripile unui automobil și în 
spătarul scaunului șoierului.

★
Conform unor cifre date pu

blicității de Biroul de statis
tică de pe lingă cabinetul pri
mului ministru al Japoniei, 
populația acestei țări era, la 
începutul lunii octombrie 
1973, de 108 710 000 locuitori, 
această cifră mărci nd o creș
tere de circa 1 380 000 de per
soane față de octombrie 1972.

★
In cursul zilei de miercuri, 

exploziile vulcanice au con
tinua! in zona noului crater, 
format cu citeva zile în ur
mă, pe versantul vestic al Et- 
nei. Aici, presiunea uriașă 

state latino-americane de pre
ședintele Nicolae Ceaușescu 
este o dovadă grăitoare a do
rinței României socialiste de 
a promova relații de priete
nii' și de colaborare cu toate 
țările lumii.

Evocind cu plăcere întreve
derea pc care a avut-o cu pre
ședintele Nicolae Ceaușescu. 
in septembrie 1973, președin
tele Venezuelei a subliniat 
n'.eresul țării sale pentru lăr

girea relațiilor cu România 
și a transmis șefului statului 
român urări de sănătate și fe
ricire.

Noul guvern — a declarat 
el — subscrie la tendința de 
intensificare a schimburilor 
economice și comerciale între 
diverse țări și grupuri de 
țări, pronunț îndu-se. totoda
tă. pentru stabilirea unor re
lații bazate pe deplină înțele
gere și respect reciproc.

Pe plan latino-american. E- 
frain Schacht Aristigueta a re
levat că Venezuela va con
tinua să întrețină, relații cu 
toate țările din zonă.

pentru securitate 
in Europa

tre țările participante, au fost 
reținute ideile privind amelio
rarea fluxului de informații 
economice destinate să asigure 
o mai bună prospectare a pie
țelor.

A fost recunoscută, de ase
menea. standardi-
zării nomenclaturilor statisti
ce pentru a se permite o mai 
bună comparabilitate a date
lor statistice, evocîndu-se ac
tivitatea întreprinsă în acest 
sens în cadrul Comisiei eco
nomice a O.N.U. pentru Eu
ropa.

din adincuri a aruncat în re
petate rînduri la suprafață 
blocuri mari de rocă incan
descentă. dintre care unele 
cintăreau sule de kilograme. 
Cit privește magma fluidă, a- 
ceasta și-a încetinii considera
bil înaintarea, avansînd doar 
cu cîțiva metri pe parcursul 
cîtorva ore.

★
Un bilanț publicat de Ofi

ciul Federal al S.U.A. pentru 
problemele feroviare arată că 
in anul 1973 numărul acciden
telor de diferite feluri produ
se pe căile ferate americane a 
fost de circa 9 400 — cifră ca
re este cu aproape 2 000 supe
rioară celei înregistrate în 
1972.

★
La New York s-a anunțat că 

celebra stea a cinematografiei 
iranceze, Brigitte Bardot, își 
va race, la finele acestei luni,

„0 nouă etapă in relațiile României 
cu tarile arabe44

Presa egipteană despre perspectivele largi 
de cooperare multilaterală 

între România și popoarele arabe
CAIRO 14 — Coresponden

tul Agerprcs, Nicolae N. Lu
pii. transmite : Presa egiptea
nă reflectă prin articole și re
portaje evoluția ascendentă a 
relațiilor de prietenie Și cola
borare dintre România și E- 
gipt, dintre țara noastră și 
alte state arabe. Un loc deose
bit este acordat recentei vizi
te efectuate de tovarășul 
Nicolae Ceaușescu. președinte
le Consiliului de Stat al Repu-

Orientul Apropiat

Reuniunea 
de Miniștri

CAIRO 14 (Agerpres). — 
Consiliul de Miniștri al Egip
tului a aprobat, în cursul u- 
nei reuniuni la care au fost 
examinate probleme privind 
aplicarea programului de des
chidere economică recent a- 
doptat, crearea unui organism 
pentru cooperarea economică 
arabă și internațională — a- 
nunță agenția M.E.N. Organis
mul respectiv, al cărui direc
tor general va fi numit prin 
decret prezidențial și va avea

Noi incidente 
siriene și

DAMASC 14 (Agerpres). — 
La linia de încetare a focu
lui de pe înălțimile Golan 
s-au produs, joi dimineața, noi 
incidente între forțele siriene 
și israeliene — a anunțat un 
purtător de cuvînt militar de 
la Damasc. El a menționat că 
forțele siriene au ripostat în 
momentul in care inamicul în
cerca să-și consolideze poziți
ile avansate din zona de nord 
a frontului.

debutul la televiziunea ameri
cană, intr-un interludiu publi
citar comandat de organizați
ile turismului francez și de 
compania de transporturi aeri
ene „Air France". Scopul de
clarat al filmului este de a 
convinge un număr cit mai 
mare de americani să-și pe
treacă concediul în Franța.

★
Expediția de alpiniști en

glezi, condusă de locotent-co- 
lonelul Bird, a început escala
darea muntelui Dhaulaghiri 
IV (8 172 m) singurul pisc din 
partea centrală a Himalaei, 
necucerit pînă acum. Șapte 
expediții au încercat fără suc- 
c cs să urce pe Dhaulaghiri, 
lăsînd în urmă 11 morți. Ex
pediția britanică, alcătuită din 
membri ai asociației de alpi
nism și ai lui „Royal air force" 
cuprinde și trei cercetători de 
la British Museum. 

blicii Soiialiste România, in 
Libia. Liban. Siria și Irak.

Sub titlul ..O nouă etapă în 
relațiile României cu țările a- 
rabe", cotidianul ..Al Ahram" 
scrie că ..președintele Nicolae 
Ceaușescu a făcut o vizită in 
cîteva țări arabe, in dorința 
de a consolida relațiile de pri
etenie și colaborare care leagă 
România de popoarele arabe. 
Cu această ocazie au avut loc 
importante întrevederi, în

Consiliului 
al Egiptului
rang de ministru, va prelua 
de la Ministerul Finanțelor, 
Economici și Comerțului Exte
rior toate sarcinile legate de 
cooperarea economică și de 
investițiile arabe și străine — 
precizează agenția.

Cu același prilej, guvernul 
a examinat hotărîrile privind 
cooperarea dintre Egipt și ță
rile africane, precum și poli
tica Ministerului Industriei 
pentru următoarea etapă.

între forțele 
israeliene

Potrivit purtătorului de cu
vînt, a fost deschis, do am
bele părți, foc de artilerie și 
de tancuri.

★
TEL AVIV 14 (Agerpres). — 

Un comunicat al Comanda
mentului militar de la Tel A- 
viv subliniază că forțele siri
ene au deschis, joi dimineața, 
foc de artilerie asupra unor 
poziții israeliene din apropi
eri a zonelor Misrat Beit Jan, 
Haifa Harfa și Tel Shams, de 
pe înălțimile Golan. Comu
nicatul menționează că forțe
le israeliene au ripostat prin 
foc de artilerie și de tancuri.

- - - 4- - - -  
Întîlnire 

între reprezentanți 
ai F.S.M. și C.M.M.
PR AGA 14 (Agerpres). — La 

Praga a avut loc o întîlnire în
tre reprezentanți ai Federației 
Sindicale Mondiale și Confede
rației Mondiale a Muncii. In 
comunicatul referitor la con
vorbirile care au avut loc cu a- 
cest prilej se relevă că cele 
două delegații s-au pronunțat 
pentru organizarea de acțiuni 
sindicale comune in probleme 
cum sînt lupta împotriva mo
nopolurilor multinaționale, îm
potriva militarismului, intensi
ficarea solidarității cu organi
zațiile sindicale care militează 
pentru progres economic și so
cial. împotriva oricăror forme 
de dominație. 

cursul cărora a fost reafirma
tă solidaritatea României și 
sprijinul ei total față de po
poarele din regiune". Ziarul 
subliniază că vizita s-a înche
iat cu rezultate fructuoase în 
fiecare din cele patru țâri, 
cu semnarea unor acorduri și 
înțelegeri care vor conduce 
la dezvoltarea relațiilor ro- 
mâno-arabe.

La rindul său, ziarul „Al 
Missaa" scrie că „vizitele pe 
care președintele Nicolae 
Ceaușescu le-a făcut în țările 
arabe, vizitele întreprinse de 
șefii de stat arabi în România, 
precum și contactele care au 
avut loc la diferite niveluri 
au deschis noi și vaste per
spective pentru diversificarea 
cooperării. în toate domeniile 
între România și țările arabe11. 
In cursul ultimilor ani, rele
vă ziarele amintite, volumul 
schimburilor comerciale dintre 
România și țările arabe s-a 
dublat.

Ziarele „Al Ahram" și „Jour
nal d’Egypt11 au publicat, joi, 
ample reportaje consacrate 
Fabricii de produse sodice El 
Mex din orașul Alexandria 
— obiectiv construit în co

operare cu România. „Journal 
d’Egypt" denumește acest 
grandios obiectiv industrial 
„coloana vertebrală a industri
ei chimice egiptene11, în timp 
ce „Al Ahram" subliniază că 
„El este unica întreprindere 
de acest gen din Orientul A- 
propiat" și „precizează că 
realizarea Iui constituie un 
impuls dat industriei naționa
le egiptene, în special indus
triilor • sticlei, hîrtici, medica
mentelor, textilelor, petrolie
re, pentru prelucrarea piei
lor, sinderurgice și alte ramuri 
industriale.

VINERI 15 MARTIE

PETROȘANI — 7 Noiem
brie; Capcana: Republica: 
Fantoma lui Barbă Neagră: 
PI.TRILA : Polițistul: LO- 
NEA — Minerul : Jandarmul 
la plimbare: ANINOASA : 
Fluturii - sînt liberi; VUL
CAN: Cu cărțile pe față: LU- 
PENI — Cultural: Marele 
vals; Muncitoresc : Distratul; 
URICANI: Nunta de aur.

5.00 Buletin de știri; 5,05 
Drumeție folclorică muzica
lă; 5,40 Jurnal agrar; 6.00 
Radioprogramul dimineții; 
8.00 Sumarul presei; 8.08 La 
microfon, melodia preferată;

LONDRA

Dezbaterile 
din Camera 
Comunelor

LONDRA 14 — Corespon
dentul Agerpres, Nicolae Plo- 
pcanu, transmite ; in cadrul 
dezbaterilor drn Camera Co
munelor. pe baza programului 
guvernului Wilson, au fost de
puse două amendamente care 
urmăresc modificarea unuia 
dintre principalele aspecte ale 
politicii economice a cabinetu
lui laburist. Amendamentele, 
care vor fi supuse votului, au 
fost înaintate de partidele de 
opoziție — unul de conserva
tori, iar celălalt de liberali. 
Liderul fracțiunii parlamen
tare liberale a declarat câ, in 
cazul in care amendamentul 
acesteia va fi respins, depută
ții liberali vor sprijini amen
damentul conservator.

Votul urmează să aibă loc 
luni seara. Un vot nefavorabil 
cabinetului nu va antrena insă 
în mod automat și demisia sa. 
Comentatorii presei londoneze 
își exprimă totuși convingerea 
că guvernul Wilson va reuși 
să evite înfrîngerea în Came
ra Comunelor, recurgînd, în 
ultimă instanță, la acceptarea 
amendamentului conservator, 
care, prin introducerea noii 
legislații, o dată cu prezenta
rea bugetului, va deveni de 
prisos.

Ministrul comerțului exterior al R.D.G. 
a vizitat standurile românești 

la Tirgul de la Leipzig
LEIPZIG 14 — Corespon- 

d ntul Agerpres, C. Varvara, 
transmite : Joi, ministrul co
merțului exterior al R.D.G., 
Horst Solie, a vizitat standu
rile românești ale întreprin
derilor ..Electroimportexport". 
..Electronum" și ..Romenergo" 
la Tirgul de la Leipzig. Oas
petele a fost întîmpinat de 
Alexandru Mărgâritescu, ad
junct al ministrului construc
țiilor de mașini-unelte și e- 
lectrotehnicii, și de Marin

9,00 Buletin de știri: 9,05 A- 
vanpremieră Radio TV; 9,20 
Muzică populară: 9,40 Far
mecul operetei: 10.00 Buletin 
de știri; 10.10 De la debut la 
consacrare — Noru Deme- 
triad; 10,45 Din folclorul mu
zical al popoarelor: 11,00 
Buletin de știri; 11.05 Cîntece 
de Gheorghe Dumitrescu;
11,20 Melodii lansate de Na
da. Mihai Constantinescu și 
Elena Burke; 12.00 Buletin 
de știri; 12,05 întîlnire cu 
melodie populară și interpre
tul preferat; 12.35 Pentru iu
bitorii muzicii corale: 13,00 
Radiojurnal: 13.15 Revista 
șlagărelor: 14,00 Buletin de 
știri: 14,05 Varietăți muzica
le: 14.40 Balade, cîntece și 
jocuri populare; 15.00 Buletin 
de știri: 15.05 Divertis-club... 
la Sibiu; 16.00 Radiojurnal:
16,15 Piese corale; 16.25 Mio
rița; 16,45 Discul zilei — 
George Enache; 17,00 Buletin 
de știri: 17.05 Radiopublicita- 
te; 17,15 Pentru patrie; 17,40

pentru mediul
NAIROBI 14 (Agerpres) — 

Vorbind la ședința de deschi
dere a Conferinței Consiliului 
do conducere al Programului 
Națiunilor Unite pentru me
diul înconjurător (U.N.E.P.). 
care se desfășoară la Nairobi 
și care reunește delegați ro- 
prezentind 60 de țări și 100 de 
organizații neguvernamentale, 
președintele Kcnyei, Jomo 
Kenyatta, a subliniat impor
tanța deosebită a activității 
acestui organism în cadrul 
eforturilor generale pentru

PE SCURT • PE SCURT
NICOLAE GHENEA, AD

JUNCT AL MINISTRULUI A-
FACERILOR EXTERNE a fost 
primit de Valentin Hernandez 
Acosta, ministrul minelor și 
hidrocarburilor din Venezuela. 
In cadrul convorbirii s-au exa
minat probleme ale dezvoltă
rii cooperării economise, în 
domeniul petrolier și minier, 
între cele două țări.

REGELE HUSSEIN AL IOR
DANIEI, aflat într-o vizită în 
S.U.A., și-a continuat convor
birile cu oficialitățile ameri
cane, întîlnindu-se cu vicepre
ședintele Gerald Ford. Hus
sein a conferit deja cu pre
ședintele Nixon și cu secreta
rul de stat, Henry Kissinger.

EXPERȚI DIN 13 TARI RI
VERANE DIN BAZINUL MA
RII MEDITERANE, reuniți in 
cadrul unei conferințe diplo
matice la .Atena, au subliniat 
că, în 30 de ani. apele aces
tei mări vor fi moarte, dacă 
nu se iau măsuri severe îm-

Trăistaru, adjunct al ministru
lui comerțului exterior. Cu 
acest prilej, Horst Solie a fe
licitat pe reprezentanții ro
mâni pentru cea de-a 25-a par
ticipare consecutivă a Româ
niei la tradiționalele tîrguri 
de la Leipzig.

A avut, de asemenea, loc 
un schimb de păreri privind 
lărgirea cooperării in produc
ție între România și R.D.G., 
îndeosebi în domeniul con
strucțiilor de mașini-unelte și 
electrotehnicii.

Muzică populară; 18,00 Orele 
serii; 19,00 In jurul globului; 
20,00 Muzică populară: 20.40 
Muzică pe adresa dumnea
voastră; 22,00 Radiojurnal:
22,30 Bijuterii muzicale; 23,00 
— 3,00 Estrada nocturnă.

16.00 — 17,00 Teleșcoalâ.
16,00 Matematică (consultații 

pentru elevii clasei a 
VIII-a). Probleme re
zolvate cu ajutorul ecu
ațiilor și al sistemelor 
de ecuații de gradul I 
(II).

16,15 Biologie (anul III). I- 
giena digestiei.

16,35 Pagini din istoria pa
triei. Al. I. Cuza — 
domn al Unirii.

17,30 Emisiune în limba ger
mană.

19,10 Tragerea Loto.

inconjurător
protejarea și conservarea me
diului ambiant.

Președintele Kcnyei și-a ex
primat opinia că printre do
meniile indicate să constituie 
o preocupare a U.N.E.P., pe 
lingă diferite probleme ale 
dezvoltării, trebuie să figure
ze șl efectele secetei și veci
nătății deșertului pentru li
nele state situate la extremi
tățile Saharci, mai buna uti- 
Iwarc a terenurilor aride, pe
ricolele eroziunii solului, po
luarea apelor și protejarea na
turii.

potriva poluării și a pescui
tului nccontrolat.

P REȘEDINȚELE RICH A P. D 
NIXON a prezentat Congresu
lui raportul pe anul 1973 al 
Agenției americane pentru de- 
.zarmare și controlul arma
mentelor. In scrisoarea care 
însoțește documentul. pre
ședintele apreciază câ, în con
dițiile amenințării pe care o 
reprezintă tehnologia nuclea
ră. accelerarea procesului de 
limitare, de către toate state
le. a înarmărilor este mai ne
cesar ca orieînd.

LA BONN a avut loc, joi, 
semnarea protocolului cu pri
vire la înființarea reprezentan
țelor permanente ale Repu
blicii Democrate Germane la 
Bonn și Republicii Federale 
Germania la Berlin, anunță a- 
gențiile A.D.N. și D.P.A.

COMITETUL SPECIÂfi 
PENTRU APARTHEID AL A- 
DUNARII GENERALE A 
O.N.U. a anunțat câ, între 18 
mai și 1 iunie, va organiza o 
sesiune extraordinară în pa
tru orașe europene — Dublin, 
Roma, Berlin și Geneva.

SENATUL AMERICAN s-a 
pronunțat, cu 53 de voturi 
contra 33, în favoarea restau
rării pedepsei cu moartea în 
Statele Unite între altele pen
tru cazurile de deturnări de 
avioane și răpiri soldate cu 
pierderi de vieți omenești. 
Proiectul de lege în acest 
sens a fost înaintat spre dez
batere Camerei Reprezentanți
lor.

DUPĂ CUM ANUNȚA A- 
GENȚIILE FRANCE PRESSE 
ȘI REUTER, președintele Mi
chel Micombero a procedat la 
o remaniere restrînsă a cabi
netului burundez, în baza că
reia au fost înlocuiți miniș
trii finanțelor, justiției și lu
crărilor publice, transporturi
lor și echipamentelor.

19,20 1 001 de seri, povestiri
le bunicuței Oaie.

19,30 Telejurnal.
20,00 România anul XXX. 

Revistă social-politică 
TV.

20.35 Film artistic. Peripeți
ile lui Jossie. Premieră 
pe țară.

22,15 24 de ore.

Valorile temperaturii înre
gistrate în cursul zilei de 
ieri :

Maximele : Petroșani: H?13 
grade; Paring : +4 grade.

Minimele : Petroșani : —6
grade: Paring : —4 grade.

Stratul de zăpadă la Pa
ring : 46 cm.

PENTRU URMĂTOARELE 
24 DE ORE : Vremea conti
nuă să se încălzească, cerul 
va fi variabil, mai mult aco
perit. Izolat se va semnala 
ploaie slabă.

Vint slab din sectorul sud.

DUMINTCA, 17 MARTIE

8,30 Deschiderea programu
lui. Gimnastică pentru 
toți.

8.40 Cravatele roșii.
9.35 Film pentru copii. Co

moara din 13 case. E- 
pisodul VII.

10,00 Viața satului.
11,15 Ce știm și ce nu știm 

despre...
11.45 Bucuriile muzicii.
12,30 De strajă patriei.
13,00 Album duminical. Spi

cuiri din sumar: „Ce 
vrăji a mai făcut ne
vasta mea" ; Pe valea 
Tîrnavelor cu Ansam
blul „Doina Tîrnave- 
lor* din Sighișoara ; 
Spectacolul lumii vă
zut de loan Grigores- 
cu. Orele lașului. Emi
siune realizată de stu
dioul de Radiotelevizi- 
une-Iași.

15,00 Magazin sportiv.
16.40 Film serial. Eneida (III).
17.40 Cintare patriei. Con

curs coral inter jude
țean- Participă : Corul 
liceului „Nicolae Băl-
c-'.-.i* din Craiova, 

Corul Universității 
București, Corul ostă
șesc al Regimentului 

de gardă. Corul Cămi
nului cultural Ardusat, 
județul Maramureș, co
rul Căminului cultural 
Buteni, județul Arad.

18.55 Publicitate.
19.00 Lumea copiilor. Năz

drăvanii... la școală.
19.30 Telejurnal. Săptămîna 

politică internă și in
ternațională in imagini.

20.00 Reportajul săptăminii. 
Ștafeta.

20,20 Cu buzunarele goale, 
dar cu inima plină. Co
medie satirică. Premi
eră pe țară.

21,45 Al 24-lea Festival de 
muzică ușoară de la 
San Remo.

22,15 Telejurnal. Sport.

LUNI, 18 MARTIE

16.30 Emisiune în limba ma
ghiară.

19,00 Publicitate.
19,05 Interpretul preferat. 

Ionela Prodan.
• 19,20 1 001 de seri. Poveștile 

junglei.
19.30 Telejurnal.
20,00 Ancheta TV. Răspun

suri și răspunderi (I). 
Trecătoarea tinerețe...

20,40 Povestea unui cîntec. 
Orația de nuntă. Ilus

trare din Ținutul Pă- 
durenilor în comuna 
Ghelar, satul Ruda.

20,55 Revista literar-artisti- 
că TV. Nevoia de sati
ră.

21,40 Film artistic — Prima 
mea reprezentație de 
beneficiu.

22.15 24 de ore.

MARȚI, 19 MARTIE

Teleșcoalâ.
9.00 Matematică (consultații 

pentru elevii clasei a 
VIII-a) Trunchiul de 
piramidă (I).

9,15 Botanică (clasa a V-a). 
Vița de vie.

9,25 Extemporal la limba 
română. Documente li
terare. Mihail Sadovea' 
nu.

9,35 Chimie (ciclul de con
sultații în sprijinul 
candidaților la concur
sul de admitere în în- 
vățămîntul superior). 
Procedee de analiză i- 
mediată.

10,00 Curs de limba germa
nă. Lecția 84 (reluare).

10.30 Curs de limba france
ză. Lecția 84 (reluare).

11,00 Biblioteca pentru toți. 
Ion Barbu (I),

11.45 Pagini din Albumul 
duminical.

17.30 Telex.
17,35 Curs dc limba rusă.

Lecția 83.
18,05 Curs dc limba engle

PROGRAMUL
pentru 

săptămîna 
viitoare

ză. Lecția 82.
18,35 Lecții TV pentru lu

crătorii din agricultu
ră.

19,20 1 001 de seri. Poveștile 
junglei.

19,30 Telejurnal.
20,00 Revista economică TV.
20,25 Seară de teatru. Omul 

cu mîrțoaga de Geor
ge Ciprian.

22,15 24 de ore.

MIERCURI, 20 MARTIE

Teleșcoalâ.
9,00 Introducere în infor

matică. Suporturi de 
informații (partea a

Il-a).
9,15 Biologie. Tendințe, ori

entări, descoperiri.
9,35 Interferențe științifice. 

Chimia fizică.
10,00 Curs de limbă engle

ză. Lecția 81 (reluare).
10,30 Curs de limbă rusă. 

Lecția 82 (reluare).
11,00 Film pentru tineret 

(reluare). „Atunci i-am 
condamnat pe toți la 
moarte",

17.30 Telex.
17.35 Curs de limbă france

ză. Lecția 85.
18,05 Steaua polară. Meserii 

in tehnica nucleară.
18.30 Teatru de poezie. Ves

titorii primăverii. Spec
tacol literar-muzical- 
coregrafic organizat în 
mijlocul muncitorilor 
de la Combinatul de 
fire și fibre chimice 
din Săvinești.

19.15 Tragerea pronoexpres.
19.20 1 001 de seri. Poveștile 

junglei.
19.30 Telejurnal. 
20.00 Teleobiectiv.
20.15 Telecinemateca : Un

mare cineast : Serghei 
Eisenstein. Ivan cel 
Groaznic.

21,45 Andy Williams și cîn- 
tccele lui.

22.15 24 dc ore.

JOI, 21 MARTIE

16,00-17,00 Teleșcoalâ.
16,00 Științe sociale (consul

tații). Determinismul 
natural și cel social.

16.20 Botanică (clasa a V-a). 
Vița de vie.

16,3? Matematică. Determi- 
nanți. sisteme de ecu
ații liniare-Matrici.

17.30 Telex.
17.35 Curs de limbă germa

nă. Lecția 85.
18,05 Teleglob : Iran — tra

diție și progres
18.25 Universitatea TV.
19,00 Film serial pentru co

pii. George. Episodul 
„Dicta lui George".

19.25 1 001 de seri. Poveștile 
junglei.

19.30 Telejurnal.
20,00 Seară pentru tineret.
21.25 Floarea din grădină. 

Emisiune-concurs pen
tru tineri interpreți de 
muzică populară.

22.15 24 de ore.

VINERI, 22 MARTIE

16.00-17,00 Teleșcoalâ.
16,00 Matematică (consultații 

pentru elevii clasei a 
VIII-a') Trunchiul de 
piramidă (II).

16.15 Caleidoscop științific.
16.35 Literatura română. Mi

hai Eminescu.
17.30 Emisiune în limba ger

mană.
19.10 Tragerea Loto.
19,20 1 001 de seri. Poveștile 

junglei.
19.30 Telejurnal.
20,00 Reflector.
20.15 Film artistic. Tăticu a- 

re picioare lungi. Pre

mieră pe țară.
22.15 24 de ore.

SÎMBAtA, 23 MARTIE

9,00 O viață pentru o idee: 
Ștefan Procopiu.

9,30 Film serial. Eneida (re
luare).

10.30 Melodii și dansuri pra
hovene în interpreta
rea Ansamblului Casei 
de cultură orășenești 
din Cîmpina.

10,45 Telecinemateca (relua
re). Ivan cel Groaznic.

17,35 Caleidoscop cultural- 
artistic.

17,55 Chitral — producție a 
televiziunii pakistane
ze.

18.10 Familia... la Iași.
18.40 Mari ansambluri.
19,20 1 001 de seri. Poveștile 

junglei.
19.30 Telejurnal.
20,00 Cîntecul săptăminii. 

Prietenii.
20,05 Film serial. Columbo. 

Requiem pentru o stea.
21.15 Publicitate.
21,18 Avanpremieră la fil

mul muzical Primăva
ră în do major.

21,25 Fotbal. Franța-Româ- 
nia. Transmisiune di
rectă de la Paris. In 
pauză Telejurnal.
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