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Angajare plenară
in marea

Cu planul trimes 
trial depășit

1. M. URICANI Doi mineri destoinici: Ion Sabâu, 
șef de schimb și Ionică Viorel din brigada condusă de Ște
fan Nagy. de Ia sectorul III au ieșit din șut cu buna dis
poziție care ii caracterizează cind succesele continuă in 
abatajul lor... Foto : Ion LICIU
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BREVIAR
• Pa platforma petrochi

mică de la Borzești au încă
put lucrările de construcție 
a unei noi instalații de so
dă caustică electrolitică com
plet automatizată. Prin rea
lizarea acestui obiectiv s- 
va obține dublarea produc 
ției de materie prima pen 
tru fabricarea, în cadrul 
combinatului din Valea Tro 
tușului, a produselor cloro- 
sodice.

• Ca în fiecare an. din 
martie și pină la jumătatea 
lunii mai. in întreaga tară 
se desfășoară „Tirgul de prl 
măvară". o largă acțiune co 
mercială menită să asigure 
o cit mai bună aproviziona
re a populației. .Anul aces
ta. magazinele comerciala 
vor pune in vinzarc. pe lîr. 
gă mărfurile obișnuite, o bo

Sala de apel,

gată gamă de stofe, țesă
turi din mătase artificială 
confecții, tricotaje, ciorapi, 
încălțăminte etc.

• Un grup de specialiști 
fl la Inspectoratul silvic 
Brăila a conceput o nouă so
luție de dezvoltare a patri- 

i -oniului forestier, intitula
tă „Proces tehnologic- de 
plantare a sălciei în Balta 
Brăilei, fără dezrădăcinări* 
Noutatea constă în faptul că 
s-a schimbat radical proce
sul tehnologic clasic de plan
tare a sălciei, mențintndu-se 
neschimbate condițiile de 
mediu. Se evită volumul 
mare de muncă — defrișă
rile, evacuarea buștenilor 
dezrădăcinați, nivelările de 
teren.

(Agerpres)

Muncind cu sirguință și abnegație, co- 
lectivul de forestieri clin parchetele Ster- 
ininosu și Lolaia a reușit să obțină de la 
începutul anului pină in prezent realizări 
remarcabile. Astfel, planul do producție 
pe primul trimestru a fost depășit cu peste 
1 100 mc la masă lemnoasă exploatată și 
dată in producție.

La principalele sortimente, cum sint 
lemnul de mină și lemn rotund de fag 
planul a fost depășit cu 135, respectiv, 207 
mc. De remarcat, faptul că la sortimen
tele C. R. fag și lemn de foc, prin depă
șirile obținute a fost îndeplinit și depășit 
planul anual.

La realizarea acestor importante depă
șiri a contribuit din plin brigada condu
să de Nicolae Rusu. care se remarcă prin- 
tr-un spirit organizatoric deosebit. De a- 
semenea, un aport remarcabil l-au adus 
formațiile de lucru conduse de muncito
rii Aurel Zimbru și Dumitru Sulin din par
chetul Buha, Vasile Gușe, Avram loan, Si- 
mion Ciocan de la Lolaia, Vasile Macavei, 
Marin Gheorghe, loan Rusu, Toader Birgă- 
oanu, Gheorghe Zimbru II, Vasile Magdu, 
Gheorghe Casandra, fasonatorul mecanic 
loan Ionașcu și alții din parchetul Ster- 
minosu.

Rezultatele obținute în acest trimestru, 
măsurile tchnico-organizatorice adoptate, 
sînt dovezi ale străduinței colectivului 
exploatărilor Sterminosu și Lolaia. din 
bazinul forestier Voievodu. sectorul de ex
ploatare Lonea, de a-și respecta cuvintul 
dat.

Mihai GORBOI, 
șef de parchet, 

sectorul forestier Lonea

Experiența minei Dîlja recomandă

Preocupare sporită față de
oameni, față de rezolvarea ope
răii vă a problemelor producției
'Pornind de la obiectivele 

stâbilite de partid privind 
dezvoltarea intr-un ritm tot 
mai accentuat a producției de 
cărbune, recenta consfătuire 
organizată la E.M. Dîlja pe 
tema integrării noilor angajați 
în colectivele de muncă a pri
lejuit reliefarea 
lor existente în < 
ție la diferite 
nivele, subli
niind că pen
tru viitorul 
minei, pentru 
dinamica pro
ducției 
continuă 
tore, o 
nortanță hotă- 
ntoarc o
are 
rea forței de 
muncă și re
partizarea jus
tă a cadrelor 
in domeniile 
hotărâtoare ale 
producției.

Idee a că toți factorii de răs
pundere trebuie să se ocupe 
mai mult de formarea și creș
terea oamenilor a fost lait
motivul care a revenit mereu 
în cadrul dezbaterilor consfă
tuirii. Formarea cadrelor cere 
mult timp și se poate realiza 
numai prin muncă, prin stră
danii pentru îndeplinirea sar
cinilor de plan, pentru învin
gerea greutăților. Aceasta pre
supune, așadar, ca oamenii să 
fie puși să muncească, verifi- 
cîndu-se aptitudinile și capa
citățile nu după vorbe, ci după 
felul cum îndeplinesc sarci
nile ce le sînt încredințate.

In consfătuire s-a evidențiat 
în acest sens că sub îndruma
rea permanentă a comitetu-

i prcocupâri- 
această direc-

mi de partid, comitetul sindi
catului și comitetul oa
menilor muncii, au elaborat 
un program de măsuri com
plex privind integrarea noi
lor angajați în colectivele de 
muncă. In scopul stabilizării 
cadrelor. comitetul sindi
catului și conducerea minei 
oferă noilor angajați condi-

r

o
stabiliza-

Ritmicitate, orga
nizare, disciplină
La mina Uricani este înregistrată, de la 

începutul anului, depășirea sarcinilor de 
plan cu 6 000 de tone de cărbune. Plusul 
obținut în ianuarie, de 1 200 tone peste 
plan, ca și depășirile de 2 800 tone in fe
bruarie și aproape 2 000 tone pe 19 zile 
ale lunii martie, vorbesc de la sine des
pre ritmicitatea pe care și-a impus-o co
lectivul acestei unități.

Un aport substanțial la obținerea aces
tor rezultate l-a adus sectorul III (cu a- 
proape jumătate din producția dxtrasă 
peste plan) din cadru) căruia remarcăm 
brigăzile de frontaliști conduse de mine
rii Gheorghe Scorpie, Ștefan Nagy, loan 
Pctrcanu și Gheorghe Durlă.

Noi abataje 
pentru producție
Rcalizînd o viteză modic de avansare 

de peste 45 ml pe lună, brigăzile conduse 
de minerii Geza Antal și Gheorghe Han- 
ganu de la mina Vulcan, au pregătit, prin 
străpungerea suitorilor nr. 6—7, din blo
cul V, stratul 3 — in lungime de peste 
260 m — două noi abataje cameră, prevă
zute cu o producție medic zilnică de peste 
300 tone.

Faptul constituie o nouă dovadă a pre
ocupării colectivului minei Vulcan de a 
pune in funcție noi capacități dc produc
ție. Preocuparea trebuie reliefată cu atit 
mai mult cu cit brigăzile dispun de linie 
de front, iar exploatarea iși realizează 
și depășește zilnic sarcinile de plan.

O componentă a sarcinilor 
instituțiilor < ulturale de masă 
este munca educativă, cu im
plicații și ramificații largi. In 
cluburile și casele de cultură 
din Valea Jiului s-a înțeles că 
un criteriu al acestor eforturi 
este locul unde se desfășoară 
acțiunile organizate, formele 
concrete de manifestare, frec
vența. continuitatea lor. In 
privința locului cel mai indi
cat, lucrurile sînt limpezi, poa
te și datorită faptului că nu 
sînt decît două alternative: 
localul clubului și locurile de 
muncă, forme care, de bună 
scamă, se pot completa reci
proc pentru a exista o acțiune 
continuă.
minerilor face ca sala de apel 
să fie un 
țiunilor
pentru că aici minerii zăbo
vesc. poate din obișnuință, 
cîtcva clipe, înainte de intra
rea în mină sau la ieșire. Cum 
este folosită această cale pen
tru a reține atenția minerilor?

— In sala de apel de la 
mina Uricani — ne spunea 
Dumitru Rădoescu, directo
rul Casei de cultură din loca
litate — organizăm o mare 
parte din activitățile noastre 
in funcție de preferințele mi-

Specificul muncii

spațiu optim al ac- 
cultural-educative

nerilor dar și în strîns raport 
cu problematica specifică a 
muncii și educației. Din două 
în două sâptămîni formațiile 
noastre (brigada artistică de 
agitație, muzică populară sau 
ușoară) susțin microspectaco- 
1c. Și am observat că cele mai 
reușite sînt acelea pentru oa
menii rare au ieșit din schimb. 
Tot în sala de apel pionierii 
și artiștii amatori primesc bri
găzile fruntașe în muncă, se 
fac scurte informări asupra 
unor probleme importante. De 
dată mai recentă sînt raidu
rile noastre anchetă printre 
muncitori iar datele cylese 
(de obicei cu magnetofonul) 
sînt prezentate fie la stația de 
amplificare, fie în textul bri
găzii artistice de agitație, al 
cărui conținut e foarte con
cret. In acest fel am constatat 
că acțiunile noastre sînt ur
mărite cu interes, se formează 
o opinie publică împotriva 
celor care se abat de la dis
ciplina muncii.

La Uricani s-a format un 
punct de vedere statornic 
despre posibilitățile educative 
ale sălii de apel care sînt fo
losite intens. Sînt de mare 
folos, evident, și spectacolele, 
dar trebuie organizate cu dis
cern ăm în t pentru a nu ocupa 
timpul de muncă sau cel liber 
al omului. Mai consistentă în 
conținutul educativ este agita
ția vizuală folosită la Uricani. 
Un panou cu faptele zilei, fi
șiere ale sectoarelor în care 
se fac cunoscute cele mai sem
nificative aspecte ale muncii 
și realizărilor, gazetele de pe
rete, satirică și de 
a muncii, diverse 
despre contribuția 
la procesul muncii 
o expoziție cu desen 
vilor de la școlile riiij
te. Și cum toată agitația vi-

La sec|ia finisaj textil de 
la „Vlscoza* Lupeni ne-am 
inlilnlt cu vechi cunoștințe 
— munciioarele Susana Pa- 
laki și Maria Tecliereș. Tot 
in această secție am legat, 
cu pu[in timp In urmă, cu
noștințe noi: Eugenia Măn- 
doi, Elena Munleanu, Elena 
Moraru, bobinatoare. luliana 
Varga, depănătoare, Viorica 
Vătăman, cea care... „tace de 
toate", meseria ei fiind de 
fapt aceea de răsucitoare, C1- 
leva amănunte din biografia 
lor sint suficiente pentru a 
defini personalitatea vigu
roasă a fiecăreia. De pildă, 
Eugenia Măndoiu, este mem-

/////////////////////////////////////

Nu s-au
oprit

niciodată
la cifra
o sută

bra in biroul organizației de 
bază din secție, Maria Te
chereș. a muncit cu dragoste 
și vrednicie la Vîscoza, .o 
viafă întreagă", iar tînăra 
luliana Varga a fost primită 
de curind in rindurile comu
niștilor. Aceste amănunte le 
definesc ca muncitoare de 
bază ale fabricii.

Noile noastre cunoștințe 
din secția filatură iși Între
gesc personalitatea printr-un 
element comun : toate • sint. 
de ani de zile, fruntașe 
producție. In primeie 
luni ale acestui an, ele și-au 
dăruit cu prisosință bogatele 
roade ale priceperii și hăr
niciei, Fiecare s-a străduit 
să mînuiască firele mătăsii 
cu siguranță și repeziciune 
așa incit să depășească tot
deauna cifra de o sută, care 
indică realizarea normei. 
Astiel, Eugenia Măndoi a 
trecut peste sarcinile ei de 
producție cu incă 20 de pro
cente, iar pe graficele de pro
ducție in dreptul numelor 
Elenei Munteanu. Susana Pa- 
laki, al Elenei Moraru și al
tora citim cifre cuprinse în
tre 110—115 la sută.

Am înșirat toate aceste 
amănunte, nu pentru că ele 
ne vorbesc despre cantitatea 
de producție care pornește 
din miinile lor. Le-am În
scris pentru că cifrele rea
lizările lor dovedesc hotă- 
rirea filatoarelor de a nu se 
opri la 'îndeplinirea 
„strict necesar", de a 
întotdeauna mai mult.

MAI MULT, MAI 
MAI EFICIENT — așa cum 
se cere comuniștilor, așa 
cum aceștia confirmă zi de 
zi, odată cu confirmarea 
înaltelor calități moral-poli- 
tice, a atitudinii lor Înainta
te iafă de muncă, față de so
cietate.

T. spAtaru

(Continuare in pag. a 3-a)

BINE,

Ionica FIERARU

La preparația Corocști a avut loc o reușită acțiune de 
muncă voluntar-patriotieă pentru colectarea fierului vechi. 
Cu acest prilej cei 20 de tineri participant! au mărit realiză 
rile obținute pină in prezent cu încă 30 tone metale vechi.

unui ’ 
realiza I

K

recuperat
prin munca
patriotică

didactice

sec
au

celor ca- 
doresc 

comple- 
studiile,

C. HOGMAN

ultimul timp. Realizarea și 
depășirea sarcinilor de plan 
în primul trimestru al anului 
1974 a favorizat în 
sură 
muncă, 
acordat 
lificării

• //m In mina cui
i\ (:unl
rrr / dăm ștafeta
TyX destoiniciei

minerești

ții de muncă și viață optime. 
Mina Dîlja dispune de un că
min nou. dotat cu întregul 
confort pentru tinerii nefami- 
liști. iar familiștilor le asigură 
cu prioritate apartamente. Nu
mai în ultimii doi ani. mina 
Dîlja a primit peste 100 de a- 
partamente. La cantina ex
ploatării se oferă salariaților 
abonați o masă consistentă, 
compusă din două meniuri la 
alegere.

Celor care doresc să se an
gajeze li se explică avantajele 
legate de calificarea in me
seria de miner și stabilizarea 
in cadrul exploatării Aceas
tă preocupare a devenit per
manentă și se poate afuma că 
s-au obținut rezultate bune In

mare mă- 
stabilizarea forței de 
In același timp, s-a 
mai multă atenție ca- 
noilor angajați prin 

școala înzestrată cu material 
didactic și cadre bine pregă

tite profesio
nal.

Pentru a în
lesni califica
rea în mese
ria de miner, 
comitetul sin
dicatului vine 
in intîmpina- 
rea 
re 
să-și 
teze 
organizînd în 
cadrul exploa
tării cursuri 
speciale la ca
re predau ca
dre 
de la Școala 

generală nr. 2. In prezent aces
te cursuri sint frecventate de 
peste 90 de salariați. Dar sta
bilizarea cadrelor nu s-a limi
tat numai la aceste acțiuni, ci 
a constituit obiectul unor a- 
nalize periodice atit în comi
tetul sindical, cît și comite
tul oamenilor muncii.

In discuțiile ce au avut loc 
în cadrul consfătuirii asupra 
metodelor de recrutare, pregă
tire și stabilizare a cadrelor, 
coi 15 vorbitori, printre care 
Eugen Stănescu, șeful secto
rului Livezeni. loan Udrea, 
maistru instructor, Mihai

(Continuare in pag. a 3-a)

Acțiuni tinerești
f I

<> In toate organizațiile U.T.C. din cadrul unităților eco
nomice ale Văii Jiului în perioada 11—16 martie 1974 s-a 
desfășurat acțiunea intitulată ..Săptămina fruntașilor". Cu 
acest prilej au avut loc întîlniri ale tinerilor cu muncitori 
fruntași, cadre de conducere, mese rotunde, simpozioane etc. 
Acțiunea s-a încheiat la 16 martie cu o reuniune a fruntașilor, 
prilej cu care au fost felicitați tinerii care au obținut cele 
mai bune rezultate.

O NOUA UNITATE 
DE VULCANIZARE

Prin grija comite
tului executiv al Con
siliului popular Uri- 
cani și a cooperativei 
„Deservirea" din Lu- 
peni, recent s-a deschis 
in orașul Uricani o u- 
nitate de vulcanizare 
menită să satisfacă ce
rințele populației din 
această localitate.

înființarea acestei

preocupările de con
tinuă lărgire și diver
sificare a prestațiilor 
de servicii către popu
lație, datorie primor
dială a cooperativelor 
meșteșugărești.

DE INTIMITATE

In cadrul măsurilor 
preconizate pc-ntru îm
bunătățirea continuă 
a condițiilor de mun
că ale femeilor la mi
na Petrila s-a amena
jat. de curind, „came
ra intimă a femeii", 
dotată cu mobilierul 
necesar. cu diverse 
medicamente ele. Cu

siguranță, nu va tre
ce mult timp și vom 
afla că o asemenea 1- 
nițiativă va fi prelua-

tă și în alte întreprin
deri și instituții de 
către comitetele de 
femei, cu sprijinul

conducerilor unită
ților respective

SE REDESCHIDE..

CABANE — PROPRIETATE PERSONALA
In conformitate cu prevederile Legii nr. 

4/1973, ale H.C.M. nr. 880/1973 și in baza 
Deciziei nr. 345/1973 a Comitetului executiv 
al Consiliului popular al județului Hune
doara. s-a aprobat construirea de case de 
odihnă și turism proprietate personală in 
următoarele zone ale municipiului Petroșa
ni : Valea de Pești, Cheile Tăii, Cheile Jie- 
țului, Sașa, Polatiște, Cheile Roșia și Pa
ring — Slima.

Solicitanții se pot adresa serviciului de 
sistematizare al consiliului popular muni
cipal unde pot consulta și secțiunile-tip 
avizate.
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START IN CAMPA
NIA DE ÎMPĂDURI

RE

Pctro- 
startul 
îinpă- 

această 
perime- 

I Băni-
Petru

Au-

Astăzi în cadrul ()- 
colului silvic 
șani s-a dat 
campaniei de 
durire din 
primăvară. In 
Irul brigăzii 
ța (brigadier
Stoica, pădurar 
gustin Șerban) se vor 
planta primii puieți. 
Plantările au începui 
și se vor intensifica in 
următoarele zile in 
parcela 179 Peștera 
Bolii.

Peste cîtcva zile, ma
gazinul de confecții și 
țesături (unitatea nr 
16) din Lonea, extins 
renovat și complet mo
dernizat va fi 
circuitului 
In rețeaua 
cu același 
I. (. S. Mărfuri indus
triale, magazinul cu 
autoservire nr. 16 se 
înscrie în rîndul celor 
mai moderne magazi
ne existente în Valea 
Jiului.

redat 
comercial, 
unităților 

specific a

protecție 
anunțuri 
tinerilor 
chiar .și 

le ele- 
localila-

Fier vechi

Numeroși uteciști de la 
torul IV al minei Petrila, 
participat la sfîrșitul săptă- 
minii trecute, la o acțiune de 
muncă voluntar-patriotieă de 
strîngere a fierului vechi. I- 
nițiatorii acțiunii — tinerii 
Gavril Pintea. Alexandru 
Moldovan, Constantin Ceru, 
Dumitru Pretoiu — s-au a- 
flat în fruntea tinerilor care 
au colectat în două zile, mai 
mult de 20 tone de fier vechi.

La Vulcan, orașul a cărui 
asociație de locatari a lansat 
chemarea către toate asocia
țiile din municipiu pentru în
făptuirea, în acest an, a unui 
vast program de lucrări în do
meniul edilitar-gospodâresc. 
acțiunile do înfrumusețare au 
debutat, după etim era de aș
teptat, cu plantările masive 
de arbori și arbuști ornamen
tali și amenajarea noilor 
zone verzi. O privire asupra 
a ceea ce s-a realizat pină 
acum evidențiază numeroase 
acțiuni organizate de depu- 
tați, președinți ai comitete
lor de blocuri, de organizația 
de tineret, de un mare număr 
de cetățeni. Duminică. 17 mar
tie. spre exemplu, cea mai 
frumoasă și mai importantă 
arteră de circulație a orașu
lui, bulevardul Victoriei, a 
fost însuflețită de entuzias
mul celor peste 60 de tineri 
muncitori și ucenici de la

Secția de stilpi hidraulici, 
mobilizați de comitetul orășe
nesc al U.T.C. (secretar Vasile 
Pupăzan') și organizația de 
tineret de la S.S.H. (secretar 
Ion Ioana).* Participînd la o 
amplă și rodnică acțiune de 
muncă voluntar-patriotieă, ti
nerii uteciști au săpat gropile 
și au plantat, în zonele verzi 
ce mărginesc bulevardul, pes
te 200 de puieți de salcîm, tei 
și alte specii ornamentale. La 
rîndul lor, cetățenii din blo
cul nr. 1. de pe Aleea Viito
rului, mobilizați do comitetul 
de locatari în frunte cu depu
tatul Gheorghe Rusu. au plan
tat în jurul blocului 220 pu
ieți de salcîm și mesteacăn și 
peste 60 de măcieși care vor 
fi alloiți în această vară. De 
asemenea, au întreprins nu
meroase acțiuni de curățenie 
și înfrumusețare a spațiilor 
din jurul imobilelor în care 
locuiesc, și locatarii blocuri-
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lor D-10 și D-ll, D-12 și D-13 
(Aleea Crizantemelor), F-8 și 
F-9 (bulevardul Victoriei). 
A-61 și B-61 din microraionul 
nr. I și mulți alții. Edifica
toare pentru amploarea lu
crărilor de înfrumusețare, în 
curs de finalizare, este acțiu
nea cetățenilor din blocurile 
D-10 și D-ll care pregătesc 
patul germinativ al unor vi
itoare alei de trandafiri. Nu
mai la aceste imobile au fost 
aduse 23 de mașini cu pă- 
mînt fertil care a fost apoi 
nivelat de cetățeni. Un alt 
exemplu îl oferă blocul nr. 7, 
Aleea Crizantemelor (pre
ședinte pensionarul Dumi
tru Guraliuc). In fața a- 
cestui imobil, ca de alt
fel și a vecinului cu nr. 8 
(președinte Petru Pali), au fost 
construite prin munca volun
tară a cetățenilor — dintre 
care s-au remarcat I. Paul, 
A. Uici și I. Cornel — fru
moase chenare și paturi ve
getale pentru flori și tranda
firi.

Plantările, curățirea și re- 
amenajarea zonelor existente 
și crearea de noi zone verzi 
sînt lucrări la înfăptuirea ca

Tonta ȚAțARCA

(Continuare in pag. a 2-a)
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Fiecare oraș — 
un șantier de primăvară 

Ample acțiuni în toate cartierele 
municipiului

Favorizați de timpul căl
duros din ultimele zile și 
așteptată de gospodarii 
municipiului nostru, „cam
pania" de curățenie și în
frumusețare din această pri
mă' ară a fost declanșată.

Rftspunzind chemării co
mitetelor < \ecuti> c ale con
siliilor populare, mii de ce
tățeni din orașele Pctrila. 
Petroșani, Vulcan, lupeni și 
Uricani. mobilizați de dc- 
putați. președinți ai comite
telor de locatari și respon
sabili de scări, participă ni 
aceste zile la primele acțiuni 
de curățenie și înfrumuseța
re, incepînd sau conținu 
ind in același timp nume
roase alte lucrări (gospodă
rești pentru îmbogățirea 
dotațiilor centrelor noas
tre urbane. Obiectivele i- 
mediate ale acestor acțiuni 
sini PLANTĂRILE DE XR- 
BOR1 ȘI ARBUȘTI ORNA
MENTALI. operațiune ca
re nu suferă aminare, CU
RĂȚIREA Dl REZIDUURI 
X TI TI ROR SP M IILOR 
DIX PREAJMA BLOCURI
LOR DE LOCI 1X11.. DE 
PI STRĂ/1 ȘI TRXNSPOK- 
TAREA ACESTOR X LA 
RAMPE. In continuare prin 
contribuția cetățenilor \or 
trebui amenajate rondurile 
pentru flori și paturile de 
vegetație ale trandafirilor,

vor trebui finalizate lucrări
le gospodărești caro să îm
bogățească zestrea localită
ților cu noi dotații.

S-au obținut deja prime
le succese In marile cartie
re S Martie, Aeroport, Co- 
roești. Praia s-au înregistrat 
primele înnoiri, in următoa
rele zile acțiunile gospodă
rești începute vor trebui in
tensificate și extinse în toa
te localitățile, astfel ca la 
finalizarea lor așezările 
noastre să îmbrace haina no
uă a curățeniei și bunei gos
podăriri Această .campa
nie** este necesar, de aseme
nea, să fie mai puternic 
sprijinită și de unitățile pres
tatoare de servicii, de insti
tuții și întreprinderi.

0 fotogazetă și-a schimbat funcția
Pe strada Republicii din Petroșani, pe trotuarul 

din fața Exploatării de gospodărie comunală, se gă
sește masiva construcție a unei foto-gazete. Pe con
strucție, trei inițiale : I.G.C, Doar atît Sub geamul 
murdar nici un articol, nici o fotografie, caricatură sau 
grafic caro să rețină atenția trecătorilor

Este timpul, credem, ca foto-gazeta în cauză să fie 
pusă in slujba scopului pentru care a fost construită 
in atît de frecventatul centru al orașului.

D. IOSIF

Ii cunoașteți ? în fnța blo

cului nr. 12 do pe strada 

Independenței — Petroșani 

familiile Inghel Crislacho, 

Ghcorgbc Danciu, Stan Bit- 

că, Vasile Drăgan, Silvia 

Sabadoș, îon Bic, Robert 

lulling. Gheorghe Pantea. 

Ervin Szedlacsck, llie Ră- 

dulescu. Mihai Ridzl, Maria 

Marcș. Gheorghe Suciu, Du

mitru Crutaciuc, Daniel 

Cristea, Dominic Ghcrghe- 

lv in frunte cu președinta 

de bloc Georgela Matci, 

angajați in dupA-amiaza zi

lelor do duminică și luni 

intr-o antrenantă acțiune 

de înfrumusețare.

Gospodarii, în competiția 
înfrumusețării

(Urmare din pag. M

rors cetățenii orașului sînt 
chemați să participe cu ini
țiativă și responsabilitate în 
aceste zile, in interesul lor, 
al orașului în care trăiesc. In 
fruntea unor astfel de acțiuni 
s-au situat deputății Maria 
Mihuț, Tudor Mucuță. Florica 
Drob, președinții comitetelor 
de blocuri amintiți, numeroși 
cetățeni, al căror exemplu 
trebuie urmat.

Dar. deși orașul cunoaște o 
efervescență gospodărească, 
rodnică. nu poate fi vorba 
deocamdată decit de un în
ceput Eocatarii din nume
roase blocuri între care a- 
mintim pe cele cu nr. 2", 4. 
6. 1-A. 2-A. G-8. 10 și 12.
toate din Aleea Muncii, D-9, 
strada Republicii. E-2. bule
vardul Victoriei nu au declan
șat încă acțiunile de înfru
musețare și gospodărire. Ora
șul prezintă încă multe spa
ții care așteaptă grebla, mă
tura. mina bunilor gospodari. 
Aspectul multor puncte gos
podărești este de-a dreptul 
deplorabil, se mai văd încă 
multe hîrtii și alte reziduuri. 
Toate acestea reclamă necesi
tatea intensificării și amplifi
cării acțiunilor începute. a 
mobilizării de către deputați. 
comitetele de locatari, organi
zați ile de masă și de tineret, 
a tuturor cetățenilor la îm

„Ce
Am primit, din partea con

ducerii E. M. 1/jn'ea. răspun
sul la criticile formulate în 
articolul ..Nici ca la mama 
acasă, dar nici... chiar așa!" 
.apărut in „Steagul roșu" nr. 
7 54,3). Ce ni se comunică ? 
Spicuim. în continuare, din 
conținutul adresei (cu nr. 
1 058 din 3 martie 1974), sem
nată dt ing Aurel Brinduș, 
directorul mine; Lonea, și 
Iosif Ledrer, șeful serviciului 
administrativ al exploatării :

„A fost reanalizat, după a- 
pariția articolului respectiv, 
modul și posibilitățile de în
lăturare a deficiențelor con
statate dc dumneavoastră la 
căminul de ncfamiliști al ex
ploatării noastre.

Dotarea cu mobilier nou a 
căminului necesită o investi
ție in valoare de circa 150 000 

prospătarea. curățirea și în
frumusețarea străzilor, cartie
relor, a fiecărui bloc, a între
gului oraș. Timpul deosebit 
de frumos pe care luna mar
tie ni l-a adus mai devreme 
in acest an. constituie un în
demn irezistibil de a ieși la 
muncă, pe stradă, în jurul 
blocului. în cartier, in gră
dini. Este necesar și util pen
tru fiecare, și pentru toți, să 
ne înfrumusețăm mediul în 
care trăim ’

Vulcănenii. inițiatorii între
cerii gospodărești intre aso
ciațiile de locatari din muni
cipiul nostru, au în țață un 
amplu și mobilizator program 
de lucrări edilitare i căror 
finalizare va îmbogăți zestrea 
orașului lor. Dintre acestea 
amintim noul stadion. nou? 
parc din fața spitalului, defi
nitivarea lucrărilor din zona 
bulevardului Victoriei, ame
najarea terenului dc tenis de 
cîinp, din microraionul nr. 1. 
și a bazei sportive de Ia 
Școala generală nr. 4. Toate 
aceste lucrări, și multe alte
le, solicită eforturi susținute, 
inițiativă gospodărească, pri
cepere și dăruire. Cetățenii 
Vulcanului sînt în măsură să 
le finalizeze, să-și înfrumuse
țeze orașul în care trăiesc, să 
dobîndească locul fruntaș rîv- 
nit în întrecerea gospodăreas
că pe care au inițiat-o între 
localitățile Văii Jiului.

am putut îace, am făcut...“
lei. ori aceste achiziții de 
mobilier — covoare, perdele, 
lenjerie ele. — in situația 

Pe urmele semnalelor 
critice ale ziarului

construirii unui nou cămin, 
nu este justificată pentru o 
perioadă de circa I an.

Am trecut, in schimb, la 
rezolvarea problemelor de în
treținere. A fost intensificat 
ritmul activității muncito
rilor de la întreținerea că
minului (tîmplărie. insta
lația de apă, electri
ce), au fost reparate toate de-

O plasă pescărească, o ancoră, câteva acvarii alături de alte elemente decorative 
de bun gust. \șa se prezintă la redeschidere, unitatea de pescărie din halele Petroșa- 
niului după un scurt, dar eficace, proces de reparații și modernizare. Pe lingă noul „con
ținut" estetic al magazinului este de menționat și conținutul său „dc bază": apreciatele 
produse de pescărie despre care ni s-au dat asigurări că vor exisla din abundență.

fecțiunile de aceste genuri 
semnalate. Săptămânal, se 
controlează starea de funcțio

nare a acestor instalații. A 
fost zugrăvit și vopsit soclul 
in ulei de la saja clubului, 
care a fost foarte murdar ; 
s-a reparat parchetul și s-a 
vopsit. De asemenea, s-au 
vopsit în ulei ușile și feres
trele.

Spălătoarele au fost zugră
vite iar soclurile vopsite în 
ulei.

Pentru jntimizarea interio
rului au fost confecționate 
stative pentru flori în antreu 
și pe coridoare.

In momentul actual, starea 
de întreținere și curățenie a 
căminului este bună. După 
oprirea încălzirii centrale, vom 
zugrăvi și interioarele tuturor 
camerelor din cămin...".

Ce mai putem adăuga ? 
Deocamdată, e bine că s-a 
făcut și atît !

18 martie. Nota zece pentru 

părinții acestor mici gos
podari de pe strada Păcii, 

cartierul Aeroport — Petro

șani.

Foto : Ion BICIU

M-am mai ocupat atît de 
mult de această problemă 
Incît mi-e cam jenă s-o mai 
ridic. Totuși, trebuie, chiar 
dacă unii se vor supăra pe 
mine încă o dată. Este vorba 
despre hîrtii. Nu despre ace
lea care circulă prin birouri, 
ei despre acelea care umplu 
străzile și zonele verzi ale o- 
rașului nostru. Dacă nu 
sînt crezut, vă invit să vedeți, 
spre exemplu, — și cite e- 
xemple nu s-ar putea da ! — 
zona verde care se întinde 
Intre străzile Independenței 
și Păcii din cartierul Aeroport

SERVIRE „IREPROȘABILĂ"
Țin să precizez de la înce

put că nu este vorba de vreo 
rețetă originală recomandată 
de cineva. Nu. După o zi în
cărcată la serviciu, am plecat 
într-o scurtă plimbare prin 
oraș. Abătîndu-mă puțin din 
drum, am vrut să intru la co
fetăria din Uricani, dar aceas
ta se afla în reparație. Atunci 
am poposit la restaurantul 
„Păltiniș" in intenția de a 
servi o cafea. Mi s-a luat 
comanda fără întârziere. A so
sit și ceașca cu cafea. După 
primele înghițituri mi-a fost 
dat să constat că concentratul 
avea un miros de cimbru. Am 
tratat totul cu indiferență. La

O ION TOPOR AN — Petroșani (Aleea 
Florilor, bloc 1. ap. 3) : Redacția nu 
poate lua măsuri (cum ne cereți dumnea
voastră) împotriva celor care, aflați în 
spatele unui ghișeu sau după o tejghea, 
dovedesc lipsă de solicitudine in fața unor 
cerințe firești. Cel mult putem lua atitu
dine. Bineînțeles, în cazul în care cele 
ce ne sînt semnalate de cititori, urmate 
de o investigație a redacției, se dovedesc 
conforme cu realitatea. Altfel, nu !

UN GRUP DE LOCATARI AI BLO
CULUI E 4 — Vulcan : In acțiunea pa
triotică de înfrumusețare și bună gospo
dărire a orașului, blocului în care locuiți 
i s-a decernat, în anul trecut, locul al 
II-lea. V-ați dovedit, cu adevărat, buni 
gospodari ! Că mai aveți printre dumnea
voastră și „uscături" sîntem convinși. De
terminați-! să intre în marele șuvoi al 
celor ce nu uită nici un moment să-și 
îmbogățească condițiile de viață.

în final, semna- 
vom interveni

soare, cu... nume reale.' 
ți-vă scrisoarea și, firește,

* UN GRUP DE MUNCITOARE (! ? !) 
— Petroșani : Reveniți cu date concrete 
despre cele afirmate, umpleți „golurile*1 
pe care le-ați lăsat, intenționat, in scri-

PETRU FĂGĂRAȘ — Lupeni |str.. 
Straja, nr. 16) : Ce să vă răspundem ? In 
primul rînd, nu ne-ați specificat in scri
soare numele celei la care vreți să vă.re
feriți. In al doilea rînd, e dc neînțeles 
a la Consiliul popular orășenesc Lupeni 

să nu fi fost... ascultat, spre a vă fi re
zolvată „cauza". Reveniți, dacă conside
rați necesar, nu înainte însă de a vă in
forma (spre a ne comunica apoi și nouă) 
concret asupra a ce doriți să criticați.

ca

att eia)udul
Nu ne fac cinste...

și veți observa câtă hîrtie 
poate fi împrăștiată pe un ast
fel de teren. Cine-o fi vino
vat ? Cei de la salubritate 
sau cetățenii ?

După părerea mea, și unii 
și alții. De cind am ridicat 
prima oară această
problemă. lucrătorii de 
la salubritate au mai
făcut cite ceva. Au fost 
confecționate containere pen
tru gunoaie, despre care s-a 
spus că vor fi ridicate cu ma
caraua in camion și astfel 
transportate pină la rampele 
de reziduuri, iar în locul lor 

un moment dat însă am vă
zut în ceașcă... coji de cartofi. 
Am chemat ospătară și i-am 
arătat cu ce am fost servit. 
Surprinsă, aceasta și-a cerut 
scuze, a luat ceașca și a dis
părut. Bineînțeles că am ră
mas la masă așteptînd. Pină 
la urmă am rămas cu aștep
tarea fiindcă altă cafea nu 
am mai primit. Dar nici pe 
ospătară n-am mai văzut-o.

Ce părere are despre acest 
mod de ..servin'" practicat la 
restaurantul „Păltiniș" din U- 
ricani, responsabilul localu
lui ?

Flavius SPR1ESCU, 
Uricani 

se vor pune altele goale. Acum 
văd că aceste containere sint 
ridicate și golite în camion, 
ceea ce nu-i același lucru 
Pentru că. camionul e des
chis iar hîrtiile, apărate îna
inte de „furia" vînturilor de 
pereții containerelor odată go
lite în camion, și cind aces
ta prinde viteză și cu ajuto
rul vîntului, își iau din nou 
zborul prin întregul cartier. 
Ce se cîștigă la pod. adică cu 
containerele, se pierde la pun
te, adică cu transportul. Am 
propus ca aceste camioane să 
fie acoperite cu o plasă care 
poate fi derulată pe măsură 
ce sînt* umplute. Propunerea 
nu a fost însă acceptată

Am mai văzut că, în dneie 
cazuri, lucrătorii de la salu
britate ard hîrtiile în interi
orul punctelor gospodărești. 
Dar, vai, cum arată și aces
tea ? ! Cred că ar fi mai in
dicat ca locatarii, din proprie 
inițiativă sau la îndemnul a- 
soeiațiilor. să ardă ei înșiși 
acele cîteva hîrtii care rezul
tă din propria lor gospodărie.

Bine ar fi, de asemenea, 
dacă in cadrul acțiunilor de 
gospodărire și înfrumuseța
re a spațiilor din jurul blocu
rilor, domeniu în care s-au 
lansat chemări și s-au luat 
angajamente, s-ar acorda o a- 
tenție mai mare acestui as
pect pentru a se pune stavilă 
împrăștierii hîrtiilor și a al
tor reziduuri zburătoare pe 
zonele verzi.

Carol ANDRAS, 
pensionar, Petroșani

Pe tema iluminatului 
public 

ivii credeți ?
Venifi să vedeți !

Pe strada M. Eminescu din 
orașul Lupeni, în primele 
două luni ale anului 1974, 
numai in două seri a fost 
lumină, și aceea anemică, 
roșiatică. De-a lungul străzii, 
se înșiră nouă stilpi puternici, 
noi, dc beton, dar ce folos ? 
Nu credeți, tovarăși de ia 
Secția de distribuire a ener
giei electrice Petroșani ? Ve
rificați. și vă veți convinge!

înțelegem că trebuie să se 
realizeze economii de energie, 
dar... nici chiar ușa- Adică, 
nu cu prețul atîtor necazuri 
pentru locatarii — tineri sau 
vârstnici — ai acestei străzi.

zile de repaus

coniultatie 
luriaică=

© Un grup de muncitori 
de la C.E. Paroșeni •

Referitor la plats oreloi 
de lucru prestate în zilele 
de 31 decembrie 1973 și 3 Ia
nuarie 1974, deci in zile de 
repa tngajaplor care nu 
lucrează in ture speciale o- 
bkgatorii, ii *e pot acorda

N_______—---------

ore libere pentru compens 
rea timpului lucrat.

Situația dv. este regi* 
mentată in art. 1. dii 
H.C.M. nr. 1505/54 și în pre
cizările Ministerului Munci- 

nr. 65470/1973, in sensul că 
vi se poate acorda timp echi
valent .de odihnă pentru 
munca prestată in zile de

repaus, în termen de 60 de 
zile de la data prestării mun-

ii respective.
Prin cele relatate de con- 

lucerea Termocentralei, dv. 
iți beneficiat de orc de re
paus pentru timpul de mun

că prestat în zilele de sărbă- 
oare, despre care vorbiți în 
crisoare.
In caz că vreun angajat 

nu-și primește toate dreptu
rile de odihnă pentru orele 
prestate în zile de repaus 
,i nu a putut să-și clarifice 
situația cu conducerea uni
tății. poate să se adreseze cu 
plingere la comisia de.judc- 
c nâ de la întreprindere.

JURIST

Rudolf IA.XOVETZ, 
Lupeni

Becuri și... luminări
— Un bec de 40W. vă rog I
— Nu aVem.
— Atunci de 60 sau de 100 

IV !
— Lipsesc orice fel de be

curi în afară dc cele pentru 
lămpi de noptiere 1

Asemenea dialoguri se repe
ta cu zecile, de multe sâptă- 
mîni, Ja magazinul de produse 
electrotehnice din Petroșani 
unde există o lipsă croni. ă de 
becuri.

... In acelașj timp, la maga
zinul „Bijuteria" una din vi
trine p fost amenajată pentru 
prezentare în exclusivitate a.., 
luminărilor ornamentale, de 
toate formele și culorile ! 1-L.tc 
Oare un., apropo!! țL serei) 
la lipsa de becuri, o ..invita
ție" să trecem la... ilumina
tul cu luminări. Doar, amân
două magazinele aparțin ace
leiași Întreprinderi cometuMle
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Acțiuni diferențiate Misiunea secretă a maiorului Cook *

in educarea
tinerei generații
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cineniatogra fie
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idel nobile : omul
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4
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oile 
ace si

s-ar
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trebuie 'd creadă nicioda-

r

Școala «fencrnlA nr 4 din 1

Agitatorul pe șantiere
prezenfâ vie, stimulatoare

de energii și initiative

(Urmare din pag. 1)

colectivul de muncă 
facă cît mai repede, 

altele, a fost aspru

să facem acest lucru 
mijloacele și formele 
politice de rnasă, sâ 
'orțfa de influențate

nizat c 
în care

are nevoie de oameni 
pregătiți, capabili să

..Pioniem d<> ieri șl p 
In cadrul act 

ntîlnit cu un 
primelor 

ish a IV-

un album ilustrat cu 
pionierești pe te- 

'ionierlc. dragă-mi 
fotomontajul cu as

ia ’a XXV-a ani-

t pen- 
rii elRse- 

ișit mont 
o cînt 
pionier

• aspe 
pionierilor, 
lașamer.iu-

A de la

Tudorel D 
Ui școala 

Slătinioara
oneurMul, dc < 
crsilri și proz 
? purtătorilor 

purpurii cu tricolor' 
ții pionieri au redat în cu
vinte simple dur înălțătoa
re. glodurile și dorințele lor 
pentru march' eveniment 
din viața organizații i.
• Pionierii cercului .Mi

cii naturaliști4 dc la Casa 
pionierilor din Vulcan au 
plantat oraș Un număr 
de zece ornamentali

1949-1974
din cei 25 propuși, 
meniul semnifică 2 
(l > existență a Or 
pionierilor din pat

‘ă,
(B l u Școala generală
din Petrila au,fost a< 

te integral sarcinile ce 
vin privind amenajare 
tulul dc vacanță „Valeu 
Pești", S-an evidențiat pio
nierii și școlarii următoarelor 
clase: a iV-a C (comandant 
instructor Ghvorghița Brn- 
fiuș), a iV-a B (comandant 
instructor Sinîion Ro- 
gobele), u VI-a B (comandant 
instructor Mitra Țipțer), a 
Vil-a B (comandant instruc
tor Maria Drulă), a VIII-a B 
(diriginte Viorica Mihăilă).

Trebuie să constatăm, 
/ară oarecare iritare și 
pentru prima oară, că la Mo- 
qoșoaia există nil numai tra
ducători inspiraiI. Celor nc- 
inspirafi Ic datarăm titlurile 
de o deosebită platitudine 
cum este cel dat Ulmului lui 
Philip Leacock. „Misiunea se
cretă a maiorului Cook" ce 
nu are nici de departe alaia 
incitantă a originalului „Tac 
Escape ol the Birdmen" carc 
ne comunică, succint, că eroii 
Ulmului vor li niște oameni- 
pasâre, adică niște lean mo
derni, care. Iri/lnd imposibi
lul, vor să sc înalte căi re lu
mină. Except ind cileva inad
vertențe gramaticale, „In
vent i\ Halea" traducătorilor
de la laboratorul dc subtitra
re din Mogoșoaia se oprește 
la titlu șl putem urmări „Mi
siunea secretă a maiorului 
Cook" (sintem nevoiți să ac
ceptăm acest titlu, deși este 
evident că un prizonier
merican poale avea doar mi
siuni secrete intr-un lagăr 
fascist) in bune condifiuni, 
deseori cu sufletul la gură.

Philip Leacock se inspiră 
din iilmelc necunoscute ale 
Istoriei celei de a doua con- 
ilagralii mondiale. Si Uleie 
alese de el, precum și de co
laboratorul său, scenaristul 
David Kidd, sini foarte intere
sante. Cineaștii americani au, 
in general, tendința de a ve-

nu 
nu

dea aspectele senzaționale 
ale războiului. „Eroii de In 
Telemark", „Expresul colo
nelului \ an Ryan" șl 
til me au demonstrai 
lucru cu prisosință. Nn 
putea spune, Insă, că spec
taculozitatea .Misiunii secre
te a maiorului CoolC este de
zagreabilă. Cu afli mal mult 
cu 
ba 
nu

tă în năruirea tuturor spe 
roatelor sale. Trebuie să crea
dă. in schimb, in puterea sa 
morală nelimitată, capabilă 
sâ îndepărteze handicapul li
mitei fizice.

Altminteri spectaculozitatea 
Ulmului servește drept cadru 
unor evoluții psihologice 
credibile. Atmosfera care 
predomină in castelul alpin, 
izolai intr-un pisc inaccesi
bil, înaintea evadării li nu
rului savant llrevik, este re
levantă în sensul că dezvălu
ie lalele inedite ale per
sonalității umane, în contact 
cu un ceas de cumpănă. Stă
rile prin care trec personaje-

le sînt caracteristice momen
telor de o extraordinară în
cordare. Tocmai de aceea 
reacțiile personajelor vor li 
mai acute, conturate In tuse 
mai puternice, dar convingă
toare in limitele contextului

Fuplele care prind viață pe 
ecran pornesc do la realitate. 
A existat, într-adevăi, o ast
fel de evadare, paști șa tă a- 
pol de Skorzeny cu ocazia 
răpirii Im Mussolini, Dar În
treprinderea Iul Cook, plină 
de pericole șl qreulâll aproa
pe de netrecut, avea acea 
semnificație learinnă la care 
se referă subtil titlul original 
Oamemi-pasăre trebuiau să 
se-nalfe cu planorul fragil 
deasupra Alpilor pentru a 
părăsi imperiul Întunericului, 
pentru a nu permite ca acel 
întuneric sâ cuprindă destinul 
întregii umanități. Aici. In a- 
ceaslă semnificație a pelicu
lei rezida Ideea frumoasă 
urmărită de Leacock, expusă 
in cadrul unei narațiuni pal
pitante .

Doug McClure, Rene Au- 
berlonols, Greg Mullavey, s> 
Tom Sherrill creionează por
trete firești Intr-un Ulm dedi
cat vocației pentru sfidarea 
Imposibilului, vocație trezită 
de sentimentul datoriei de 
om, pusă înaintea aceleia de 
soldat.

-
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Sarcinile deosebit dc mobi- cît mai bine șî operativ toate gin. ca Dumitru Roșu. Marjn
iul 1974 le șei ' < re.r cu mijloace de Rădulescu. Costacbe Mafiei.
structorilor transport si utilaje, iar repara- Gheorghe Ncagoie Și alții care
ei desfasu- țiile sâ fie executate de cea ajută biroul organizației de

rarea unei ii se munci po- mai bună calitate. Biroul or- bază în mobilizarea oamenilor
litice în rindul colectivelor ganizațiej dc bază pune un la realizarea sarcinjlor
de pe șant:e mare accent pe cunoașterea — Constructorii din Vulcan

In munca poi concretă și operativă de către nc spune Dumitru Cio-
la om. un r< sebit îl în- fiecare comunist, dc fiecare bcscu. secretarul organizației

? de agita- muncitor a sarcinilor și a mă- dc bază — lucrează la obiec-
mrl Deci. cum acționează surilor adoptate pentru mobi- tivele stabilite pentru acest
agitatorii pe teren. in mjjlo- lizarea colectivelor la înfăp- trimestru. Agitatorii iși fac pe
cu| constructorilor. ce contri- tujrea acestor cerințe. Astfel. deplin datoria Exemple avem
buție aduc la soluționarea tind am preluat inițiativa pe șefii de echipă Ștefan Ban,
problemelor cu care se con- ..Sâ lucrăm o zi pe lună cu Marin Dragu sînt cei mai ini-
Iruntă oamenii Pe șantiere ? benzină economisită*’, agita- moși c are știu să convingă

lorii au acțjonat să determine oamenii, pentru că ei răspund
pe creșterea preocupării condu- primii la toate < hemârile. mo-

tstriale și cătorilor auto pentru folosirea bilizîndu-i pc ceilalți construe-
diin munici- chibzuită, economicoasă a bon- tori la o muncă rodnică, mai

piu ? zinei. pentru curmarea rjsipei ales prin exemplul personal
— Indepkn saircinilor de dc carburanți. Agitatorii au ce-1 oferă.

plan — ne spu 1 tovarășul organizat mai multe convorbi- — Lucrurile merg bine și
Ioan Balan. secr rul orga- ri cu prilejul cărora au pre- în organizația de partid a șan-
nizației de bi lotului Lu- zentat calcule djn carc rozul- ticrului din Lupeni — ne de-

al T.C.M.M. — es 
eupare de frunte a tutu- 

comuniștilor. Ințelesînd 
ițele pe care acest an le 

pune în fața noastră, ne-am 
preocupat ca fiecare formație 
de lucru să-și cunoască sar
cinile concrete din planul a- 
nual, posibilitățile, rezervele 
de care dispun pentru realiza
rea acestora. In acest scop, 
biroul nostru s-a folosit de un 
larg activ de agitatori. încă 
djn luna ianuarie ara reorga- 

;ivul de agitatori 
ales comuniști cu 
și prestigiu, ca 

maistrul Gcza Kiss, muncito
rul Radu Stoicescu, tehnicia
nul Petre Rusu. dulgberji E- 
lena Popcscu și Tudor Stancîu, 
lăcătușul loan Popa și fierar- 
hctonisrul Constantin Frumu- 
șt'liy Lotul nostru lucrează la 
extinderea preparației cărbu
nelui Lupeni. Acum îi punem 
-căciula" la montaj. Prin dia
logul permanent cu muncito
rii constructori, agitatorii dez- 
h?-‘ sarcinile zilnice, modali
tățile în care trebuie sâ ac
ționeze fiecare formație pentru 
a-și pune în valoare toate po
sibilitățile și a ne încadra în 
termenele de execuție.

Preocupări identice există și 
în organizația de bază a lotu
lui S.U.T. Iscroni al T.C.M.M. 
unde, după cum ne-a relatat
secretarul de partid. Marjn
Ciocazan. au fost aleși
11 agitatori dintre cei
mai buni tcomuniști ca
Ștefan Iordache, mc■canic
pc atelierul mobil. Vasile Poc-
șan. șofer. Viorel Hatneanu,
Gheorghe Ba dea, mecanici.
Petru Cobori, șofer și alții.
Toțj au fost confirmați în a-

truiți periodic de către comi
tetul de partid. S-au pre 
sarcini concrete pentr 
vita tea fiecărui a 
discută în permane 
meni: despre ceea 
făcut ca lotul să di

tau economiile ce se puteau 
realiza. Gazeta dc perete a 
publicat articole în care erau 
prezentate metodele folosite de 
cei mai buni conducători auto 
și rezultatele obținute in utj- 
lizarea’’ rațională a benzinei. 
Au fost organizate mai multe 
controale pentru a .se. vedea, 
cum sînt întreținute mașinile 
și dară se respectă prevede
rile Decretului Consiliului de 
Stat privind dezvoltarea bazei 
energetice și folosirea rațio
nală a combustibililor și e- 
nergiej. Rezultatul ? Lunar se 
economisesc circa 
benzină, mașinile sînt 
rațional, la întreaga 
pacitate. Nu de mult 
tins această inițiativă 
pra materialelor, a 
dc schimb.

Dezbaterile din cadrul orga
nizațiilor de bază și discuțiile 
purtate de agitatori cu fie
care brigadă au contribuit în 
mare măsură la intensificarea 
ritmului de execuție, la folo
sirea mai efjcientă a fondului 
de timp și pe șantierele T.C.H.

— Constructorii șantieru
lui nr. 1 Petroșani — ne infor
mează tov. Augustin Prodan, 
secretarul organizației de bază 
— execută obiective impor
tante din planul de investi
ții pe 1974. Intre acestea se 
numără blocurile din Petrila, 
blocurile din cartierul Aero
port eu magazine la parter și 
fabrica de Răcoritoare djn Li- 
vezeni.

Pentru ca fiecare muncitor 
sâ știe cît mai bine ce are de 
făcut, am reorganizat grupele 
de agitatori în funcție de o- 
biectivele noi planificate și 
graficele de execuție. Periodic, 
agitatorii sînt inslruiț; cu sar
cinile ce le revjn, am adus la 

care îi 
munca 

la om la 
agitatori foarte 

cu experiență și presti-

4 000 litri 
folosite 
lor ca- 
am ex- 
și asu- 
pieselor

clară secretarul Cornel Va- 
sian. Agitatorii au purtat dis
cuții cu ccj care au avut ri
nele abateri, contribuind ast
fel la întărirea stării discipli
nare. Ei acționează îndeosebi 
pentru îmbunătățirea caljtăiii 
lucrărilor executate, respecta
rea termenelor .de ipr.edarc, fo
losirea la capacitatea maximă 
a utilajelor din dotare. Orga
nizația noastră are un colec- . 
tiv dc agitatori activi bine 
pregătiți profesional, modele 
de disciplină și conduita cum 
sînt Tudor Sandu. Nicolae 
Avram, șefii unor formații de 
zidari. Datorită activității des
fășurate de organizația de ba
ză. de colectivul dc agitatori, 
lu; rănile ce se execută acum, 
atît Ia blocurile de locuințe, 
cît și la reutilarea I. F. A. Vîs- 
coza Lupeni, se înscriu în 
graficele de execuție.

Din cele relatate de interlo
cutorii noștri privind preo- 
cuoarea organizațiilor de bază 
și a colectivelor de agitatori 
pentru îndeplinirea sarcini
lor de plan rezultă că în a- 
ceastă direcție s-a făcut un în
ceput bun pe șantierele de 
construcții djn municipiu. A- 
ceasta constituie o dovadă a 
faptului că organele și orga-

Cosma. Petru Scrădeanu. Ște
fan Ghioc. Grigore Maxim, 
loan Zăgoicea, șefi de brigadă, 
loan Dăneț, maistru principal. 
Severopol Cruceru, maistru 
electromecanic și alții s-au 
referit pe larg la necesitatea 
intensificării muncii de edu
care politică și cetățenească 
a noilor angajați, la organiza
rea instructivă a timpului lor 
liber pentru ca integrarea aces
tora în 
să se
Printre 
criticată atitudinea unor maiș
tri care, au o comportare ne
corespunzătoare față de noii 
angajați. Mulți vorbitori s-au 
referit la faptul că încă nu 
s-a acționat eficient pentru u- 
șuiarea efortului fizic în sub
teran. E necesară o preocu
pare mai mare pentru meca
nizarea lucrărilor de la fron
turile de lucru, de la trans
port ca și do îmbunătățirea 
aprovizionării cu materiale.

Sala de apel, un spațiu adecvat
activității
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de educație muncitorească

n.zațiile de partid dc pe șan
tierele de construcții indus
triale și social-culturale vor 
mobiliza și mai intens colec
tivele de muncă la îndeplini
rea sarcinilor de plan pe 1974.

Cu cît vor acționa colecti
vele de agitatori mai eficient 
și mai operativ, cu mai multă 
patere de convingere pentru 
creșterea răspunderii colecti
velor, a fiecărui salariat, cu 
atit rezultatele obținute pe li
nia intensificării ritmului de 
execuție, a ridicării calității 
lucrărilor executate și reduce
rea cheltuielilor în domeniul 
investițiilor vor fi mai con
cludente.

zuală este funcțională și reali
zată 
cum 
tun. 
rînd 
ajunge 
prin 
mai multă forță de convinge
re.

In ceea ce e mai semnifica
tiv. comitetele sindicale ale 
exploatărilor miniere și clu
burilor muncitorești utilizea
ză forme ' de muncă asemă
nătoare din punct dc vedere 
organizatoric. La Lonea. Lu
peni sau Petrila sînt prezen
tate spectacole ale artiștilor 
amatori în sala de apel. între 
schimburi, sau la cluburile 
muncitorești.

Din opiniile exprimate la 
un recent schimb de experieri^ 
țâ al activiștilor culturali din 
județ .a reieșit că intr-adevăr 
locul cel mai potrivit pentru 
activitățile culturale este sala 
de apel, deocamdată căulîn-

cu gust, nu este nicide- 
o învălmășeală de anun- 
ci o modalitate în primul 
informativă pentru a se 

la educarea omului 
intermediul faptei, cu

du-se și alte forme de muncă 
adecvate, cti mai multă putere 
de atracție și eficiență decît 
cele cunoscute și folosite acum. 
Această necesitate e determi
nată de sfera largă pe care o 
acoperă acțiunea educativă : 
de propagandă tehnică, de 
cunoaștere a sarcinilor dc pro
ducție, diferențiat după forma
țiile de muncă, politice și 
ideologice, artistice etc. La 
mina Uricani, printr-o înțele
gere profundă a acestei pro
blematici actuale, de formare 
a gîndirii economice, de mo
bilizare a minerilor la înde
plinirea sarcinilor de produc-

ție. se aplică cu consecvență 
un sistem tot mai complex de 
influențare, atractiv, urmărit 
cu interes de mineri.

Analizate în acest context, 
cluburile muncitorești repre
zintă un principal factor de 
educație multilaterală. In acest 
domeniu al transformării sălii 
de apel intr-un spațiu educativ 
trebuie să se manifeste aceeași 
inițiativă ca și în celelalte 
activități cultural-artistice e- 
ficiența reieșind din felul cum 
se desfășoară producția și din 
noile elemente care se adaugă 
discernămîntului și gîndirii 
creatoare muncitorești.

Rezolvarea acestor probleme 
va contribui nemijlocit la sta
bilizarea tinerilor la exploa
tare. Fără îndoială, de modul 
cum sînt primiți noii angajați, 
de preocuparea ce se manifes
tă față de ei depinde în mare 
măsură hotărîrea acestora de 
a rămîne in cadrul minei. In 
acest sens exemplul personal 
al șefului de brigadă este de
terminant,

rVm reținut din -uvîntul 
inginerului Dumitru Opriș, di
rectorul exploatării, câ mine
ritul 
bine . . „ . . ____ ____
înțeleagă bine normele de lu
cru, să mînuiască utilajele. Me
canizarea minei ridică noi 
probleme în fața angajaților. 
Iată de ce trebuie să avem o 
mare grijă față de pregătirea 
și stabilizarea cadrelor. La 
E.M. Dîlja se face mecanizare, 
dar mai sînt multe treburi 
nerezolvate. Exemplu, mono- 
raiul de care se vorbește foar
te mult și de multă vreme, 
dar încă nu e pus în funcțiu
ne. De ce ? Pentru că nu exis
tă o preocupare efectivă în 
acest sens. Multe cadre cu 
funcții de răspundere nu ac
ționează. așteaptă ca alții să 
le rezolve problemele. Ca do
vadă la mina Dîlja nu se fac 
raționalizări, inovații. Va tre
bui să facem o problemă din 
această chestiune. Cu toții și 
în primul rînd cadrele tehni- 
co-inginerești, trebuie să gîn- 
dim
față 
zent 
sar, 
mai 
cunoaștem preocupările, să fim 
mai înțelegători cu ei dar și 
mai exigenți. In acest sens, 
devin foarte utile întîlnirile 
cu noii angajați unde șefii de 
brigadă trebuie să le vorbeas
că despre frumusețea meseriei 
de miner, despre trecutul 
Văii Jiuluu_al minei Dîlja, De 
ăn real ajutor în acțiunea de 
integrare a noilor angajați în 
rîndul colectivului va fi gene

ce putem realiza în plus 
de ceea ce există în pre
ia exploatare. Este nece- 
totodată, să ne ocupăm 

mult de oameni, să le

ralizarea inițiativei .Priete
nul noului angajat-*

Vor trebui găsite noi forme 
și mijloace de a ne apropia 
mai mult de oameni, ne spu
nea un alt vorbitor tovarășul 
Radu Lupașcu, secretarul co
mitetului de partid. Este ne
cesar 
prin 
muncii 
folosim 
a acestora. Comuniștii trebine 
să fie precutindeni exemplu 
in muncă și în viața personală 
pentru ?a .inerii să învețe de 
la ei. însușirea și «plicarea 
măsurilor luate în cadrul ce
lorlalte exploatări miniere 
pentru integrarea noilor an
gajați și stabilizarea cadrelor 
devine o necesitate. E.M. Dîlja 
a dat tonul în abordarea aces
tor probleme, concluziona to
varășul Grațian Faur, secre
tar al Consiliului județean al 
sindicatelor — faptul demon
strează că există o preocu
pare serioasă din partea tutu
ror factorilor de conducere 
din cadrul minei pentru sta
bilizarea forței de muncă și 
pi egătirea cadrelor necesare.

Dezvoltarea economică a ex
ploatării impune organizarea 
și urmărirea cu toată răspun
derea a activității de pregătire 
și^de formare a forței de mun
că. a cadrelor de muncitori 
calificați, de maiștri. în raport 
cu necesitățile minei și preve
derile de plan.

a trebui să se acționeze în 
continuare cu mai multă efi
ciență pentru asigurarea tu
turor sectoarelor cu cadre 
bine pregătite profesional și 
politic. Ele trebuie să cores
pundă prevederilor de perspec
tivă ale dezvoltării industriei 
extractive și implicit ale E.M. 
Dîlja.

Iată de ce considerăm că 
această consfătuire constituie 
mai mult decît expresia unei 
preocupări în direcția stabi
lizării și formării cadrelor de 
mineri. Rămîne ca rezultatele 
sâ confirme aceste aprecieri.

agitația vizuală 
pe agitatori în 
desfășoară de 
Avem

T.C.M.M
CORNEL

PefroSani

Str. Mihai Viteazul nr. 11

• PENSIONARI
pentru muncă necalificată
din localitățile : Petroșani, Aninoasa,

Vulcan, Lupeni și Uricani, cu salarizarea
in acord și acord global.

Șantierul asigură abonamente gratuite
pe autobuze, pentru deplasarea la locul de
muncă.

orele 7—15 la sediul întreprinderiiSchiul — un sport îndrăgit, un sport al curajului și temerității 
tot mai mult sprijin material.

angajeaza:

Informații suplimentare — zilnic între

CETĂȚENI!
• Pădurile constituie o

mare bogăție națională
• Participați la acțiunile

de plantare din această pri
mavara
• Nu aprindeți resturile vegetale de pe

pășuni șl din grădini, la distante mal

tos șl cu vînt
■» Nu părăsiți vetrele de foc, înainte

de a stinge complet focul.

MICA PUBLICITATE
VIND 

(roșani.
Moskvici 403, str. Cuza Vodă, nr. 15. Pc-

motocicletă Jawa 250 cmc., str. Progresul. 
Aninoasa.

VIND
2/:
PIERDUT o scroafă mare cu patru purcei de cu

loare albă, unul tărcat. Găsitorului recompensă

nr.
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Vizita tovarășului 
Paul Niculescu-Mizil 
în R. D. Germană

BERLIN 19 — Coresponden
tul Agerpres. Constantin Var
vara, transmite : Tovarășul 
Paul Nicule-ru-Miril. vice
președinte al Consiliului de 
Miniștri, ministrul educației 
și învâțămîntului. care face 
o vizită în R. D. Germană, a 
avut o întrevedere cu Hans- 
Joachim Bohmo, ministrul în- 
vâțâmîntului superior si dc 
specialitate al R.D.G. Cei doi 
miniștri s-au informat reci

proc asupra dezvoltării invă- 
țnmîntului superior și tehnic 
din cele două țări și au abor
dat aspecte ale colaborării 
dintre România și R.D.G. în 
acest domeniu. La întrevedere 
a participat ambasadorul 
României la Berlin, Vasile 
Vlad.

în cursul zilei do marți, 
oaspeții români au vizitat in
stituții dc învățămînt din ora
șul Dresda.

PLEX ARĂ C.C. ĂL P.M.S.n.
BUDAPESTA 19 (Agerpres). 

— La Budapesta au început, 
marți, lucrările Plenarei C.C. 
al P.M.S.U Va fi expusă o 
informare a Biroului Politic 
al C.C. al partidului cu pri
vire la problemele internațio

nale actuale și vor fi prezen
tate și dezbătute rapoartele 
despre situația clasei munci
toare. activitatea în domeniul 
învățămîntului și problemele 
legato dc dezvoltarea acestu
ia, anunță agenția MTl.

Ambasadorul României la Ankara 
a fost primit de primul ministru 

al Turciei
ANKARA 19 (Agerpres) — 

Ambasadorul României la An
kara. George Marin, a fost 
primit de primul ministru al 
Turciei. Bulent Ecevit. Amba
sadorul român a transmis 
primului ministru al Turciei, 
cu acest prilej, un mesaj prie
tenesc de salut din partea pre
ședintelui Consiliului dc Mi
niștri al Republicii Socialiste 
România. tovarășul Ion 
Gheorghe Maurer.

La rindul său. primul mi
nistru al Turciei a transmis 
tovarășului Ion Gheorghe 
Maurer urări de sănătate și 
depline succese in activitate, 
precum și considerația sa cea 
mai profundă.

In cadrul convorbirii care 
a avut loc a fost evidențiată 
dezvoltarea bunelor relații 
dintre cele două Jâri.

Conferința de presă a președintelui
Prezidiului C. C. al P. C. din Japonia

TOKIO 19 — Coresponden
tul Agerpres. Paul Diaconu. 
transmite : Președintele Pre
zidiului Comitetului Central 
al Partidului Comunist din 
Japonia. Kenji Miyamoto a 
prezentat, intr-o conferință de 
presă, o nouă propunere pri
vind lupta unită a forțelor 
progresiste în alegerile din 
vară pentru Camera Consilie
rilor. El a propus ca parti ie
le progresiste și organizați
ile democratice să sprijine 
un candidat progresist inde
pendent. prin semnarea unui 
Ecord politic la nivel local 
pe baza celor trei obiective

pentru formarea frontului u- 
nit. Odată ales. candidatul 
urmează să coopereze sincer 
cu partidele care a)) semna: 
acest acord. ..Dacă P.C.J. și 
Komeito vor realiza lupta u- 
nitâ. forțele progresiste vor 
înregistra cu siguranță suc
cese" — a spus Kenji Miyamo
to.

Kenji Miyamoto a subli
niat că propunerea sa este no
uă și că intenționează să o 
prezinte P.S.J., Consiliului ge
neral al Sindicatelor din Ja
ponia (Sohyo) și altor organi
zații.

Populația arhipelagului Seychelles 
se pronunță pentru independență

PORT VICTORIA 19 (A- 
gerpres). — Primul minis
tru al Insulelor Seychelles, 
James Mancham. a declarat 
că Partidul Democratic — 
partid de guvernămînt — în 
campania electorală pentru 
alegerile generale de la 25 
aprilie se va pronunța pentru 
cucerirea independenței, arhi
pelagului, in prezent colonie 
britanică.

Partidul Democratic din 
Insulele Seychelles, condus de 
James Mancham, s-a aflat, 
în ultimul timp, sub o presi
une crescîndă din partea 
populației arhipelagului, pen

tru a-1 determina să se anga
jeze pe calea obținerii inde
pendenței țării.

★

Situat în zona de vest a O- 
ceanului Indian, la nord de 
Madagascar, Arhipelagul Sey
chelles. care a fost ocupat de 
englezi in anul lî. 4. este al
cătuit din 92 de insule cu o 
suprafață totală de 404 kilo
metri pătrați. Populația insu
lelor atinge aproximativ 
60 000 locuitori. Principala 
insulă este Mahe. unde se 
află și capitala țării — Port 
Victoria.

® ®UUe știri.® IJțJiitttfe iji i i ®DE FESTE HOTARE
ÎN COMITETUL 

PENTRU ȘTIINȚĂ 
Șl TEHNOLOGIE 

AL O.N.U.

LONDRA Acord

19 (A- 
pentru 
O.N.U. 
de co-

NAȚIUNILE UNITE 
gerpres). — Comitetul 
știință și tehnologie al 
a propus un program 
operare privind aplicarea cu
ceririlor științifice și tehnolo
gice pentru punerea în valoa
re a zonelor aride și a deser
turilor dc pc suprafața globu
lui.

In ciuda dezvoltării științi
fico — constată Comitetul —. 
zonele aride creează probleme 
speciale țârilor în curs de dez
voltare, care nu sînt capabile 
să le rezolve singure. Așa cum 
s-a constatat in numeroase 
state ale lumii, lipsa de apă 
a provocat victime umane și 
daune materiale în ultimii ani. 
Pentru punerea în aplicare a 
acestui program se prevede 
utilizarea energiei solare, con
trolul climei, punerea in va
loare a resurselor subterane 
de apă. protecția solului și de
salinizările. lucrări speciale 
de irigație și tehnici agricole 
speciale. împăduriri, conser
varea zonelor vegetale și 
schimbul dc culturi rezistente.
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Ghidul de conversație 
neerlandezo-român
BRUXELLES 19 — Cores

pondentul Agerpres, N. Po
pescu — Bogdănești, transmi
te : Urmând dicționarul ne- 
erlandez-român, apărut nu cu 
multă vreme in urmă în O- 
Ianda, o nouă lucrare de ma
re utilitate pentru cunoaște
rea și însușirea dc către olan
dezi a elementelor de bază a- 
le limbii române a ieșit, zile
le acestea, la Haga, de sub ti
par. Este vorba de ghidul de 
conversație neerlandezo—ro
mân, volumul însumând 85 
dc pagini și 69 de planșe aju
tătoare.

CHILE

Camera Comunelor a aprobat 
programul guvernamental

LONDRA 19 (Agerpres). — 
Primul vot desfășurat în Ca
mera Comunelor de la alege
rile generale din 28 februa
rie, consacrat aprobării de că
tre Parlament a discursului 
tronului, a permis obținerea 
uilui succes dc către guvernul 
premierului 
Programul 
prezentat — 
— do regina 
la 12 martie, a fost aprobat 
cu 294 voturi contra șapte. 
S-au înregistrat 334 abțineri, 
împotrivă au votat naționa
liștii scoțieni : conservatorii, 
liberalii și unioniștii nord-ir- 
landezi s-au abținut, iar pen
tru s-au pronunțat laburiștii 
prezenți și doi naționaliști 
galezi.

Agențiile dc presă relevă 
ca un fapt fără precedent în 
analele Westminster-ului abți
nerea de la vot a unui număr 
dc deputați mai mare dccît al 
celor care au votat.

★
LONDRA 19 (Agerpres). — 

Votul de luni seara din Ca
mera Comunelor asupra pro
gramului guvernamental — 
primul test al poziției parla
mentare a laburiștilor după 
alegerile generale din 28 fe
bruarie — cîștigat. după cum 
se știe, de partidul premieru
lui Harold Wilson cu 294 vo
turi pentru. 7 contra și 334 
abțineri este apreciat de ob
servatorii din capitala brita
nică drept un important suc
ces al noului guvern și, con
comitent. o înfrângere pentru 
opoziția conservatoare.

Analiza votului indică o re
pliere de ultim moment a con
servatorilor și liberalilor, care 
deși, anterior, anunțaseră că 
vor vota împotriva programu
lui guvernamental. în final 
au optat pentru abținere, evi-

Harold Wilson, 
guvernamental, 

potrivit tradiției 
Elisabeta a Il-a.

tind, astfel, o confruntare des
chisă pc o temă majoră cu 
laburiștii. Potrivit aprecieri
lor presei britanice, moderația 
survenită in poziția conserva
torilor și liberalilor își are ori
ginea și teama față de de
clanșarea unei crize guverna
mentale. care ar face necesare 
noi alegeri generale, alegeri 
care, după estimările experți- 
lor. ar duce la o consolidare 
a situației laburiștilor în Par
lament. într-adevăr, se apre
ciază că măsurile dc redresare 
a vieții social-economice în
treprinse de guvernul laburist 
imediat după venirea la pu
tere. soluționarea conflictului 
dc muncă din industria mini
eră și revenirea la săptâmîna 
de lucru normală reprezintă 
deja un capital prețios pentru 
Partidul laburist, care, adău
gat la tradiția britanică de a 
se acorda noului cabinet o 
șansă echitabilă să-și pună în 
aplicare programul, i-ar putea 
aduce acestuia. în cazul unei 
noi chemări la urne a electo
ratului. consolidarea pozițiilor 
în Parlament.

BUENOS AIRES 19 (A-
gerpres). — La întoarcerea 
din vizita efectuata, in frun
tea unei delegații de econo
miști și experți comerciali, 
in România. Cehoslovacia, 
Polonia și Ungaria, Fernan 
do Lerena, ministru consilier, 
șeful Direcției tratate și ne
gocieri internaționale din Mi
nisterul argentinian al Eco
nomiei. a declarat câ acordu
rile și convențiile semnate

dovedesc mul- 
cooperare

cu acest prilej 
țiplele forme de 
care pot exista intre Argenti
na și țările socialiste din Eu
ropa. în acest context, con
ducătorul delegației irg-.n- 
tiniene a relevat câ. in tim
pul vizitei sale, au fost stabi
lite principalele domenii și 
modalități de cooperare care 
să ducă la extinderea și di
versificarea comerțului cu 
țările socialisto.

La încheierea convorbirilor dintre 
și Josef ErtlFred Peart

LONDRA 19 (Agerpres). — 
In cadrul unei conferințe de 
presă, organizate la încheierea 
convorbirilor purtate cu omo
logul său britanic. Fred Peart, 
ministrul vest-german al a- 
grieulturii Josef Ertl. aflat 
în vizită la Londra, a calificat

Reuniunea de la Helsinki consacrată 
combaterii poluării Mării Baltice

HELSINKI 19 (Agerpres).
— Miniștrii pentru probleme
le mediului înconjurător din 
cele șapte țări riverane Mării 
Baltice s-au reunit, la Hei 
sinki. în cadrul unei conferin
țe consacrate examinării po 
sibili taților de combatere 
poluării apelor acesteia.

Textul final al convenției 
privind protejarea Mării Bal
tice va fi semnat vineri.

In cuvîntul de deschidere, 
ministrul finlandez al comer
țului exterior, Jermu Laine,

a

a menționat că Marea Baltică 
este una din cele mai poluate 
ape dc pe glob.

Intenția participanților la 
conferință este de a institui 
obligația statelor semnatare 
de a reduce substanțial can
titatea dc reziduuri și sub
stanțe toxice deversate in a- 
pele mării de pe teritoriul a- 
cestora și de a participa 
acțiuni comune 
cidentelor care ar putea pro
voca creșterea gradului 
poluare a Mării Baltice.

schimburile de opinii avute 
drept foarte utile.

Recunoscind legitimitatea 
interesului Marii Britanii în 
fața sporirii prețurilor pro
duselor agricole. Josef Ertl a 
subliniat că lupta împotriva 
inflației constituie o preocu
pare majoră pentru partene
rii comunitari ai Marii Brita
nii. El a apreciat că propu
nerile Comisiei C.E.E. in pro
blema prețurilor agricole și 
pozițiile cunoscute ale diferi
telor guverne lasă o gamă 
largă de posibilități pentru 
realizarea unui compromis.

Evoluția situației
la

în cazul âc-

de

comercial
canadiano

cubanez
HAVANA 19 (Agerpres). — 

La Havana a fost semnat, re
cent. un acord comercial pen
tru achiziționarea unui lot de 
30 de locomotive Diesel-elec- 
Irice canadiene, precum și a 
unei.anumite cantități de pie
se de schimb, aparatură și u- 
tilaj de întreținere a materi
alului rulant. în valoare tota
lă de aproximativ 14 milioa
ne de pesos (1 dolar S.U.A. 
este echivalent cu 82 centavos 
de pesos), relatează agenția 
cubaneză de știri Prensa La
tina. întreprinderea canadia
nă exportatoare „MLW-Wor- 
thington Limited" s-a angajat 
să furnizeze întreg materialul 
contractat în perioada iunie- 
septembrie 1975. Acordul pre
vede, totodată, specializarea 
de personal feroviar cu
banez în unele întreprin
deri canadiene de spe
cialitate și organizarea în 
Cuba, cu asistență tehnică și 
documentară din Canada. a 
unor cursuri special privind 
probleme de navigație fero
viară și întreținere de ma
terial rulant.

din Portugalia

Fenomene de dezechilibrare 
a raportului dintre 

noile prețuri și salarii
SANTIAGO DE CHILE 19 

(Agerpres). — Experții finan
ciari ai guvernului chilian — 
citați de agențiile de presă — 
relevă că. în ultimele șase 
luni, în Chile au avut loc fe
nomene de dezechilibrare a 
raportului dintre noile prețuri 
și salarii, afectînd asupra ni
velului de trai al populației.

Astfel, Abraham Perez, di-

Violente incidente între 
forțele siriene și israeliene 

•r •» .

DELEGAȚIA GUVERNU
LUI REVOLUȚIONAR PRO
VIZORIU AL REPUBLICII 
VIETNAMULUI DE SUD a 
condamnat refuzul delegației 
saigoneze de a participa la 
ședința din 19 martie a con
ferinței consultative a celor 
două părți sud-vietnameze 
ce se desfășoară în suburbia 
pariziană Celle Saint Cloud. 

Delegația G.R.P. a propus 
reluarea convorbirilor la 22 
martie.

PRIMUL MINISTRU AL 
AUSTRALIEI. Gough Whit- 
lam, a declarat că țara sa se 
opune intenției Statelor Uni
te de a amenaja o bază na
vală în insula Diego Garcia, 
din Oceanul Indian.

LA GENEVA a avut loc 
o nouă întrevedere a delega
țiilor sovietică și americană 
în cadrul tratativelor bilate
rale privitoare la limitarea 
armamentelor strategice —

anunță agenția

formării Guvernului provi
zoriu de uniune națională.

LA OSLO A FOST SEM
NAT UN ACORD în baza că
ruia Norvegia va livra R. D. 
Vietnam utilaj pentru pescuit 
in valoare de 4 milioane co
roane și va participa la con
struirea unei fabrici pentru 
conserve din pește pe terito
riul R. D. Vietnam.

rectorul Institutului național 
chilian de statistică, arăta că 
devalorizarea escudo-ului cu 
85 la sută a scăzut mult pu
terea de cumpărare a majo
rității categoriilor sociale din 
Chile. Prețurile cu amănuntul 
au cunoscut o sporire consi
derabilă : prețul la carnea de 
pasăre și la pîine a crescut 
cu peste 175 la sută, la carnea 
de vită cu 200 la sută, la ta
rifele do transport în comun 
cu peste 200 la suta.

De asemenea, statisticile o- 
ficiale publicate la Santiago 
de Chile afirmă că rata infla
ției a atins 500 la sută, una 
din cele mai ridicate din în
treaga lume.

Pe acest fond, dominat de 
o inflație galopantă, guver
nul chilian a hotârît adopta
rea unor măsuri vizînd apli
carea unei reforme a sistemu
lui monetar național.

DAMASC 19 (Agerpres). — 
Marți dimineața, de-a lungul 
liniei de încetare a focului din 
sectorul de nord al înălțimi
lor Golan s-au produs violen
te incidente între forțele siri
ene și cele israeliene — a a- 
nunțat un purtător de cuvînt 
militar la Damasc.

Ciocnirile, la care au parti
cipat unități de artilerie și 
blindate, au izbucnit după ce 
forțele israeliene au deschis 
focul, la ora 4,35 GMT, asupra 
pozițiilor avansate siriene, 
care au ripostat. Bombarda
mentul lansat de partea isra- 
eliană a lovit postul de ob
servatori al O.N.U. de la

<ru 1 
Derbel. Doi reprezentanți 
O.N.U. și un ofițer sirian 
legătură au fost răniți.

ai 
de

TEL AVIV 19 (Agerpres). — 
Noi ciocniri între forțele si
riene și cele israeliene s-au 
produs, marți în zori,, pe 
frontul de pe înălțimele Go
lan. Potrivit unui purtător de 
cuvînt israelian. focul a fost 
deschis de forțele siriene. Doi 
soldați israelieni si doi repre
zentanți ai O.N.U. au fost ră
niți in timpul ciocnirilor, ca
lificate de purtătorul de cu
vînt drept deosebit de violen
te. care au durat aproximativ 
patru ore.

SALT 
TASS.

PHOUN SIPASEUTII. șeful 
delegației Forțelor Patriotice 
la convorbirile de la Vienti
ane și reprezentant special 
al prințului Sufanuvong. pre
ședintele C.C. al Frontului 
Patriotic Laoțian, a avut, luni 
după-amiază, o întîlnire ru 
prințul Suvanna Fuma, cu 
care a discutat aspecte ale

AGENȚIA M.E.N. RELA
TEAZĂ că în urma convor
birilor avute 
de o delegație
Baas din Irak și o delegație 
a Partidului Congolez al Mun
cii a fost dat publicității un 
comunicat comun, în care se 
arată că cele două partide 
susțin lupta comună africano- 
arabă împotriva politicii im
perialiste, ce țintește să per
petueze exploatarea resurse
lor țărilor in curs de dezvol
tare.

la Brazzaville 
a Partidului

-------4-------

GREVA OTELARILOR 
AUSTRALIENI

MELBOURNE 19 (Ager
pres). — Aproximativ 400 000 
de oțelari australieni au înce
put, luni. o grevă națională 
de 48 de ore pentru a protes
ta împotriva hotărârii admi
nistrațiilor combinatelor side
rurgice de a nu accepta reven
dicările lor privind majora
rea de salarii.

MIERCURI. 20 MARTIE

Elucidarea unor probleme 
producerea 
praf marțiene 

tejurile sînt stîrnite ziua și în 
anotimpurile călduroase. A- 
tunci particulele de praf se 
ridică pînă la înălțimi de 
circa opt kilometri ori se con
sideră că grosimea straturilor 
dc praf depuse succesiv în 
decursul vremii în locurile de 
pc suprafața marțiană favora
bile producerii fenomenului 
ar putea ajunge la 20 de ki
lometri. Nu este, totodată, ex
clusă posibilitatea ca aceste 
furtuni de praf să fie provo
cate și de alți factori in afara 
vântului.

Specialiștii sovietici consi
deră că elucidarea unor pro
bleme legate de producerea 
furtunilor de praf marțiene va 
ajuta la efectuarea unor 
prognoze privind același fe-< 
nomen pe Terra, unde el 
provoacă deseori daune majo
re în zonele afectate.

legate de 
furtunilor de
MOSCOVA 19 (Agerpres). 

— In urma observațiilor as
tronomice efectuate din dife
rite puncte ale Pământului și 
a datelor științifice furnizate 
de stațiile interplanetare des
tinate studierii fenomenelor 
de pe planeta Marte, cercetă
torii sovietici au ajuns la con
cluzia că pentru producerea 
furtunilor de praf pe supra
fața marțiană sînt necesare 
vânturi cu o viteză de cel pu
țin 50 de metri pc secundă. 
Observarea acestor furtuni a 
arătat că. de regulă. în timpul 
lor praful se ridică din zone
le luminoase ale Planetei Ro
șii și aproape întotdeauna vîr-

PETROȘANI — 7 Noiem
brie : Misiunea secretă a 
maiorului Cook : Republi
ca : Polițistul: PETRILA : 
Se intîmplă numai dumini
ca : I.ONEA — Minerul: 
Autostop : ANTNOASA :
Tintin si templul soarelui : 
VULCAN : Distratul : LU- 
PENI — Cultural : Pisica

■ riglei : Muncitoresc : De
parte de Tipperary ; URI- 
CANI: Infailibilul Raf
fles.

5.00 Buletin de știri ; 5,05 
Drun.eție folclorică muzica
lă ; 6.00 Radioprogramul di
mineții : 8.08 La microfon, 
melodia preferată : 9.00 Bu
letin de știri ; 9.20 Muzică

populară; 9.40 Umorul o-
peretei — „Văduva veselă1; 
10,00 Buletin de știri ; 10,05 
Curier economic ; 10.10 Re
trospectiva creației lui Petre 
Andreescu (I) ; 10.30 Din
țările socialiste : 10.45 Mu
zică populară ; 11,00 Buletin 
de știri ; 11,05 Ritmuri de 
fanfară : 11,20 Muzică u- 
șoară ; 12.00 Buletin de știri; 
12.05 Intllnire cu melodia 
populară și interpretul pre
ferat ; 12.35 Cîntare anilor
lumină: 13.00 Radiojurnal; 
13.15 Revista șlagărelor : 
14,00 Buletin de știri ; 14.05 
Varietăți muzicale ; 14.40
Din muzica popoarelor : 
15.00 Buletin de știri ; 15,05 
Clubul invitaților : 16.00 Ra
diojurnal : 16.15 CIntece de 
Vasile Donose: 16,25 Odă 
limbii române: 16.45 Discul 
zilei : 17.15 Universul fa
miliei ; 17,40 Muzică popu
lară ; 18.00 Orele serii ;
20,00 Muzică populară : 20,40

Muzică pe adresa dumnea
voastră ; 21.00 Buletin de 
știri ; 22.00 Radiojurnal ; 
22,30 Bijuterii muzicale ; 
23.00-5.00 Estrada nocturnă.

STUDIOUL TIMIȘOARA

18,00 Actualitatea radio ; 
18.10 „Banatule, mîndrâ 
floare11 — program de muzi
că populară ; 18,30 ..Pro ar
te" .Din cuprins ; rubrica 
..Gong" consemnează două 
premiere : la Timișoara și 
la Petroșani ; 18,45 Piese in
strumentale de mare popu
laritate ; 19,00 Colocviu cu 
tinerețea .

Ftv
9.00 Teleșcoală.

Introducere în infor

matică. Suporturi de 
informații.

9.15 Biologie.
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 

în tehnica nucleară.
18.30 Teatru de poezie. Ves

titorii primăverii. Spec
tacol literar-muzical- 
corcgrafic 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

rnare cineast : Serghei 
Eisenstein. Ivan cel 
Groaznic.

21,45 Andy Williams și cîn- 
tecele lui.

22.15 24 de ore.

Valorile temperaturii în
registrate in cursul zilei de 
ieri :

Maximele: Petroșani 21 
grade ; Paring 13 grade.

Minimele : Petroșani — 1 
grad : Paring -i- 4 grade.

Stratul do zăpadă la Pa
ring : 42 cm.

PENTRU URMĂTOARELE 
24 DE ORE : Vremea se 
menține frumoasă. Cer vari
abil. Vînt slab din sectorul 
sudic.

Redacția și odministrațio ziarului; Petroșani, strada Republicii, nr. 90, telefon; 11662.

LISABONA 19 (Agerpres;. 
— Intr-un comunicat oficial, 
dat publicității, luni, seara, la 
Lisabona, se recunoaște că 
autoritățile portugheze au a- 
restat, în ultimele zile. 3 ofi
țeri implicați în actuala criză 
politico-militară din Portuga
lia.

Totodată, comunicatul ofici
al anunță câ starea de urgen
ță. instituită în Portugalia — 
de trei ori numai în decurs 
de cîteva zile — a fost înlo-

cuită, luni, cu „starea de vi
gilență".

în virtutea acestei noi mă
suri restrictive, orice persoană 
care intră sau iese dintr-o u- 
nitate militară este identifi
cată.

Comentînd situația din Por
tugalia. agențiile France Pres- 
șe și Reuter relevă că o re
maniere ministerială în cabi
netul premierului Caetano 
pare iminentă în viitorul foar
te apropiat.

FAPTUL DIVERS PE GLOB
Primăvară 
capricioasă

Prima\ ara se dovedește < 
fi capricioasă și In Japonia

a

unde a nins și s-a semnala' 
lapoviță in zona capitalei și 
iri partea centrală a insulei 
Honshu. Totodată meteorolo
gii au înregistrat temperaturi 
scăzute — in jur de plus do
uă grade — la Tokio și Yo
kohama

O nouă eră 
a vaselor cu pinze ?

Inginerii americani con
structori de nave maritime 
manifestă un viu interes pen
tru un proiect elaborat la U- 
niversitatea din, Hamburg. 
Este vorba de un cargou cu 
pinze de o lungime de 130 
m și care va atinge o viteză 
medie de 12-16 mile marine 
Această viteză corespunde 
vitezei atinse de navele cu 
motor. Administrația Mariti
mă Federală din Statele Uni
te studiază de. asemenea ir, 
prezent un alt tip de cargou 
cu pinze. al cărui model a 
iost denumi! „Dvna SIud" 
Vasul este prevăzut cu urașe 
vele dreptunghiulare, care 
sini manevrate prin interme
diul unor computere instalate 
in catarge sau sub punte. Cea

mai importantă problemă ca- 
re se oune acum se referă la 
modul de deplasare a navelor 
respective in absenta viatu
lui.

Expediție feminină 
în masivul Himalaia

O expedite feminină ja
poneză compusă din 12 Darti- 
cipanfi. escaladind muntele 
Manasiu din masivul Hima
laia, cu o inăpime de 8 125 
de metri, a reușit să-și stabi
lească prima tabără la o alti
tudine de 4 980 de metri. Ex
pediția intenționează să s'a- 
bilească cea de-a doua tabă
ră pe drumul spre virful mun
telui la o altitudine de 5 500 

metride

îngrășăminte 
din alge

India s-a stabilit că al- 
ingrașă-

In 
gele. folosite drept 
mint. sporesc considerabil re
coltele la două importante 
culturi agricole — mei si a- 
rahide. Rezultate deosebite 
au fost obținute mai ales a- 
tunci cind algele au iost a- 
mestecate cu alte îngrășă
minte. Pină acum, algele au 
iost iolosite ca Îngrășământ 
la cultivarea legumelor, ob- 
tinindu-se rezultate bune la 
roșii.

SPORT s TELEX » SPORT
LONDRA 19 (Agerpres). — 

Iii semifinalele ..Cupei cam
pionilor europeni" la tenis de 
masă feminin, echipa engleză 
Gainsford a întâlnit pc teren 
propriu formația maghiară 
Epitok .Sportivele engleze au 
terminat învingătoare cu sco
rul de 5—1.

NEW YORK 19 (Agerpres). 
— In finala turneului dc te
nis de la Palm Beach (Flori
da) perechea Pancho Gon
zales — Jimmy Connors a 
învins cu 3-6, 6-2. 7-5 cuplul 
Pancho Segura — Clark Gra- 
ebner. in cadrul acestei com
petiții s-au disputat numai în
treceri dc dublu.

MADRID 19 (Agerpres). — 
Turneul internațional de te
nis de la Madrid a fost câști
gat de jucătorul englez John 
Lloyd, care l-a învins în fi
nală cu 6-4. 6-1, 6-1 pe com
patriotul său Mark Farrell.

MADRID 19 (Agerpres). — 
Turneul internațional mascu
lin de șah de la Olot (Spa
nia) a continuat cu desfă
șurarea partidelor din run
da a doua. Maestrul interna
țional român Theodor Ghi- 
țescu a remizat cu spamoiul 
Juan Manuel Bellon, in cla
sament conduce spaniolul 
Angel Martin cu 1.5 puncte, 
urmat de Andras Adorjan 
(Ungaria) cu 1 punct (1). Os 
toici (Iugoslavia1), Bellon 
(Spania). Ghițescu. Pomar 
(Spania) și Quinteros (Argen
tina) cu cite 1 punct. In run
da a 3-a, Ghițescu (cu albele) 
va juca împotriva lui Lombar
dy (S.U.A.),

VARȘOVIA 19 (Agerpres). 
— La Varșovia, în prelimina
riile turneului de fotbal 
U.E.F.A., s-au înțîlnit echipe
le de juniori alG Poloniei și 
Cehoslovaciei. Oaspeții au

obținut victoria cu scorul de 
2-0 (2-0).

MOSCOVA 19 (Agerpres). , 
— In cadrul concursului in
ternațional de haltere dc la 
Erevan. sportivul sovietic 
Vladimir Rîjenkov a stabi
lit trei noi recorduri mondia
le la categoria ..mijlocie” i 
162.500 kg la stilul smuls. 202 
kg la aruncat și 360 kg la to
talul celor două stiluri.

Astă scară, de la ora 19.00, 
in sala sporturilor de la Flo- 
reasca are loc meciul-retur de 
baschet dintre echipele femi
nine I.E.F.S. și Spartak Le
ningrad. din cadrul semifina
lelor „Cupei cupelor". După 
cum se știe. în primul joc, 
desfășurat sâmbătă la Le
ningrad, baschetbalistele so
vietice au repurtat victoria 
cu scorul de 86—41.

(Agerpres)
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