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I ri

pentru convocarea Marii Adunări Naționale
In temeiul articolului 64, punctul 1 din

Constituție,
Consiliul de Stat al Republicii Socialiste

România decretearâ :
ARTICOL UNIC. - Se convoacă Marea

Adunare Naționolâ in o douăsprezecea se

siune a celei de-a șasea legislaturi, in ziua 
de 28 martie 1974, ora 10 dimineața.

Președintele 
Consiliului de Stal. 

NICOLAE CEAUȘESCU

Solemnitatea decernării unor 
distincții ziarului „Neuer Weg"

I ORGAN AL COMITETULUI MUNICIPAL PETROȘANI AL P.C.R SI AL COHSLIIILIH POPULAR MUNICIPAL

Am intrat în decada a treia

IA TRIMESTRU - CU PIMU1 Șl KUAMUIHl IWIIIIII

$7 revistei „Urzica"

Sectoarele rămase în urmă, Succes de prestigiu
rezerve de creștere a producției
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Pină la scadența trimestrială poți nu
măra zilele pe degete. „Numărătoarea 
inversă" nc apropie din ce in ce mai mult 
de un bilanț care se anunță de pe acum 
bun. rodnic chiar. Și este datoria croni
carului să consemneze „la zi" evenimen
tele. faptele, cifrele. O face cu plăcere 
pentru că și acum, la finele celei de a doua 
decade, are ce nota.

S-a mers, cum spun .minerii, in plin. 
Mai mult dc 42 000 tone extrase peste pre
vederi, in condițiile în care pe bazin 
planul a fost nu îndeplinit, ci depășit rit
mic. E un fapt ce nu poate fi numit dccît 
meritoriu. Și. fără să se creadă că am 
„abonat" Vulcanul „cap de afiș", el a cu
cerit un loc de frunte de unde greu poate 
fi „detronat". Aproape 17 000 tone de căr
bune peste plan, angajamentul anual ini
țial depășit, depășită și productivitatea 
planificată. Sînt atuuri care-i dau colec
tivului dreptul să fie „portdrapel" în între
cerea dintre minerii Văii Jiului.

Deși plusul Uricanîului nu se ridică la 
aceeași cotă, și minerii de aici se pot mîn- 
dri. Cu ritmicitatea, cu constanța depăși
rilor zilnice, cu randamentele mari, cu 
extinderea inițiativei lui Durlă se pot 
mîndri. Deși inițiativa nu este declarată 
ca extinsă la nivelul minei, se parc că și 
luna martie — ca și februarie — va fi în
cheiată cu o zi mai devreme. Așa sc nasc, 
dar mai ales așa se verifică în viață iniți-

Situația
realizării planului

• Sectorul IV al minei
Aninoasa a produs ieri 
primele 300 tone de 
cărbune in contul lu-
nii aprilie
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. M. Lonea 98,0 la sută
:. m. Petrila 100,0 la sută
. M. Dilja 102,9 la sută
. M. Aninoasa 103,0 la sută
. M. Vulcan \105,7 la sută
. M. Paroșeni 90,6 la sută
. M. Lupeni 101,5 la sută
. M. Uricani 106,1 la sută

TOTAL
alea Jiului 101,4 la sută

Colectivul sectorului IV al 
minei Aninoasa a înregistrat 
in cursul schimbului II al zilei 
de ieri un nou și însemnai 
succes : cu mai bine de șase 
zile înainte de încheierea lunii 
martie, planul trimestrial la 
extracția de cărbune a fost în
deplinit in întregime. In aceste 
condiții, primele 300 de tone 
extrase suplimentor 
hotărirea harnicului 
de a extrage peste prevederi 
pină la .sfirșitul trimestrului o 
cantitate de 5 500 tone de căr
bune. îndeplinirea planului 
trimestrial înainte de termen 
este urmarea mobilizării tutu- ■ 
ror solariaților in frunte cu 
comuniștii in desfășurarea rit
mică a producției cit și bunei

organizări care a condus la 
depășirea productivităților pla
nificate cu 2,5 tone pe post 
in abataje și cu 0,880 tone pe 
post pe sector.

Frumosul succes obținut de 
către sectorul care ore o pon
dere de 25 la sută în produc
ția minei este rodul strădanii
lor întregului colectiv, din rîn- 
dul căruia poate fi menționată 
contribuția brigăzilor de mineri 
conduse de Teodor Tărbuzan, 
Alexandru Vereș, Constantin 
Lăbușcă și Ion lonescu de la 
abataje, Gheorghe Patrolea și 
Constantin Ghiorma de la pre
gătiri precum și a maiștrilor 
mineri principali Nicolae Cea
pă și Nandra Ceuță, a maiștri
lor mineri Nicolae Feier, Vic
tor Birdea, Constantin Anton 
și Iosif . Szmerek, a maistrului 
mecanic principal Ion Marin- 
can și a maiștrilor electrome
canici Ion Bumbea și losif Gu- 
ran.

La Consiliul de Stat al Re
publicii Socialisto România a 
avut loc. joi dimineața, solem
nitatea decernării Ordinului 
..Steaua Republicii Socialiste 
România" clasa I ziarului 
..Neuer Weg", pentru contri
buția adusă la înfăptuirea 
politicii Partidului Comunist 
Român, de construire a socie
tății socialisto. la întărirea 
unității și frăției tuturor oa
menilor muncii din Republica 
Socialistă România, fără deo
sebire de naționalitate, cu pri
lejul aniversării a 25 de ani 
de la apariția primului număr 
al acestui cotidian.

Cu același prilej, 
merite deosebite în 
au fost înmînațe 
medalii unui număr de 20 de 
lucrători ai ziarului ..Neuer 
VVeg“ — membri ai conducerii, 
redactori, corespondenți lo
cali și lucrători din aparatul 
tehnic.

pentru 
muncă, 

ordine și

in cadrul aceleiași solemni
tăți, pentru merite deosebite 
în muncă, cu prilejul aniver
sării a 25 de ani de la apari
ția primului număr al revis
tei „Urzica", s-au conferit or
dine și medalii unui număr de 
15 lucrători ai acestei publi 
cații.

Distincțiile au fost înmîna- 
te de tovarășul Emil Bodna
raș. membru al Comitetului 
Executiv al Prezidiului Per
manent al C.C. al P.C.R.. vice
președinte al Consiliului de 
Stat.

La solemnitate au luat par
te tovarășii Cornel Burtică ș’ 
Mihai Gere, membri supleanți 
ai Comitetului Executiv, se
cretari ai C.C. al P.C.R.. Con
stantin Stătescu. secretarul 
Consiliului de Stat. Teodor 
Marinescu, membru al C.C. al 
P.C.R.. reprezentanți ai con
ducerii Uniunii ziariștilor și 
ai unor publicații centrale.

în numele Consiliului de

In atelierul școală

tovarășului Nicolae 
tovarășul Emil

•Stat. al t 
Ceaușescu.
Bodnaraș a felicitat călduros 
colectivul ziarului 
Weg“ și colectivul 
„Urzica", pe cei decorați, su
bliniind înalta apreciere pe 
care conducerea de partid și 
de stat o acordă activității 
desfășurate de membrii aces
tor colective gazetărești în 
decursul celor 25 de ani. După 
ce a relevat mărețele sarcini 
ce stau în fața presei noastre 
in etapa actuala, vorbitorul a 
urat celor decorați noi succe
se în munca lor de propagan
diști neobosiți ai cuvintului 
partidului in rîndul maselor, 
de mobilizare' a tuturor oame
nilor muncii — români, ma
ghiari. germani și de alte na
ționalități — la edificarea so
cietății socialiste multilateral 
dezvoltate în patria noastră.

în numele redacției ziarului 
..Neuer Weg" a luat cuvin tul 
tovarășul Anton Brcitcnhofer.

,.Neuer 
reviste’

Elevul - un creator de bunuri materiale

(Continuare in pog. a 2-a)

în ziarul de azi

La E. M. Dîlja

Vi

la un criteriu 
de la faptul.

confirmâ 
colectiv

zile de 
Karol 

minier 
cadrul

Constantin DANILA 
tehnician, E.M. Aninoasa

organizatoric și gospodăresc sesizate nouă de mai 
dintre cei care calcă zilnic pragul a două cantine 

Dilja —

ni s-au relevat aidoma 
de la cititorii noștri.

COMENTATOR

ativele de valoare? ’ ' ~
Dacă luăm în calcul producția realizată 

peste plan la mina Lupeni am putea spu
ne că acum, la finele celei de a doua deca
de. atit acest colectiv cit și cele de la Ani
noasa și Dîlja candidează și ele la o lună 
martie nu de 31. ci de 30 de zile. Ca să nu 
mai vorbim de intregul bazin, nivel la care 
avansul este de aproape o zi și jumătate. 
Iți face, intr-adevăr, plăcere să scrii des
pre asemenea fapte, să cauți comparații.

Decada insă, mai are și două „bile ne
gre", vorbind in limbajul unei îndrăgite 
emisiuni TV. Este vorba despre minele 
Paroșeni și Lonea. Departe de noi intenția 
de a nega eforturile care se depun pen
tru depășirea ..punctului critic". Dimpo
trivă. Dar oricum, 90.6 la sută din planul 
lunii martie realizat la Paroșeni e puțin 
și mai ales greu de recuperat.

■

Pornim in realizarea acestei anchete de 
ce nu mai implică argumentare. Și anume 
probat de practica gospodărească : dacă ai tot ce-ți trebuie 
in cămară — abundență de produse agro-alimentare, le
gume insilozate și conservate etc. — atunci, desigur, alit 
consistența meniurilor cit și varietatea acestora este asi
gurată la orice cantină care-și coordonează activitatea ur
mărind aceste deziderate firești. Dar, unele deficiențe de

ordin 
mulți 
miniere — ale exploatărilor miniere Uricani și 
ne-au făcut să revenim in ipostaza de oaspeți mai mult sau 
mai puțin oportuni. Ce am constatat ? Stările de lucruri 
existente la cantinele vizate mai sus 
celor inserate în relatările pripite 
Amănuntele, in cele ce urmează...

La sfirșitul unei 
muncă, brigadierul 
Szecs și maistrul 
Iosif Schmidt din
sectorului Ii al minei Lu- 
peni surprinși împreună cu 
secretarul organizației de 
bază Nicolae Gălan. Cum 
e și firesc, se discută des
pre noile succese obținute 
in muncă.

La E. M. Uricani
Fișier economic.

Obligații neglijate.

Școala și viața.

Contraste.

Programul TV pentru săp- 
tămina viitoare.

Am bătut la ușa cantinei 
miniere din Uricani cu in
tenția de a vedea ce s-a 
schimbat în bine aici, de la 
ultima noastră vizită (in luna 
ianuarie). Cu acel prilej, și în 
cămara cu legume și în ce 
privește calitatea servirii și a 
meniurilor am dezvăluit sufi
ciente deficiențe. Tot atunci, 
ne întrebam cine va plăti o 
cantitate apreciabilă de legu
me depreciate, aruncate la 
gunoi. De data aceasta gazde
le, Zorița Crișan. responsabila 
cantinei și Ilona Kiss, maga
zioneră. lipseau. în absența 
lor, tovarășul Ioan Popescu, 
șeful serviciului administra
tiv al minei Uricani. ne-a pus 
la curent cu îmbunătățirile 
aduse între timp, dar și cu 
necazurile ce le mai au : ..In 
primul rind. acum o lună de 
zile, o comisie de control din 
cadruj minei a cercetat moti
vele pentru care s-au degra-

dat rădăcinoaseJe. S-a întoc
mit un proces verbal in care 
se menționează că morcovii 
au fost culeși de timpuriu (de 
la Simeria s-au adus) și n-au 
rezistat nici pină in iarnă".

Așa stînd lucrurile. iată 
că... nu plătește nimeni pagu
bele. Interlocutorul nostru 
continuă : -Nu de mult a fost 
și controlul comercial și n-a 
găsit termometru in siloz. 
(artofii au încolțit puțin. To
tuși eu cred că din ianuarie 
cind intr-adevăr era mare 
dezordine in siloz, acum s-a 
făcut ordine și curățenie. Cu 
legumele s-a descurcat 
ponsabila. Am luat 
C.L.F. i 
cartofi.
spațiul 
tarea ;

res- 
Am luat de la 

morcovi, murături și 
Ne necăjim insă cu 
la bucătărie, cu do- 

am întocmit un nece-

Ionica FIERARU

(Continuare în pog. a 2-a)

La cantina minei Dilja. dată 
în folosință anul trecut spre 
sfirșitul verii, anotimpul re
coltelor i-a găsit pe gospoda
rii de aici pe picior greșit. Și. 
de bună seamă, „inaugurată" 
cu lipsuri, a continuat să func
ționeze pe măsura inaugurării.

împreună cu tovarășul Ni
colae Serban, secretarul co
misiei de control muncitoresc 
de la mină, am descins prin 
labirintul întunecos al așa- 
zisului siloz (nu ardea înăun
tru nici măcar un bec ; of. tot 
..penuria" sărmana, arhiinvo- 
cată pentru disculparea răs
punderii) cu administratorul 
cantinei, tovarășa Elena Gro- 
su. Și. vorba aceea, am venit, 
am văzut și... dar mai bine 
nu veneam. Deprinși cu ima
ginea pe care ne-am obișnuit 
să ne-o facem despre ceea ce 
se cheamă un siloz, am ră
mas mai mult declt uimiți și

contrariați totodată. Să 
fie iertată aprecierea, dar 
ce s-ar invoca pentru a 
nua intriicîtva starea de 
constatată, oricît ne-am stră
dui nu putem să fim de acord 
cu părerea gospodarilor de la 
Dîlja. cum că cele două încă
peri pot si au dreptul să fie 
numite silozul unei cantine, 
în afară de cîteva tone de 
cartofi. în bună parte depre- 
ciați. in siloz nu se mai afla ‘ 
depozitat nimic altceva.

Lipsa 
crearea 
stocării 
ente de 
— astfel ca pină la noua re
coltă cantina să fie asigurată 
în acest sens — se repercu
tează direct asupra consisten
ței și varietății meniurilor

de preocupare pentru 
condițiilor propice 

unor cantități sufici- 
legume* și zarzavaturi

Ionel ȚABREA

(Continuare in pag. a 2-a)

PENTRU CEI MJC1

Asociația de locatari 
din orașul Vulcan, se 
preocupă intens și 
această primăvară 
dotarea spațiilor 
joacă din cartiere. 
Pină in prezent s-au 
confecționat din be
ton, zece mese de te
nis, care urmează 
fie 
de 
ții 
ile 
celor mici .

V

in 
de 
de

să 
instalate alături 

celelalte construc- 
de acest fel, spați- 
rezervate jocului

Formarea tinerelor genera
ții în spiritul respectului pen
tru muncă și al păstrării va
lorilor impune, cu necesitate, 
însăși participarea lor, potrivit 
cu posibilitățile specifice, la 
procesul creator. Numai mun
ca nemijlocită a omului, ac- 
țiuftea asupra obiectului cre
ează valoare, prin urmare nu
mai muncind ei înșiși elevii se 
pot modela pentru a fi. după 
un număr de ani, utili socie
tății socialiste care le pune la 
dispoziție posibilități vaste de 
creștere. Activitățile tehnic- 
productive desfășurate fie în 
atelierul școală, fie în între
prinderi păstrează acest con
ținut educativ, reieșit cu cla
ritate din documentele Flena-

’ C.C. al P.C.R, din iunie 
73.
In cadrul fiecărei școli din 

Valea Jiului se află ateliere 
mai complexe sau mai simple, 
rezultat al .posibilităților exis
tente. al Interesului manifes
tat în această direcție și al 
colaborării cu întreprinderile 
patronatoare. De primă im
portanță este, firește, dotarea 
atelierului, dar și conținutul 
muncii elevilor prin care se 
ajunge, mai direct sau cu o-

Spectacole 
pentru 
tineret

cadrul manifestărilor 
cultural-artistice pe care le 
inițiază Comitetul municipal 
Petroșani al U.T.C. în în- 
tîmpinarea celei de a XXX-a 
aniversări a eliberării pa
triei, se înscrie și specta
colul artistic de muzică, 
dans și poezie ce va fi pre
zentat în toate localitățile 
din Valea Jiului, în perioa
da 26 — 31 martie a.c. Spec
tacolul va fi susținut de că
tre ansamblul artistic al 
comitetului municipal, re
cent constituit, și va consta 
din recitaluri de muzică u- 
șoară. poezie, dans modern 
etc. De asemenea, în cadrul 
programului artistic vor 
avea loc microrecitaluri de 
muzică ușoară susținute de 
Angela Similea și Corina 
Chiriac, colaboratori ai 
Radioteleviziunii române.

In Valea Jiului spectaco
lele vor avea loc după ur
mătorul program :

Uricani, 26 martie, ora 17,- 
la .Casa de cultură :

Lupeni, 26 martie, ora 20. 
la cinematograful Cultural :

Vulcan, 27 martie, ora 20. 
la clubul muncitoresc ;

Petrila. 28 martie, ora 20. 
la clubul muncitoresc :

Aninoasa, 27 martie, ora 
17, la clubul muncitoresc ;

Petroșani, 28 martie ora 
17 (pentru elevi și studenți) 
și 30 martie, ora 20, la Casa 
de cultură

Biletele se găsesc la comi
tetul municipal și comite
tele orășenești precum și 
la comitetele U.T.C. din școli, 
întreprinderi, iar în seara 
spectacolelor la casă.

In cadrul cursului 
..Arta și viața", al uni
versității populare din 
Petroșani, astăzi, la 
ora 18. în sala de lec
tură, artistul plastic 
losif Tellman vorbeș
te despre graficianul, 
pictorul și sculptorul 
belgian Frans Mase- 
reel, artist original și 
fecund, cunoscut mai 
ales prin ciclurile sale 
de gravuri și desene 
inspirate din viața so
cială.

CONCURS

Biroul organizației
U.T.C. de la sectorul
II al E. M. Lonea a

scopul educativ, 
amenajarea, do-

colișuri. spre 
In Vulcan, 

tarea și organizarea ateliere
lor școlare reprezintă o ilus
trare a -ideii că printr-o func
ționalitate reală se ajunge la 
problema de fond, cea forma
tivă. Atenția manifestată de 
organul orășenesc de partid, 
gîndirea pedagogică și forme
le de cooperare cu întreprin
derile au izbutit să transfor
me orele de practică ale ele
vilor în activități îndrăgite 
pentru' că "sînt realmente pro
ductive.

Școala generală nr. 5 (pa
tronată -de E.M. Vulcan) a iz
butit. ca’ în acest an sa-și a-

menajeze o clădire pentru a- 
telier (lăcătușerie și electro
mecanică) la care elevii și-au 
adus o substanțială contribu
ție. Fiecare își are locul său 
în muncă, sculele și materia
lele necesare, procurate în 
bună parte din recondiționări.

Astfel s-a ajuns să se lu
creze. ne spunea prof. Mircea 
Poenaru, director al școlii, în 
baza unor comenzi ale minei : 
suporți pentru tavan, brațe 
pentru cabluri, papuci și su
porți pentru împămîntare etc., 
în general repere utile și care

T. SPÂTARU

(Continuare in pag. a 3-a)
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TENISUL DE CiMP

Pasiune, interes, dar și „probleme1Pasiune, interes, dar și „probleme**

Ne reamintim cu plăcere, 
și de ce nu am spune-o, cu 
nostalgie chiar, de perioada 
anilor ’60. perioadă marcată 
în viața sportului din Valea 
Jiului de o deosebită eferves
cență în elegantul sport alb 
— tenisul de cîmp. Aplaudam 
pe atunci valoroasa reprezen
tativă a Petroșaniului în cam
pionatul național de tenis de 
cîmp pe echipe, aplaudam e- 
voluțiile promițătoare âle u- 
nor tineri talentați. fii ai a- 
cestui oraș, remarcați în com- 
petiț-ii de amploare. In mod 
surprinzător însă, așa-zisa lip
să de fonduri, a condus la 
desființarea secției de tenis ce 
funcționa pe lingă clubul Jiul. 
Francisc Cosma, țlicolae Po- 
povici și ceilalți tenismani de 
Atunci au fost nevoiți să 
trădeze această primă dra
goste. îmbrățișînd alte pre
ocupări, îndreptîndu-se spre 
un alt sport pare-se mai 
puțin vitregit pe aceste me
leaguri — handbalul.

Au trecut ani buni, și ră-

sunătoarele succese ale pe
rechii de ași Năstase — Ți- 
riac au readus pe buzele și 
în inimile petroșănenilor. mai 
ales prin intermediul mjcului 
ecran, cuvintele : rachetă, 
dreptunghi de zgură sau bi
tum, într-un cuvînt...’ tenis. 
S-a pornit pe un drum nou. 
grație pasiunii profesorului 
Mircea Pascu. Copii mulți, 
foarte mulți chiar, au luat în 
mină racheta pentru a învă
ța tajnele mînuirii ei.. Mai 
pe lingă S.S.E. Petroșani, sau 
pc lingă clubul Jiul, se părea 
că tenisul de cimp va rein
tra» în drepturi depline și aici 
in orașul de la poalele Pa- 
rîngului. Au apărut primele 
speranțe accentuate de vizita 
în Petroșani a tovarășului 
Ștefan Lăzărescu, secretarul 
general al federației de spe
cialitate, și mai apoi de con
struirea unei moderne baze

Nicolae LOBONȚ

(Continuare in pag. a 3-a)

inițiat zilele trecute, 
cu sprijinul conduce
rii sectorului, un con
curs pe tema cunoaș
terii și respectării 
N.D.P.M. în exploată
rile miniere, 
unui juriu 
au fost desemnați cîș- 
tigătorii. Locul I : 
Stelian Popa ; locul 
II : Viorel Pascaru și 
locul III Nicolae Ena- 
chc.

In fața 
exigent

O NOUA UNITATE 
„GOSPODINA"

După cum am fost 
informați de către 
tovarășa ing. Elena 
Zeța, vicepreședintă 
a Consiliului popular 
orășenesc Petrila, zi-

lele acestea se vor fi
naliza lucrările de a- 
menajare la Lonea — 
intr-un spațiu comer
cial 
nej 
zate 
produselor 
na". Această 
ră este binevenită, 
constituind o sursă de 
aprovizionare 
duse proaspete 
cest gen. mult 
țațe de către cumpă
rători

reprofilat — a u- 
unități

în
speciali- 

desfacerea 
„Gospodi- 

măsu-

cu pro- 
de a- 
solici-

In așteptarea tru
fandalelor, unitățile 
Centrului de legume

și fructe Petroșani au I 
început să desfacă... 
Pepsi-Cola. După cum 
aflăm de la conduce
rea depozitului din Pe
troșani, încă dpuă va
goane cu Pepsi 
lua, începind 
drumul 
din întregul 
piu. m 
I. c. s. 
publică Petroșani nu 
este interesată să 
răspindească ..avin- 
tul și energia", de ce 
n-ar face-o C.L.F-ul ?

vor 
de azi, 

„aprozarelor" 
munici- 

fond, dacă 
Alimentația

PEPSI... LA
PROZAR-
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din pag. 1) 
arc peste 000 de

(Urmare
Exploatarea 
tone sub planul cumulat de 
la începutul anului și 
să încheie 
realizări.
pentru că 
iată, numai

anului și riscă 
trimestrul cu nc- 
Faccm afirmația 

in decada inche- 
trei au fost zilele

— și acelea disparate — cind 
planul a fost realizat. Prea se 
prelungește mult intrarea „in 
plin" a abatajelor despre care 
s-a spus că sint pregătite. 
Organizația de partid, condu
cerea minei trebuie să ia mă
suri ferme ca cele 60() de tone 
să fie recuperate și trimestrul 
încheiat cu sarcina de extrac
ție realizată !

Am lăsat mai la urmă mina 
Lonea pentru că despre modul 
cum s-a încheiat deca
da aici sint mai mul- 
tr de spus. Dacă ar 
fi să facem o diagramă a mo
dului in caro a fost realizat 
pianul zilnic, ca ar arăta ca 
un... fierăstrău. O zi plus, alta 
minus. Doar in 19 și 20, două 
zile cu plus. (In ziua de 20 
au fost 7 tone peste... Tot 
plus se cheamă). De ce ? Pen
tru că sectoarele I și II au 
„intrat și ele la apă". Cum se 
spune: gol de producție. Ia
răși eșalonarea lucrărilor dc 
exploatare. Sectorul III abia 
in ziua de 20 a dat 80 tone

peste plan. Pentru cele trei 
sectoare, insă, se anunță „zile 
bune". Intră abatajele dc la 
l și II. iar la III treburile au 
început să meargă. Să fio in
tr-un ceas bun ! Cu celelalte 
sectoare nu prea sînt proble
me in afară dc unele de... a- 
provizionare (sectorul V ajută 
chiar cu peste 1 500 de tone). 
Dacă se îmbunătățește apro- 
v izionarea și dacă (al doilea 
„dat ă" — c cam mult !) cele 
trei sectoare intră in plin, sînt 
șanse ca planul trimestrial 
să fie realizat. Spunem „sint 
șanse" pentru că minusul de 
peste 1 100 de tone față de 
planul cumulat de la începu
tul anului — poate, dar mai 
ales, trebuie recuperat. Nu se 
poate, ca după toate efortu
rile pe care le-au depus mine
rii de la Lonea. ei să încheie 
trimestrul cu nerealizări. E 
nevoie de mobilizare, de îm
bunătățirea asistenței tehnice 
— n-am vorbit de multă vre
me despre asta — ca și de o 
aprovizionare corespunzătoa
re și buna funcționare a utila
jelor. Xu spunem vorbe goale. 
Știm de ce insistăm la Lonea 
in aceste direcții.

Pentru că tot am vorbit de 
sectoare, se cuvine să mai a- 
mintim ceva : sint mult prea 
multe cele care „trăiesc pe

spinarea altora", care de prea 
multă vreme nu-și fi 
nul. Ne-ain referi la o 
tare, Dîlja. Minerii (le 
torul Livczeni au peste 
de tone in plus față 
in timp ce sectorul 
„bate pasul pe loc", 
necazuri cu transportul, 
de zis, dar cind oare 
compartiment va veni in aju
torul sectorului III ? N-am 
'rea sâ Cităm mai multe e- 
xemple — dispunem de ele și 
de la Aninoasa, și dc Ia Lu- 
peni, și dc la I’etrila — dar 
aducem in fața organizațiilor 
de partid, a conducerilor sec
toarelor faptul că bilanțul 
trimestrial nu sc încheie nu
mai Ia nivel de
El se va face atit la 
sectorului cit și la o brigadă. 
Avem in aceste rămincri in 
urmă o înseninată cantitate 
de cărbune imobilizată. De 
ce nu se caută cu toată răs
punderea „cheia" care s-o adu
că la lumină ? X’rcni să pă
șim in trimestrul II cu toate 
socotelile încheiate. De ce să 
lăsăm pe iniine, ce trebuie să 
facem azi ?
de iniine, 
mestrul II, < 
de azi, din martie de pildă, 
nu poate fi realizat in aprilie 
pentru că e planul lunii martie

exploatare, 
nivelul

ziua 
tri
ed

Instantaneu duminical
Cu autobuzul dc Petroșani' 

- I ■
torceau de la un program du
minical încheiat mai dc\ re - 
mc. la orele dupa-amie/ii, al
ții abia îl începeau, a'epla- 
si jdu-se m una dm localități
le de pe traseu pentru petre-

1
Mijlocul de transport ir. co
mun. destul de aglomerai 
(ca de obicei dc alt tel a ple
ca! de la capul de linie (Pia
ța Victoriei) iară nici un',. 
\c ument“ deosebit. Călători
lor de diferite v irste, sexe și 
ii; nerarii de parcurs, le stă
tea bine cu drumul, după cum 
spune • oro\ erbul, pină din’d-.

Trei tinerei, de vîrsta 
care alți semeni de-ai lor

i si ac stagiul militar, au pus 
slăpinire pe unda sonoră din 
interiorul autobuzului. La în
cepui o .conversafie mai vi-

„e-

la 
sa-

vace“, apoi, clnd s-au con- 
\ ins că lumea din jur ii as
cultă, unul mai cu „experien
ță în ale vieții* dintre ei a 
început să depene, cu tonul 
la care numai taxatoa
rea are dreptul, o a- 
v entură ce s-a slirșil 
în zorii zilei cu pricina. Re
date cu lux de amănunte și 
intr-o terminologie excesiv 
de... naturalistă, cele povestite 
ii amuzau copios pe ceilalți 
doj amici care, din cind in 
cind, mai cereau și „explica
ții suplimentare" După des
crierea amănunțită a .eve
nimentului", cei trei au tre
cut. pe rind, pe același ton 
la , enunțarea unor „păreri* 
strict personale privind ceea 
ce se cheamă anatomia fe
meii .

După felul cum decurgea 
penibila discuție cu public

Obligații neglijate
Un grup de cititori a sesizai 

redacția că, din cauză că blo
cul de locuințe, proprietate 
C.F.R., in care domiciliază, 
nu a fost reparat de ani de 
zile, le plouă in casei, instala
țiile sanitare și de iluminat 
sînt defecte și întreaga clădi
re are uri .aspect de paragină, 
ie r bttn a/ nimănui. „Am 
intervenit în nenumărate 
rinduri la serviciul de clă
diri, din Petroșani — au spus 
locatarii in cauză — am ri
dicat problema in diferite 
ședințe, dar nu s-a luat nici 
o măsură, motiv pentru care 
apelăm la redacție, solicitin- 
du-l sprijinul in soluționarea 
doleanței noastre* .

Deplasîndu-ne la fața 
cului, 
mizei 
șani, tovarășul Ion Cătuțoiu 
pentru verificarea celor re
latate ziarului, am constatat 
că intr-adevăr situația este 
așa cum ium nici o exagera
re, au prezentat-o •iocalarii.

Construcția compusă din 
parter și două eta/e, cu
prinde 12 apartamente și es
te situată in imediata apropie

re a remizei de locomotive, 
destinată salariaților, care, 
prin natura serviciului le es
te necesar să locuiască in a- 
propierca locului de muncă.

Secția L—5 (linii) Deva, al 
cărei mijloc de bază este clă
direa. și căreia îi revin, co
respunzător. cu legislația 
located, obligațiile ce pri
vesc proprietarul nu și-a în
deplinit de ani înde
lungați îndatoririle referitoa
re ia ini reținerea și adminis
trarea fondului locativ in 
cauză . Ca urmare, datorită 
jnvelitoarei din țiglă a clădirii 
care prezenta multe lipsuri, 
a garniturilor din tablă roase 
de rugină, din iurul coșurilor. 
)n apartamentele locatarilor 
Constantin Voicu, Marin Fră- 
țilu, Gheorghe Popescu, Ca
rol Blozx a, situate Ja etajul II

/o- 
impreună cu șeful re
de locomotive Petro-

se produc infiltrații de
apă. „Ne plouă în
casă* spun locatarii, fapt ca
re se poate constata la iu
ta locului.

Din cauza deiecfiunilor, in
stalațiile sanitare nu pot li 
folosite. Conducta vertica
lă, fiind înfundată, face ca a- 
pa să băltească la nivelul 
purlerului, să nu aibă scurge
re în afară decît prin zid, 
situajie in care cărămida pe
retelui exterior, plină de u- 
midllule.^a începui să se ma
cine, Igrasia in urma unei a- 
semenea stări de lucruri a 
pătruns în aproape toți pere
ții. poluind atmosfera în în
treaga clădire. Alte delicien- 
țe — cum sint lipsa de jghea
buri și burlane de scurgere 
a apelor, faptul că ușile și 
ferestrele nu se închid 
etanș ș. a. nenfti/țumesc pro- 
iund pe toii locatarii.

Cunoscind că remedierea 
tuturor lipsurilor, de felul 
celor arătate mai sus. intră 
in sarcina proprietarului, 
(Secția L5 De\a) că situația 
in care se găsește în momen
tul de fața clădirea, nu mai 
poate dăinui, ne asociem lo
catarilor care ne-au sesizat, 
sugerind proprietarului să ia 
măsuri urgente de 'întocmirea 
documentației, de obținerea 
fondurilor necesare pentru re
pararea capitală a imobilu
lui.

Asupra măsurilor luate aș
teptam un răspuns grabnic 
dm partea organelor vizate. 
Bine ar ii dacă in răspuns se 
\ a arăla ce se va întreprinde, 
și pentru cele două clădiri de 
locuințe din triajul Petroșani, 
care deși nu se găsesc încă 
in aceeași stare de degradare 
ca și clădirea despre cure am 
vorbit mai sus, duc de mult 
timp lipsa unei al&nlii din 
partea aceluiași proprietar, 
dator să le int/eținâ.

(in mijlocul căruia se găseau 
și minori), ca și invocarea di
feritelor argumente, nu .se pu
tea presupui^ că cei trei 

s-ar ii aflat in' delir etilic. 
Dar, chiar dacă ar ii fost, o 
asemenea comportare in pu
blic nu poale avea nici o 
scuză. Aceasta tristă bravadă 
depășind la un moment dat 
limitele bunei cuviințe, Ic-a 
determinat pe cele mai multe 
dintre călătoarele din auto
buz să schimbe între ele 
păreri dezaprobatoare, dar, 
din motive firești, să nu in
tre in dialog direct cu cei 
care licitau la un preț de ni - 
mic deplorabila lor experien
ță dc viața.

Mai trist decit spectacolul 
Inc al ficabil oferit de acei ti- • 
neri. mi s-a părut faptul că 
nici un bărbat, dar absolut 
nici unul dintre cei aflați in 
autobuz, nu a luat o poziție 
cit de cit, măcar urbană, față 
de ignoranții care se păi ea 
că încercau convingerea, du
reros de eronată că au... dis
trat o lume întreagă.

A fost pentru prima oară 
în v iața mea cind mi-a părut 
rău, sincer, că nu sini băr
bat.

Ana JIANU

f

losif DAVID

va genera- 
operații. Se 
din dotare, 
încărcat cu
și extinde

FIȘIER, ECONOMIC
Perspective noi

în executarea lucrărilor
de deschideri
și pregătire

Xrcesltalca realizării unui volum important d? lu
crări dc deschideri și pregătire destinate creșterii ra
pide a capacităților dc producție a minelor Văii Jiu
lui in anii următori impune asigurarea unor viteze 
sporite dc avansare și a unor productivități ridicate 
in aceste genuri de lucrări. în vederea realizării aces
tor deziderate, in cadrul unităților C.C.P. se preconi
zează să se realizeze, 
tehnologiilor de lucru prin folosirea 
instalații adecvate, cu 
rioare.

Pentru perforarea in galerii se vor extinde și ge
neraliza cărucioarele dc perforat cu unul sau două 
brațe, experimentale cu rezultate bune la unele mine 
din bazin (Uricani. dc exemplu). In acest scop se pre
vede asimilarea fabricării lor in țară.

La încărcarea materialului pușcat se 
liza utilizarea mașinilor specifice acestei 
vor îmbunătăți actualele tipuri de mașini 
se va extinde introducerea mașinilor de 
basculare laterală și se va experimenta 
încărcarea cu screpere.

La executarea galeriilor in steril cu lungimi mari 
se prevede utilizarea combinelor cu atac punctiform 
sau cu atac pe întreaga secțiune, in funcție de vo
lumul de lucrări capabil să justifice introducerea unor 
asemenea utilaje.

In vederea mecanizării susținerii cu beton mo
nolit și prefabricate, se prevede definitivarea experi
mentărilor cu cofraj glisant și beton pompat, folosi
rea susținerii cu elemente prefabricate mari, mon
tate mecanizat. Pentru lucrările de pregătire in căr
bune se vor-extinde combinele de înaintare de tipul 
PK sau similare. In ceea ce privește execuția lucrări
lor înclinate și verticale, se prevede extinderea insta
lațiilor de forat, de diametru mare, susținerea făcin- 
du-se cu elemente metalice tubulare.

in continuare, modernizarea 
unor utilaje și 

caracteristici funcționale supe-

ru

O simetrie nedorită

Jumătate fruntași,
jumătate codași

Mina Lonea. Graficul rea
lizărilor zilnice înregistrate 
de brigăzile celor 5 sectoare 
ne pune în față cu o sime
trie pe cit de evidentă, pe 
atit de nedorită . din 26 de 
brigăzi, doar 13 și-au depă
șit sarcinile de plan, 
de 13 fiind sub nivelul pla
nului. Din lecturarea 
cului constatăm că la 
rul I, din 5 brigăzi 
două și-au îndeplinit 
nile de plan. în timp 
sectorul II situația este și 
mai nefavorabilă : din 7 bri
găzi doar una și-a depășit 
planul și aceasta doar cu 15 
tone. Nici la sectorul III si
tuația nu este mai bună : 
din 4 brigăzi numai una are 
planul depășit.

O situație mai bună este 
înregistrată la sectoarele IV 
și V, unde doar cîte o bri- 
godă nu și-a îndeplinit sar
cinile de producție și acestea 
< u diferențe destul de mici. 
Privind același grafic cons
tatăm încă un fapt deloc ne
glijabil : în cadrul aceluiași 
sector apar diferențe foarte 
mari între realizările brigă
zilor. La sectorul 111. briga
da condusă de Ion Cojocaru 
are o depășire de peste 500 
tone, în timp ce brigada con-

Vagonet

restul

grafi- 
secto- 

doar 
sarci- 
ce la

dusă de loan Bariu înregis
trează o nerealizare de 507 
tone. La sectorul I. de la 
plusul de 376 tone realizat de 
brigada Marin Ciubăr, se a- 
junge la un minus de 144 
tone, al brigăzii Torca.

Consemnăm această situa
ție nefavorabilă și o ridicăm 
ca o problemă deosebită ce 
trebuie să stea în atenția 
conducerii sectoarelor, a con
ducerii colective a unității.

Știm cu toții, că în. mină, 
există presiuni excesive, de
ranjamente tectonice, defec
țiuni tehnice, etc. dar nu 
este normal ca aceste nea
junsuri să apară la jumăta
te din brigăzi, răspândite pe 
Întreaga suprafața a perime
trului minier. Nu este oare 
necesară o analiză a omoge
nității brigăzilor, a modului 
în care este repartizată pro
ducția preliminată pe brigă
zi, Și. mai ales, a creării con
dițiilor optime ca fiecare 
brigadă să-și realizeze sar
cinile de plan ? Se pare că 
da. și aceasta în interesul 
asigurării ritmicității pro
ducției, a generalizării rezul
tatelor bune la nivelul tu
turor formațiilor de lucru.

Dorin GHEȚA

cisternă pentru transportul
emulsiei echipamentului hidraulic

Obținerea unor parametri 
funcționali superiori la uti
lajele din subteran constitu
ie una din preocupările de 
zi cu zi ale colectivului mi
nei Paroșeni. In acest sens, 
pentru asigurarea corespun
zătoare a emulsiei utilizată

X_ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _

la acționarea echipamentului 
hidraulic de susținere, se 
află in curs de confecționare 
un vagonet-cisternâ. special 
care va transporta emulsia 
preparată la suprafață, pî- 
nă în apropierea locului de 
muncă.

Nu peste mult timp pu
ternica sondeză SMB va re
aliza prin suitori săpați 
mecanizat legătura intre o- 
rizonturile minei Aninoasa. 
Pină atunci maistrul ener
getic Adalbert Aruș și elec
tricienii Petru Pantilimon 
și Francisc Rakoczi nu re
zistă tentației de a analiza 
.,la ziuă" caracteristicile 
tehnice ale motorului de 
acționare.

Pe Valea Căprișoara

Viitorul depozit de zgură
al uzinei Paroșeni

Foto : B. MIHAI

Execuția
pereților
exteriori
construcțiile

de locuințe
O nouă tehnologie a exe

cuției pereților exteriori de 
izolație termică și fonică va 
fi utilizată in acest an 
șantierele de construcții 
locuințe din Valea Jiului. 
Este vorba de piesele prefa
bricate. executate la dimen
siunile specifice pereților pe 
care-j vor forma, complet fi
nisate in exterior, avînd în
castrată timplăria încă din 
poligon.

Primele experimentări vor 
avea loc în luna aceasta la 
blocul turn A 4 din Vulcan, 
care se va ataca în aceste 
zile. unde, prin tehnologia 
de bază — cofraje glisante 
plan universale, o parte din 
pereți, și anume cei cu fe
restre, uși, balcoane, sînt 
executați din zidărie de be
ton celular autoclavizat. 
Noutatea tehnologică constă 
în înlocuirea zidăriei cu 
panourile prefabricate, con
fecționate în cadrul poligo
nului de la Livezeni, și me
canizarea operației de 
montaj.

Prin utilizarea acestei 
tehnologii. productivitatea 
muncii la operația de execu
ție a, pereților exteriori se 
va dubla, redueîndu-se în 
același timp , timpul și cos
tul execuției.

pe 
de

Din Uzina electrică Paro
șeni se evacuează anual o 
cantitate de circa 500 000 
tone zgură și cenușă. Folo- 
sindu-se transportul hidra
ulic pe o distanță de circa
1 250 metri depozitarea s-a 
făcut pînă in prezent pe 
văile Radon, Ijak și Fercș 
care au fost amenajate în 
acest scop. Cenușa depozi
tată a atins deja o înălțime 
de circa 40 de metri. Intru- 
cît aceste depozite au ajuns 
la limita de umplere, Insti
tutul de Studii și Proiectări 
Energetice din București a 
întocmit un studiu și pro
iectele necesare care să a- 
sigure transportarea și de
pozitarea zgurii și cenușii 
ce vor rezulta de la uzina 
Paroșeni în perioada 1975— 
1985.

în studiu s-a propus ca 
depozitul respectiv, să fie a- 
menajat în Valea Căprisoa- 
ra, la o distanță de circa
2 200 metri de uzină. Cota 
maximă de depozitare se 
preconizează a fi cu 25 me
tri peste cea actuală din 
văile Radon. Ijak și Fereș.

—♦—
Releu de viteză

In curînd. un nou aparat 
electronic denumit releu de 
viteză cu mod de protecție 
intrinsecă (RVI-1) destinat 
urmăririi vitezei de rotire a 
trasportoarelor cu benzi și 
recleți va fi trimis la 
C.C.S.M. Petroșani pentru 
avizarea seriei zero.

Aparatul, complet tran
zistorizat, a fost conceput de 
ing. Petru Manea de la secția 
de cercetări — proiectări a 
întreprinderii de utilaj mi
nier Petroșani și construit 
în întregime de colectivul 
secției. Releul semnalizează 
defecțiunile în cazul ruperii 
lanțului dc la transportoare, 
ca și modificările vitezei de 
deplasare din cauza 
frecări caro ar putea 
la arderea motorului., 
trie.

unor 
duce 

elec-

Ion BALOI, 
I. U. M. P.

Noul depozit de la Valea 
Căprișoara se va situa între 
cotele 625 și 685 de metri, 
suprafața și capacitatea lui 
de depozitare fiind de 26 
ha. respectiv, de circa 5.1 
milioane metri cubi. Halda 
propriu-zisă se preconizează 
a se realiza printr-un baraj 
de pămînt cu o înălțime, în 
prima etapă, de 20 metri, 
urmînd să se ajungă ulteri
or. prin suprainălțări, in 
trepte, la circa 63 metri.

Lucrarea va fi executată 
de șantierul de construcții 
din Deva al întreprinderii 
Energoconstrucția. Pentru 
realizarea lucrării este ne
cesară devierea pîrîului Va
lea Căprișoara care are un 
debit de 56 mc/sec. la ape 
maxime printr-o conductă 
de beton armat de forma u- 
nui clopot avînd înălțimea 
și lățimea de 3 metri. Tra
seul conductei eîsfe prevăzut 
să treacă pe talvegul văii 
principale avînd o lungime 
de 1200 m.

Mai este necesară devie
rea -drumului forestier exis
tent pe Valea Căprișoara. 
Noul traseu, la care lucră
rile au început, se situează 
pe coastă în afara depozi
tului. avînd o lungime de 
circa 2 kilometri. Ea fel se 
va devia și linia electrică 
aeriană de 35 KV Paroșeni 
— Petrila pe circa 3 km 
lungime.

Stabilitatea generală a de
pozitului pină la înălțimea 
totală de 60 metri este asi
gurată de drenajele prevă
zute la baza lui, cît și în 
planuri superioare. S-a mai 
prevăzut și un sitem de dre- 
nare din interiorul depozitu
lui, adică în masa de cenu
șă. alcătuit dintr-o saltea și 
puțuri drenante.

Avînd deja finanțarea 
deschisă, lucrările la depo
zitul de zgură sînt începute, 
în prezent, executantul lu
crează la organizarea șan
tierului. Termenul de pune
re în funcțiune, 
graficului, este 
1976.

conform 
octombrie

I

Rudolf
Uzina electrică

PETRIK 
Paroșeni

J

Am fost, din nou, oaspeții unor cantine miniere
La E. M. Uricani La E? M. Dîlja

„Corigențe“
la... spiritul gospodăresc

(Continuare în pag. a 2-a)

I-ain trimis la 
dar n-am primit 
veselă. Ne-ar tre^ 

tocat

Și 
B A.T.P.S., 
decît ceva 
hui mașini electrice de 
carne și curățit cartofi, niște 
cratițc... Nu știm ce vom pri
mi. Pină in prezent...".

Știm în .schimb noi de la 
tovarășul Wilhelm Kleibel, 
directorul B A.T.P.S. : ..Intr- 
adevăr, am primit lista cu ne
cesarul : veselă am procurat, 
dar mașinile electrice intru 
in planul ele investiții și aceas
ta este treaba 
niere. Pentru că 
năm cantinele 
punct de vedere 
le sprijinim în 
re. In rest, sint 
de exploatările 
care aparțin. Desigur, o can
tină. chiar dacă este dezavan
tajată de spațiu, poate merge 
foarte bine, 
ei sint prii 
sați".

Cum 
acestor __ . _
seau ; n-am putut vedea deci, 
cît de ordonată este acum 
pivnița, dacă butoaiele cu

sar

unităților ini- 
noi coordo- 
numai din 
contabil și 
aproviziona- 
adininistratc 
miniere de

gospodarii 
și intere-

spuneam la începutul 
rlnduri, gazdele lip-

varză „s-au rînduit", dacă 
cartofii au făcut... frunze sau 
nu. în schimb, am văzut cum 
arată bucătăria. E drept că 
spațiul (pentru capacitatea de 
200 de abonați') ,este extrem 
de mic. Dar cu atit mai mult, 
se cere ordine perfectă. Este 
suficient să lași pe un raft 
vesela împrăștiată, ca să fie 
dezordine. -Și tot atit de drept 
?ste că. la ^bucătăria cantinei 
din Uricani, cartofii se cu
răță cu mina, iar pentru car
ne există o mașină pe care, 
la cantitățile cantinei nu o 
putem asemui decît cu a ju
cărie.

în concluzie, toți interlocu
torii noștri chiar și tovară
șul Vaier Dan, primarul ora
șului. prevăd îmbunătățirea 
radicală a activității cantinei 
numai cînd se va da in folo
sință complexul nou, cămin- 
cantinâ. Și acest complex este 
așteptat pentru sfîrșitul anu
lui 1974. Nimeni nu-1 însă 
convins că va fi așa deoarece 
sintem in martie și construc
torul nu arc la dispoziția sa 
amplasamentul obiectivului. 
Amănunte in legătură cu in

. tîrzierea începerii luorărilor 
au fost prezentate intr-un ar
ticol apărut în „Steagul roșu" 
(nr. 7 347 din 9 februarie a.c.) 
sub titlul „O cerință stringen
tă izvorită din necesități re
ale la Uricani — Predarea, 
din acest an. a căminului de 
nefamiliști". Pină atunci, pînă 
cind va fi gata noul complex, 
gospodarii de la Uricani nu 
trebuie să se consoleze cu... 
așteptarea. Ei pot să „apele
ze" mai mult la... spiritul 
lor gospodăresc la care s-au 
dovedit a fi rămas „corigcnțl". 
Și aceasta începînd cu apro
vizionarea. cu insilozarea pro
viziilor și sflrșind cu ordinea, 
curățenii în bucătărie, în sala 
de mese, cu întocmirea și 
prepararea unor meniuri con- 
sistente, gustoase. Numai așa 
va demonstra responsabila 
cantinei și întreg personalul, 
că sînt preocupați, că știu să 
se descurce bine în condițiile 
de care dispun.

Căci, să recunoaștem, pentru 
nepricepere și delăsare nu se 
poate arunca vina... numai pe 
spațiul insuficient al actualei 
cantine.

pentru
(Urmare din pag.

Dar să spicuim din 
cîtorva abonați :

— Ciorbele sînt în

1)

spusele

fiecare 
zi aproape la fel, deși poartă 
mereu altă denumire. Nu au 
zarzavat suficient, morcovi și 
pătrunjel (doar uneori, deshi
dratat). Ca să nu mai vorbim 
de faptul că zilnic alternează 
în meniuri, cartofii cu faso
lea. Pentru murături 
să ne și certăm cu 
roasa ca să ne dea.
trei ? Apoi, se mai dă, dar 
foarte rar, in general dumi
nica. Opiniile aparțin lui Ilie 
Dobra și Dumitru Tănase, va
gonetari, sectorul I, Cornel 
Pop, lăcătuș sectorul general, 
Nicolae Gîscă și Iosif Teșteu, 
vagonetari sectorul I, lui Ioan 
Dijmărescu, șef echipă son
dori, președintele comitetului 
de cantină.

Aruncăm o privire asupra 
procesului verbal întocmit cu 
prilejul ultimei verificări e- 
fectuate de membrii echipei

trebuie 
bucătă-

Felul

Un „rețetar“ 
sporirea răspunderii

a-

de control obștesc de la Dîlja. 
Din deficiențele constatate a- 
tunci, rămîn încă nesoluțio
nate repararea „definitivă” a 
agregatului frigorific (pentru 
repararea lui „provizorie" s-au 
plătit nu de mult 7 000 lei — 
aproape cit costul unui agre
gat nou — iar acum cind i 
s-a ars motorul, carnea este 
păstrată necorespunzător),
menajarea unui depozit de 
motorină, repararea instalați
ilor sanitare ș. a.

în siloz, datorită faptului 
că o conducta de apă caldă, 
care traversează ambele în
căperi menține o temperatură 
improprie conservării produ
selor, trebuia de mult montat 
un ventilator. Abia acum ven
tilatorul a depășit faza dc 
proiect și a intrat în faza de 
amenajare.

După cum mai spuneam, 
in afară dc cartofi în siloz 
nu se mai afla nimic altceva.

— Nici nu am insilozat 
ceapă sau alte legume, tocmai

părăsite din incin-

trebuie făcut 
actuala stare

ceva 
de 

bine, 
ulti-

datorită temperaturii necorns- 
punzătoare din siloz — ne 
spunea administratoarea. Ne 
descurcăm, de la o zi la alta, 
pentru consumul curent, prin 
achiziții do Ia centrele agro- 
coop-ului. Sperăm că în vi
itorul sezon lucrurile se vor • 
pune la punct în privința de
pozitării. prin amenajarea u- 
nei galerii 
ta minei.

Desigur, 
pentru ca
lucruri să se schimbe in 
In așteptare, înscriem o 
mă observație care ține loc 
de concluzii : deșt se invocă, 
de multe ori depășirea rețeta- 
rclor ha diferite meniuri, to
tuși aceste depășiri nu se con
stată in consistența meniuri
lor. Lăsăm la aprecierea fac
torilor răspunzători de activi
tatea cantinei, ce fel de ,.re- 
țetar" să întocmească la ca
pitolul preocupărilor pentru 
ginerea treburilor la punct.



VINERI. 22 MARTIE 1074

i Școala si viataI '
I________________

Angajamentul
sor.ial-

Elevul — un creator
de bunuri materiale

ÎNTÎLMRE [MOJIONMTĂ
în clasă, o atmosferă de so- 

lemnitale. Iși ioc apariția pur
tătorii de drapel, comandanții 
de grupe dau raportul coman
dantului de detașament. (ofi 
sini prczenți, gata pentru ies- 
tivrlate. comandantul de uni
tate raporlea/a imdruc toiului...

In clasa a li-a o Scolii gene
rale nr, 4 din Petroșani învă
țătoarea \'era Păsculescu, co
mandantul instructor. declara 
deschisă adunarea. Din as/s- 
tenlâ ; elevi, cadre didactice, 
reprezentant! ai Consiliului mu
nicipal ai Organizației pionie
rilor. Studentul Matei Chitim-

rionicra Dana Mirea nu 

va uita momentul cind a 

legat unui viitor inginer de 

mină — fost pionier la ace

eași școală unde învață ca. 

cravata roșie de pionier : 

studentului Matei Chirimbu.

bu din anul II al I.M.P. mulțu
mește adunării pentru cinstea 
de o fi oaspetele de o ora al 
detașamentului. Emoția i se 
citea in ochi, i se simțea in 
glas.

Oaspetele si-a depănat amin
tirile de cind, tot aici, la aceas
tă școn/â. cu ani in urină a 
primit cravata de pionier. De 
oceea a /ost invitat. Si, de ace
ea atenția întregului detașa
ment de pionieri era ațintită 
asupra a\ alanșelor de aduceri 
aminte pigmentate cu stanțe 
din \ ifila de liceu, cu ambiția 
c/e\ ului in drumul spre institui 
toate convergind spre ceea ce 
se numește perseverentă, 
multă munca și dragoste pentru 
învățătură, pentru cunoaște
re...

Din partea detașamentului 
clasei a doua, pioniera Dana 
Mirea i-a inminat invitatului 
o cravată roșie cu tricolor, în 
semn de atenfie, respect și 
dragoste.

A fost o aefiune pioniereas
ca, reușită, soldată cu o aminti
re de neuitat.

ion LIGIU

econoinic

i din
' Valea Jiului
• Ca răspuns la chemarea 
I adresată tuturor pionierilor J și școlarilor țării de către I Organizația pionierilor din 
‘ județul Brăila, cit și din do- I rința de a Se alătura efortu- 
» lui entuziast al oamenilor 
| muncii, pionierii municipiu* 
' lui Petroșani se angajează ca 
I în acest an in care sărbăto

rim două evenimente de mare
I semnificație istorică și poli- 
J tică să reailzeze următoare- 
| le obiective :
» — plantarea a 12 000 bu- 
I câți arbori, pomi ornamen-
• tali și 200 bucăți pomi îruc- 
1 ti feri.
j — amenajarea a 1 100 me- 
J tri de gard viu și întreține- 
| rea a 10 ha de zone Și spații 
! verzi ;

— recoltarea a 2 000 kg 
» măceșe sau alte fructe de 
| pădure și plante medicinale, 
‘ în valoare de 42 300 lei.
’ — colectarea și valorifica-
I rea a 120 000 kg deșeuri te.x- 
’ tile. 120 000 kg deșeuri hîr- 
| tie, 2 000 kg deșeuri feroase, 
x 1 000 kg deșeuri neferoase, 
| 50 kg becuri arse și 40 kg
• baterii uzate.
| Cu acest angajament, cei 
j 12 000 de purtători ai crava- 
I telor roșii cu tricolor din 
| Valea Jiului vin să-și expri- 
J me și pe această cale recu- 
| noștința pentru dragostea și 
- grija eu care sînt înconju- 
| rați copiii de către Partidul 
‘ Comunist Român, de întregul
• nostru popor.

(Urmare din pag. 1)

des, ongestionează atelierele 
exploatării, permițîndu-lc să-și 
concentreze jjtenția spre piese 
mai complexe. Pe lingă fap
tul câ dobîndesc indemînare. 
deprinderi de muncă, elevii 
șînt stimulați de gindul câ 
ceea ce fac este util și necesar.

Despre atelierele *, jocului 
de cultură, generală și exem
plara colaborare' cu secția de 
stilpi hidraulic i am mai avut 
prilejul să scriem. Ceea ce se 
impune acum atenției este ca
racterul producției realizate 
pentru autodotare. vînzare sau 
cu caracter industrial.

— In cele cinci ateliere, 
elevii produc valori conside
rabile. ne mărturisea prof. 
Gheorghc Antoce, director al 
liceului. In atelierul de prelu
crări metalice la rece s-au 
realizat 50 000 lei (materiale 
pentru, autodotare. cuiere, că
rucioare pentru aragaz, veio- 
ze. cleme, console, chiar ga
raje metalice) ; cel de croito
rie — țesut covoare, peste 
15 000 lei (fețe de masă, veste, 
fuste. 25 costume populare, 
rochii do casă, bluze, garnitu
ri de masă sau pat ele.) ; cel 
de electronică, peste 40 000 lei 
din amenajări pentru cabine
tele și 1 ibdfatoarele noastre 
sau din contractări pentru la
boratoare fonice în alte școli 
(Școala generală nr. 1 Petro
șani) la care se mai adaugă 
reparații radio-TV pentru po
pulație. Atelierul de legătorie 
are in acest an peste 10 000 
lei realizați (cărțile pentru bi
blioteca noastră sau populație, 
semne de carte, albume pen
tru plă< i pick-up, dosare etc.) 
iar în cel de acoperiri galva
nice. cu 80 000 lei in plan, e- 
Ievii lucrează obiecte vanda
bile. scrumiere, diverse arti
cole ornamentale sau indus
triale (piulițe, șuruburi, inele, 
racorduri etc). Socotesc, în 
domeniul eficienței educative, 
deosebit de semnificativ fap
tul că elevii noștri își for
mează o adevărată disciplină 
de producție și o atitudine 
muncitorească.

In comparație cu atelierele 
liceului, cele ale școlilor ge
nerale sînt mai modeste însă 
obțin și ele rezultate notabile. 
Ea Școala generală nr. 1 ate
lierul de lăcătușeric, de pildă, 
are o dotare complexă (ban

curi de lucru cu menghine, 
polizor, mașină de găurit, apa
rat de sudură) și s-a lucrat 
îndeosebi pentru autodotare 
(cuiere, suporți pentru ecrane, 
recondițibharea mobilierului, 
amenajarea laboratoarelor de 
fizică. < himie etc).

— Pinâ la sfișitul anului, 
ne spunea directorul școlii, 
prbf. Mircea Muntcanu. vom 
confecționa pentru' întreprin
derea noastră pâtronntoare 
cleme de pâmîntare în valoa
re de 4 000 lei. In atelierul lor, 
fetele lucrează la cos
tume populare pentru
formațiile artistice din 
școli. , realizează ma
teriale decorative sau obiecte 
pentru vînzare (bluze, .garni
turi, prosoape etc), pînă la 
sfîfișitul anului în valoare de. 
3 000 Ici.

Și la școala generală nr. 4 
au fost obținute rezultate bune 
în cele trei ateliere școlare
(I ăcâ tușerie. croi tore-ar t i za n a t 
și tîmplărio). obiectele produ
se de elevi 
aulodotârii 
înzestrarea

fiind destinate 
și chiar pentru 
cu materiale a

grădiniței de copii.
— Odată cu noul spațiu des

tinat atelierelor, ne mărturi
sea intențiile-prof. Alexandri
na C'onstantinescu. directoarea 
școlii se vor realiza taburete
rotative, obiecte de fier for
jai și altele. Atelierele, primind 
un local special, vbi- fi dotate
corespunzător pentru a per
mite o mai intensă activitate 
tehnic-productivă. cu posibi
lități mai mari. Spre sfîrșitul 
acestui trimestru școlar spe- 

st-ăm ca amenajările să fie ter- 
ftninate. împreună cu semi in
ternatul pentru copii din Vul
can.

Atelierele școlare din Vfîl- 
can fac posibilă o desfășurare 
a practicii elevilor intr-un 
mod corespunzător cu conținu
tul educativ ce se așteaptă. 
Elevii nu execută doar opera
ții din qare cel mult își pol 
forma deprinderi, ci creează 
obiecte, au satisfacții morale, 
amplificate de complexitatea 
muncii și de utilitatea ei so
cială. In aceste condiții se în
deplinește orientarea școlară 
Și profesională, prin fixarea
unor ^disponibilități lucrative. 
Urmărind îndeinînarea și con
centrarea elevilor din Vulcan 
în timpul activității din ate
liere educații pentru muncă, 
prin muncă își află o ilustrare
practică și profund eficientă.

Nchotăritul !
Foto : Ion LICIU

NOTE — NOTE — NOTE
Pe teme de informare a publicului 

călător
O minune, nu altceva ! Ma

re, vopsit frumos, liniat cu 
dungi albe pe un fond mai 
închis. In rubricile și coloane
le informative pe care le cu
prinde panoul la care ne re
ferim. sînt trecute, în ordine : 
localitățile din municipiu de
servite de autobuzele E.G.C. : 
orele la care pleacă aceste 
autobuze din autogara si
tuată in Piața Victoriei : dis
tanța în kilometri a diferite
lor trasee : costul transportu
lui pină la orașele respective; 
orele de plecare ale primelor 
și ultimelor curse spre diver
se localități : ..traseele de du
minică". cu orele de plecarc- 
sosire și tariful spre diverse 
cabane etc. etc.

Călătorii admiră ,.panoul" ! 
Exclamații de apreciere și

aplauze la adresa mai marilor 
transportului in comun !

...Dar vai ! toate acestea 
sini (deocamdată) numai 
simple închipuiri. Nc-am în
găduit un joc al imaginației, 
visînd la ceva care încă nu 
există.

...Dacă s-ar dovedi mai mul
tă receptivitate față de ce
rințele informării prompte 
a călătorilor, panoul nostru 
nu ar mai fi un simplu vis ci 
o realitate, pină atunci. în
să, ne asumăm noi sarcina 
de a informa conducerea u- 
nității despre necesitatea a- 
cestuj modest panou infor
mativ. ne asumăm riscul de a 
afirma că absența unui orar 
riguros al transportului în 
comun dă naștere multor ne
cazuri călătorilor.

Destule locuri așteaptă încă 
mîna gospodarilor

Ne aflăm la începutul pri
măverii. Este tocmai perioada 
propice pentru începerea unor 
acțiuni gospodărești mai ex
tinse. in scopul înfrumusețării 
localităților. De pildă, stratu
rile de flori — din fața ofi
ciului P.T.T.R.. Grupului II 
construcții, Centralei cărbu
nelui (str. Mihai Vitbcțzul), 
T.d.M.M.-ului, Fabricii de in
dustrie locală, sediului Ali
mentației publice etc. — pot fi

deja săpate de către salariații 
unităților respective !

De asemenea, a sosit timpul 
ca și lampadarele rupte, de
fecte, din parcuri să fie re
parate, ca lăzile metalice cu 
nisip aflate în stațiile de au
tobuze să fie strînse (acum, 
acum înfloresc buruienile în 
ele !) iar — la Dârănești — 
să fie lichidate depozitele de 
zgură puse încă din iarnă în 
eventualitatea poleiului.

Este lăudabil faptul că a

SPORT isi SPORT s SPORT s SPORT h SPORT a SPORT ■ SPORT
Handbal

Turpeu de verificare
Baza Școlii sportive din 

Petrdșani a găzduit un intere
sant turneu de handbal la ca
re au participat șase echipe de 
fete, respectiv Școala genera
lă nr. 4. Secția de stîlpi hi
draulici Vulcan precum și 
Școala sportivă cu un număr 
de 4 echipe (junioare I. II. III 
și copii).

Turneul a avut drept scop 
verificarea loturilor de ju
cătoare componente ale echi
pelor de junioare II și III ca
re Se pregătesc pentru returul 
campionatului republican. E- 
chipa de junioare I. in acest 
an țintește promovarea in di
vizia școlară

Un turneu asemănător a 
avut loc și la Lupcni (tere
nul Minerul) unde au partici
pat echipele școlilor sportive 
din Deva ,și Petroșani precum 
și formația Minerul Lupcni. 
Confirmind și cu acest prilej 
forma bună în caro se găsesc, 
elevii de la Școala sportivă

Petroșani antrenați de Sandu 
Mileti, au fost cei care nu au 
suferit nici o infrîngere, reu
șind să cîștige turneul.

„Cupa preparatorului" 
o competiție 

pe ramuri 
de producție 

mult disputată
In cadrul întrecerilor spor

tive rezervate tinerilor mun
citori din cele trei preparații 
alo cărbunelui (Lupcni, Co
rcești și Petri la), cu puțin 
timp in urmă a avut loc eta
pa I la ramurile popice, șah 
și tenis de masă.

Conform regulamentului e- 
laborat onsiliul mu
nicipal al sindicatelor, la a- 
ccastă competiție au partici
pat numai sportivi nelegiti
mați. Pentru desemnarea câș
tigătorului cei mai buni spor
tivi din cefe trei preparații se 
întîlnesc intr-o competiție pe 
parcursul a trei etape (fiecă
reia revenindu-i sarcina de 
organizatoare).

In prima etapa, organizată 
de comitetul sindicalului de 
la preparația Lupeni, s-au în
registrat următoarele rezulta
te : Popice (echipe formate 
din patru jucători cu 60 de 
lansări mixte:) 1. Lupeni (726 
p. d.) : 2. Coroești (546 p.d. ): 
3. Petrila (426 p.d.). Cei mai 
buni jucători au fost Ludovic 
Folticska (192 p.d.). ion To- 
muș (191 p.d.), de la Prepara
ția Lupeni, Ion Dădâlău (207 
p.d.), Ernest Biro (171 p.d.), 
de la preparația Coroești și 
Ion Iledeșan (145 p.d.) de la 
preparația Petrila.

Tenis de masă : Coroești — 
Petrila 5-0 ; I.upeni — Petrila 
5-0 și Coroești — Lupeni 3-2. 
Șah : Lupeni Coroești 2-1 ; 
Coroești — Petrila 2-1 ; Eu- 
peni — Petrila 2-1.

După prima etapă conduc 
sportivii de la Preparația căr
bunelui Lupeni urmați de cei 
de la Coroești și pe locul al 
treilea, de sportivii petrilcni. 
.Așteptăm cu interes să vedem 
ce schimbări vor aduce urmă
toarele două etape care vor a- 
vea loc la Petrila și Coroești, 
și, in final, cine va fi ciștigă- 
torul „Cupei preparatorul".

s. bAloi

Tenisul de cîmp
(Urmare din pag. 1)

sportive pentru tenis, în ime
diata apropiere a sfedionului 
Jiul. O bază modernă, ele
gantă, la realizarea căreia o 
mare contribuție au adus-o 
tinerii elevi ai școlii uzinale 
de la I.U.M. Petroșani, o bază 
născută datorită aceluiași pro
motor al tenisului din localita
te, de care aminteam în rîn- 
durile de mai sus. Păcat însă, 
câ tocmai cind să aplaudăm 
o asemenea realizare trebuie 
să numărăm cu îngrijorare lu
nile (sperăm că nu și anii) 
pînă cind lucrării i se va pu
tea pune punct.

— Actuala bază de care dis- 
punem va fi una din cele mai 
moderne din țară, ne spunea1 
prof. Mircea Pascu. Cu o con
diție însă : aceea de a găsi 
specialiștii necesari executării 
stratuluj ce va acoperi înve
lișul de bază. Numai astfel se 
pot realiza suprafețe de joc

impecabile. Am optat pentru 
un teren bitumizat, avînd în 
vedere circuitul larg în care 
s-au înscris astfel de baze de 
tenis.

— Considerați suficientă a- 
ceastă bază dezvoltării spor
tului alb pe meleagurile noas
tre ?

— Ceea ce am realizat aici 
trebuie? să constituie doar un 
model, bineînțeles după ce va 
fi terminat. Este absolut ne
cesar să amenajăm in conti
nuare baze cît mai multe, 
chiar dacă ele sînt mai sim
ple? Nu se vor neglija nici su
prafețele tradiționale acoperi- 
rite cu zgură roșie, de multe 
ori mult mai potrivite pentru 
dezvoltarea calităților tehnice 
ale sportivilor.

— Există șanse ,ca tenisul 
din Valea' Jiului să se înserje 
din nou în circuitul național 
al acestui sport ?

— Dacă problema este pri
vită cu seriozitate, nu văd de

ce nu 1 Tinerii care doresc să 
practice acest sport și care 
deja îl practică, sînt mulți. 
Totul depinde de condițiile 
care vor fi create pentru a- 
bordarea regimului premergă
tor performanțelor. Aici tre
buie să concure toate clubu
rile fși asociațiile sportive din 
municipiu și bineînțeles foru
rile diriguitoare ale mișcării 
sportive de la noi. Pasiunea 
copiilor fascinați de splendoa
rea jocului lui Ilie Nâstase 
trebuie neapărat completată 
de înțelegerea acestor factori. 
In acest fel vom putea afirma 
cu certitudine câ investițiile 
financiare și de efort depuse 
pentru construirea bazei de 
tenis din Petroșani, nu sînt 
zadarnice.

Contăm deci pe pasiune, pe 
ambiții, pe înțelegerea celor 
datori a ne oferi condiții 
mulțumitoare practicării miș
cării fizice în cadrul organi
zat al unui club de tenis pen
tru că despre așa ceva se vor
bește tot mai insistent printre 
’•matorj.

Și de ce nu. aupă aproape 
două decenii, din nou in pri
mul eșalon al țării I

început repararea îmbrăcă- 
minții asfaltice a străzilor, 
dar, tot cu acest prilej, ar 
trebui luate și măsuri de ri
dicare a nivelului căminelor 
de vizitare ale rețelei de ca
nalizare care, în multe locuri, 
au capacele -mai jos decît as
faltul. Totodată, s-ar putea 
pune în curățire generală și 
albia — destul de poluată cu 
diferite gunoaie — a pîrîului 
Maleia.

Primăvara așteaptă mîna 
harnică a gospodarilor...

Șt. PUIU

Oficiul P.T.T.R.
Petroșani

angajează

914/1968 și Legii 12/1970.

Relații suplimentare se 
pot obține la telefon 1 16 36.

DUMINICA, 24 MARTIE

8.30 Deschiderea programu
lui. Gimnastica pentru

din Studioul 1.
:.00 Telejurnal.
:.10 Duminica sportivă.

A forțat ușa
SILVIU ROȘU, m virstâ 

de 32 dc am, lâca'" . la 
E. M. \ lib an, câsaloi. cu 
doi cop;;, după cele . ud 
condamnări pe cart I -• is
pășit pentru divers, infrac
țiuni se părea cA a luat-o 
pe drumul ci bun. Dar în 
14 martie a.c. și-a dat din 
nou in petec, reușind prin 
actele săvirșițe sâ-și înscrie 
in „palmaresul" său in
fracțional încă o condamna
re de o lună ș> 20 de zile. 
Fiind In stare de ebrietate 
s-a dus după programul de 
vizitu la maternitate — 
unde era internată soția sa 
— și întîmpinînd opreliști 
firești din partea persona
lului de serviciu de aici, 
a forțat ușa. Ajuns pe co
ridoare. a început să facă 
gălăgie, conturbind pacien
tele internate aici. Ba mai 

| mult, și-a lovit soția cu 
. brutalitate, insultlnd chiar 
I și organele de ordine che- 
Imate la fața locului pentru 

a-1 tempera. Forțînd ușa a- 
celui edificiu social, a for- 

I țat și nota comportării sale 
I peste limitele admise de 
I normele unei conviețuiri

civilizate. Pentru ^aceste I comportări acum i s-a des
chis o altă ușă, pc care n-a 
mai fost nevoie s-o forțeze.

I N. GI1ERGHIN,
judecător

Cumpărături 
frauduloase

| ELENA KOVACS. din 
I Petroșani, str. Independen

ței. nr. 47. ap. 17. în ziua 
Ide 7 martie a. c. aflîndu-se 

în magazinul cu autoservi-

Ire nr. 22 Aeroport, a intro
dus ..din greșeală" în saco
șa personală mult mai mul- I te mărfuri decît în coșul 

I pus la dispoziție in acest 
I sens. încercînd să iasă cu 
I ele din magazin neplătite. 
IDar. „distrată11, cumpără- 

toarea nu a trecut de vi- 
. gilența supraveghetoare! I Margareta Soica. Mărfurile 
• sustrase și-au luat locul în 
I rafturi, iar acum E .K. aș- ■

teaptă să ia un loc pe ban- i 
| ca acuzaților.

Petrecăreață
VIRGINIA SAMSZIs obiș- ! 

Inuiește să organizeze la > 
domiciliul său din str. Vi- I 

Iitorului. bloc, 51, ap. 14 în I 
repetate rînd’Uri ’ petreceri | 
nocturne, găsind de fiecare | 

Idată cîte un motiv să-și . 
argumenteze gălăgioasele I 

I festinuri (zile onomastice ’ 
I sau alte „aniversări11). Pen- I 
• tru vecinii din jur aceste • 
I chefuri constituiau adevâ- I I' rate coșmaruri. Pentru tul- | 

burarea liniștei publice am- i 
fitrioana petrecăreață a | 

I fost amendată conform i I Decretului 153/1970. Acum. ■
după atîtea chefuri, poate : 

Ii-a pierit... cheful de pe- I 
treceri.

Incendiu de la... | 
un reșou

I ALEXANDRU . LAZAR. ( 
I din Petroșani, str. Dacia. . 
I nr. 24. folosind un reșou I 
I fără a respecta normele de 
. prevenire a incendiilor, a | 
I favorizat izbucnirea unui I
• incendiu care s-a extins și I 
I la locatarii din jur fiind | I necesară intervenția pom- ■ 
I pierilor pentru a-1 stinge. | 
I Pentru pagubele produse !
• datorită neglijenței Iui ur I 
I mează să-și primească p<
I deapsa. .|viz amatorilor de I 
I improvizații electrici?, care . 
Isfidind normele legale de I

p.c.i. provoacă inconștient i 
| incendii ce se soldează cu | 
’ pagube, uneori imense. I I I

Cpt. Toma EALON .

Cravatele roșii.
Film serial pentru co
pii. Comoara din 13 
case (Episodul VIII) 
Viața satului. 
Biruit-au gindul. ..Cu 
pieptul zbuciumat dc 
doruri". Octavian Goga. 
Bucuriile muzicii.

12.30 De strajă patriei.
13.00 Album duminical.
16.00 Magazin sportiv.
16.45 Film serial. Eneida. 

Episodul IV.
17.45 Cel mai bun... continuă, 

concurs de 
generală și 
multilaterală, 
reprezentanții 
Bacău. Bihor

LUNI, 25 MARTIE
8.40
9.35

10.00
11.15

11.40

16.30 Emisiune în limba ma
ghiară.

19.00 Publicitate.
19.05 Grecia — țara portu

rilor. Reportaj.
19.20 1 001 de seri. Calimero,
19.30 Telejurnal.
20.00 Ancheta TV. Răspun

suri și răspunderi. ,.A 
cui e vina ?".

nului modern.
10,00 Curs de limbă germa

nă. Lecția 85 (reluare).
10.30 Curs de limbă france

ză. Lecția 85 (reluare).
11,00 Film artistic. Duel stra

niu. Producție a studi
ourilor cinematografice 
din R. P. Bulgaria.

16,00 Volei feminin : Penici
lina Iași — Dinamo 
București (turneul fi
nal al campionatului 
național). Transmisiune 
directă din Sala Spor
turilor de la Constan-

MIERCURI, 27 MARTIE

Tcleșcoală :
9.00 Album școlar. Enig

ma lui Omharus.
9,15 Biologie (anul III). 

Fiziologia respirației.
9,35 Electrotehnică. (Pre

gătire tehnică pro
ductivă') : Relee.

17,4.

misiune directă de la 
Iași.
Curs de limbă france
ză. I^ecția 86.
Micii meșteri mari. 
Întîlnire la Dră^iș;
Atenție la... neatenț'ie 1 
Tragerea Pronoexpres. 
1001 de» seri. Calimero.

JOI, 28 MARTIE

16.00
16.00

Emisiune 
cultură 
pregătire 
Participă 
județelor 
și Bistrița 

18.45 Muzică populară. 
19.00 Lumea copiilor Clubul 

profesorului Allegretto 
19.30 Telejurnal. Săptâmîna 

politică internă și in
ternațională in ima
gini.

10,00

20.35 Revista liierar-artisti- ța.
17.30 Telex.că TV.

21.20. Șoimul. Film artistic 17,35 Curs de limbă rusă.
realizat de televiziunea Lecția 84.
engleză după cartea lui 18.05 Curs de limbă engleză.
T. II. White* Lecția 83.

22.15 24 de ore. 18,35 Lecții TV. pentru lu
crătorii din agricultură

MARȚI, 26 MARTIE • Mecanizarea culturii
cartofului.

Teleșcoală : • Măsuri de economi
9,00 Matematica. (Consul sire a combustibilu

tații pentru elevii lui.
clasei a VIII-a). Cor- • Mașini de semănat

9.15

P L
■k ■ j pentru 
f 1/ săptâmîna 
f If viitoare

pentru

20.00 Reportajul sâptămînii.
~ ‘ ' de la mun-

realizat in
Românașul
te. Film
Tara Moților.

20.20 Fii calm, dragul meu ’ 
Spectacol de varietăți

9,30

9.40

puri rotunde (1). 
Chimie (anul III). 
Cauciucul.
Geografie (clasa a 
V-a) Mișcările scoar
ței Pămîntului.
Extemporal la limba 
română. Genul epic. 

T ei modele ale roma-

și administrat îngră
șăminte chimice.

19.20 1 001 de seri. Calimero.
19.30 Telejurnal.
20.00 Revista economică TV.
20,25 Seară de teatru. Pescă

rușul de A. P. Cehov, 
Premieră TV.

22,15 24 de ore.

10.30

11.00

16.00

Curs de limbă engleză. 
Lecția 82 (reluare).
Curs de limbă rusă. 
Lecția 83 (reluare). •
Film pentru copii. Ce
nușăreasa. Producție a 
studiourilor cinemato
grafice cehoslovace.
Fotbal. Politehnica Iași 
— Universitatea Craio
va (divizia A). Trans-

/

20.00
20,20

!1,55

22.15

Teleobiectiv.
Tclecincmateca. Vedete 
de neuitat : Gregory 
Peck în Scurta fericire 
a lui Francis Macom
ber.
Surprize pc micul e- 
cran.,
24 de ore.

— 17,00 Teleșcoală.
Științe sociale (consul
tații). Contradicția — 
forță motrice a 
tării.
Chimie (anul 
Cauciucul.
Geografie (clasa 
Mișcările scoarței Pă
mîntului.
Electrotehnică. (Pregă
tirea tehnică producti
vă). Relee.

17.30 Telex.
17,35 Curs de limbă germa

nă. Lecția 86,
18,05 Teleglob. Luxemburg

— oțel și turism. Re
portaj.

18,25 întrebări și ^răspunsuri:
• Urbanizare
• Cultură și religie.

18,55 Film serial pentru co
pii. George. Episodul 
..George, vedetă de ci
nema".

19.20 1 001 de sori. Calimero.
19.30 Telejurnal.
20.00 Seară pentru tineret.
21.30 Steaua fără nume. Mu

zică ușoară.
22,15 24 de ore.

dezvol-

16.15

16,30

16.40

III).

a V-a).

VINERI, 29 MARTIE

16.00 — 17,00 Teleșcoală.
16.00 Matematică (consulta-

ții pentru 
a VIII-a). 
tunde (II) 
Biologie 
Fiziologia 
Pagini din istoria pa
triei. Răscoala lui Ho- 
ria. Cloșca și Crișan. 
Emisiune în limba 
germană.
Tragerea Loto.
1 001 de seri. Calimero 
Telejurnal.
România. Anu] XXX. 
Revista social-politică 
TV.

20.40 Film artistic. Poveste 
de dragoste. Producție 
a studiourilor cinema
tografice franceze. Pre
mieră pc țară.

22.15 24 de ore.

elevii clasei 
Corpuri ro-

16,15

16,35

17.30

19.10
19,20
19,30 
20.00

(anul III') 
respirației.

SIMBATA, 30 MARTIE

9.00 De la Alfa la Omega.
9.30 Film serial. Eneida.

10.30 Bucureștiu) necunoscut. 
Caratele arhivelor.

10.45 Tineri soliști de mu
zică populară.

11.00 Telecinematcca.
16,00 Volei feminin. Rapid 

— Dinamo București. 
(Finala campionatului 
național. Transmisiune 
directă din Sala spor
turilor de la Constanța.

17.30 Telex.

17,33 Caleidoscop cultural- 
artistic.

17.55 Din țările socialiste. 
18.05 Familia.
18.35 Vetre folclorice. ..Pra

hova, apă zglobie" Își 
dau concursul : Irina 
Loghin și artiști ama
tori din valea Doftancj 
Poșești. Gornetu, Cop
tura. Aluniș, Virbilău. 
Cîmpina și Sinaia. 
Cum vorbim.
Tragerea de amortiza
re ADAS.
1 001 de seri. Calimero. 
Telejurnal.
Cintccul săptămînii. De 
cînd mă știu.

20,05 Teleenciclopedia :
• Arta scită
• Istoria mobilei (II)
• Zoorama
• Breviar — Gimnas

tică
• Roți.

20,45 Publicitate.
20.50 Film serial. Columbo. 

Scurt circuit.
22,00 Telejurnal. Sport.
22,20 dulie Andrews — cîntă

și dansează.

19.00
19,15

19,20
19,30
20.00
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Presa egipteană despre noul obiectiv I 
industrial de la El Mex construit | 

in colaborare cu România

® yjiti ^DlUesliri © IWittitfe Q
I CAIRO 21 — Coresponden- 
| tul Agerpres. Nicolae N. 
I Lupii. transmite : Presa rgip- 
I teană consacră. în continua- 
Ire. numeroase articole și 

reportaje uzinei de produs:1 
sodice de la El Mex, recent 

I inaugurată, relevînd înalte- 
I le calități ale acestui obiec- 
I tiv industrial construit in I colaborare cu România. I precum și cooperarea fruc

tuoasă dintre specialiștii ro- 
Imâni și egipteni. „Ziua de

7 martie — scrie ziarul «Al 
Goumhouria- — este o zi I grandioasă pentru industria
noastră chimică deoarece a- 

I tunci a fost inaugurată Uzi- 
• na de produse sodice de la 
I El Mex. din apropiere de 
■ Alexandria Această uzină 
I este rezultatul studiilor și 
’ lucrărilor întreprinse de 
I partea egipteană în colabo- 
• rare cu partea română. Ea 
I se întinde pe o suprafață de 
I 75 feddani pâtrați (1 feddan 
I egal 0.42 ha) și numără 42 
I de unități".
I Noua uzină de carbonat I de sodiu și de sodă caustică 
■ — scrie, la rîndul său.

..Journal d’Egiptc — este |
I gen din Africa și din întreg | 

Orientul Mijlociu. Ea este, . 
in același timp, o grandson- | 
să realizare tehnologică, ți- . 
nind cont de toate dimensiu- I 
:..le tehnice specifice. în a- I 
farâ de construcțiile ridicate l 

au fost efcctu- | 
atc gigantice lucrări în sub- | 
«ol. unde au fost săpate sub . 
nivelul general al apelor. I 
t unele pentru transportul 
materiilor prime cu o capa- I 

citate de 15 000 metri cubi * 
și au fost instalate stații de I 
pompe de refulare. Ziarul ] 
subliniază prodigioasa acti- ■ 
vitate desfășurată de socie- I 
tatea „Arab Contractors- . 
Osman Ahmed Osman" pen- I 
tru realizarea proiectului și • 
strînsa colaborare a acesteia I 
cu specialiștii români. |

.Ample articole pe aceeași ■ 
temă publică ziarul „Al Ah- I 
ram" și revista „Akher Saa". J 
care arată că noua uzină va I 
juca un rol do primă im- I 
portantă în dezvoltarea a I 
numeroase sectoare ale in- | 
dustriei egiptene.

DE FESTE HOTARE
La propunerea României .•-fy?

Rezoluție adoptată de Comitetul O.N.U. 
pentru aplicarea științei și tehnologiei

la dezvoltare

Tovarășul
Paul Niculescu-Mizil 

a avut o nouă convorbire 
cu Hans-Joachim Bohme

încheierea lucrărilor plenarei
C. C. al P. C. Francez

PARIS 21 (Agerpres). — 
Miercuri au luat sfîrșit. la 
Paris, lucrările unei plenare 
a Comitetului Central al 
Partidului Comunist Francez 
care a examinat situația eco
nomică și socială a țârii, ac
țiunile ce urmează a fi în
treprinse în perioada urmă
toare pentru satisfacerea re
vendicărilor sociale, precum 
și problema muncii cu cadre
le.

în cadrul unei conferințe 
de presă organizată în legă
tură cu lucrările plenarei, se
cretarul general al P.C.F., 
Georges Marchais. a subliniat 
importanța pe care comuniș

tii francezi o acordă acțiuni
lor comune cu Partidul Socia
list și Mișcarea stîngii radi- 
cal-socialiste, îndreptate spre 
salvgardarea intereselor oa
menilor muncii pe plan eco
nomic și social. El a arătat 
că lucrările plenarei CC. al 
P.C.F. au fost dedicate, în e- 
sență. analizei situației soci- 
al-economice pe care o tra
versează Franța în prezent, 
subliniind că masele munci
toare sînt preocupate îndeo
sebi de scăderea nivelului de 
trai și diminuarea gradului 
de utilizare a forței de mun
că.

NAȚIUNILE UNITE 21 
— Corespondentul Ager
pres. Constantin Alcxandroa- 
ie. transmite ; Comitetul 
O.N.U. pentru aplicarea ști
inței și tehnologici la dezvol
tare. întrunit în cea de-a doua 
sesiune a sa. a adoptat, in 
unanimitate, o rezoluție, ini
țiată do România, vizînd. în 
esență convocarea. în anul 
1978 sau 1979, sub auspiciile 
O.N.U.. a unei Conferințe in
ternaționale interguvernamen- 
tale pentru știință și tehnolo
gie în slujba dezvoltării. In 
acest sens s-a decis întrunirea, 
în anul 1975, a unui grup de 
lucru interguvemamental pen
tru examinarea obiectivelor, 
tematicii și ordinii de zi a 
.unei asemenea conferințe ast
fel incit ea să fie bine pre
gătită și orientată spre acți
uni concrete pentru dezvolta
rea cooperării internaționale. 
Rezoluția — care a fost pre
zentată dezbaterilor și apro
bării Comitetului de un grup 
de lucru, din care face parte 
și țara noastră — reafirmă 
importanța deosebită a aplică
rii științei și tehnicii moder
ne la dezvoltarea economică 
și socială și subliniază nece
sitatea ca O.N.U. să-și spo
rească activitățile vizînd lăr
girea cooperării internaționa-

acest domeniu, cu refe- 
specială la nevoile și

le în 
rință . 
interesele țârilor în curs de 
dezvoltare.

Cqmitetul și-a încheiat, .de 
asemenea, dezbaterile asupra 
planului mondial de activitate 
în domeniul științei și tehni
cii. care cuprinde o serie de 
acțiuni ce trebuie realizate 
la nivel internațional, regio
nal și național.

Referindu-se la activitatea 
Comitetului consultativ pen
tru aplicarea științei și tehno
logici la dezvoltare, reprezen
tantul român A. Spătaru a 
subliniat realizările fructuoa
se ale acestui organism al 
O.N.U, evidențiind. în con-

text, importanța propunerilor 
comitetului privind dezvolta
rea cooperării internaționale 
în sfera aplicării tehnicii in
formaticii și calculatoarelor 
electronice la dezvoltare, pre
cum și hotârirea privind convo
carea unei conferințe a O.N.U. 
pentru știință și tehnologie. 
Totodată, vorbitorul a insis
tat asupra extinderii, in con
tinuare. a activităților co
mitetului in acest domeniu 
nou al preocupărilor sale, con
tribuind. astfel, la sporirea a- 
portului O.N.U. la facilitarea 
progresului economic și social 
al popoarelor, la creșterea 
rolului și prestigiului O.N.U 
în lume.

BERLIN 21 — Coresponden
tul Agerpres, C- Varvara, 
transmite : Jn cursul dimine
ții de joi. tovarășul Paul Ni- 
culescu-Mizi). vicepreședin
te al Consiliului de Miniștri, 
ministrul educației și invăță- 
mîntului. care a întreprins o 
vizită in Republica Democra
tă Germană, a avut o nouă 
convorbire cu Hans—Joachim

Bohme, ministrul învâțămîn- 
tului superior și de specia
litate al R.D.G .

In aceeași zi a avut loc o 
convorbire cu conducerea Se
cretariatului de Stat pentru 
formarea profesională.

La ambele întîlnirj a par
ticipat și ambasadorul Ro
mâniei în R.D.G., Vasile Vlad.

ORIENTUL APROPIAT

VIENA

PREȘEDINTELE R S. F. 
.IUGOSLAVIA. Iosif Broz Ti
to. l-a primit pe Rim Ciun 
Ciu, secretar al Comitetului 
Popular Central al R. P. D.. 
Coreene, conducătorul unei de
legații a Adunării Populare 
Supreme aflate în vizită în 
Iugoslavia, și a avut o convor
bire prietenească cu acesta. 
Rim Ciun Ciu a transmis pre
ședintelui Tito un mesaj per
sonal din partea lui Kim Ir 
Sen, președintele R. P. D. 
Coreene.

LA BERLIN au avut loc 
noi convorbiri între repre
zentanții R. D. Germane și 
R. F. Germania în problema 
reglementării relațiilor juri
dice. S-a convenit asupra 
continuării convorbirilor la 
9 mai, la Bonn.

COMISIA CENTRALĂ CO
MUNĂ PENTRU APLICA
REA ACORDULUI DE RES
TABILIRE A PĂCII ȘI ÎN
ȚELEGERE NAȚIONALA IN 
LAOS a hotărît crearea unei 
comisii speciale în vederea 
accelerării procesului de ne
utralizare a orașelor Vientiane 
și Luang Prabang. După cum 
se știe, neutralizarea celor 
două orașe este menită sâ fa
ciliteze formarea guvernului 
provizoriu de uniune naționa
lă.

zia se datorează dificultăților 
în desfacerea 
pe piață.

automobilelor

PORTUGHEZ 
credite extra- 

valoare de 565 
escudos în scopuri 
anunță cotidianul

GUVERNUL 
a aprobat noi 
ordinare in 
milioane 
militare, 
„Diario de Lisboa".

Ziarul precizează că res
pectivele credite vor fi folosi
te- în cursul acestui an in ve
derea achiziționării de echipa
ment nou pentru dotarea 
forțelor terestre și aviației.

DESCHIZ1ND DEZBATE
RILE DE POLITICA EX
TERNĂ DIN CADRUL PAR
LAMENTULUI, ministrul de 
externe suedez, Sven Ander
sson, a expus, miercuri, li
niile principale ale activității 
internaționale a țării sale in 
perioada următoare .Un loc 
important în discursul șefu
lui diplomației suedeze l-a 
deținut reafirmarea hotărî- 
rii guvernului de a continua 
politica de neutralitate a ță
rii.

IN PERIOADA 22 APRI
LIE — 3 MAI 1974 firma 
„Audi-Nsu-Auto-Union" își 
va înceta producția de auto
mobile — a anunțat, la Ingol
stadt. direcțiunea acestei so
cietăți. Un purtător de cuvînt 
al firmei a explicat că deci-

MINISTRUL BRITANIC
AL ENERGIEI, Eric Varley, 
a anunțat, joi, în Camera Co
munelor. că restricțiile privind 
aprovizionarea și utilizarea 
combustibililor lichizi sînt ri
dicate, cu excepția petrolului 
și a combustibilului pentru 
avioane.

ÎN SEMN DE PROTEST 
față de intențiile guvernului 
de a institui un nou contract 
colectiv de muncă, care nu 
ține seama de revendicările 
lor, medicii dintr-un număr 
de peste 1 500 de spitale din 
Italia au declarat o grevă de 
24 de ore. Greviștii cer. tot
odată, menținerea autonomiei 
lor sindicale.

Cu prilejul Zilei internaționale pentru 
eliminarea discriminării rasiale

Mesajul secretarului 
general al O.U.Ă.

PREMIERUL ETIOPIAN 
Endalkachew Makonnen a a- 
nunțat, în cadrul unei confe
rințe de presă, că a fost con
stituit un comitet însărcinat 
cu elaborarea și pregătirea 
lucrărilor unei conferințe 
care. în decurs de șase luni, 
să revizuiască actuala con
stituție a țării.

VIENA 21 (Agerpres). — 
La 21 martie a avut loc o 
nouă ședință plenară a nego
cierilor privind reducerea re
ciprocă a trupelor și arma
mentelor și măsuri adiacente 
în Europa centrală.1 Au luat 
cuvîntul șefii delegațiilor An
gliei, României și U.R.S.S.

In intervenția sa, șeful de
legației Republicii Socialiste 
România, ambasadorul Dumi
tru Aninoiu. a arătat că țara 
noastră participă cu un real 
interes la negocierile privind 
reducerea reciprocă a forțe
lor armate și armamentelor 
și măsuri adiacente în Europa 
centrală. România consideră 
că trebuie să se manifeste 
stăruință și spirit dd compro
mis în așa fel. incit, în final, 
să se reunească o armonizare 
a pozițiilor și intereselor tu
turor statelor participante, ca 
state egale, suverane și inde
pendente. Tratațea aspectelor 
militare ale securității în Eu
ropa — a subliniat ambasado
rul român — trebuie să por
nească de la o idee unitară, 
de la necesitatea elaborării 
unui program complex și cu
prinzător de măsuri de de
zangajare militară și dezar
mare care să vizeze atît în
tregul continent, cit și dife
rite zone ale sale. In cadrul 
unui asemenea program cu
prinzător, de perspectivă, 
România salută propunerile 
și inițiativele care urmăresc 
înfăptuirea unor măsuri par
țiale, de slăbire a încordării, 
de diminuare a factorilor ge
neratori de tensipne. Această 
viziune de ansamblu trebuie 
avută în vedere pe parcursul 
întregului proces al negocie
rilor. ea trebuie să-și găsească 
reflectarea adecvată în docu
mentele ce vor fi încheiate, 
astfel îneît măsurile ce> vor 
fi adoptate să nu constituie 
un scop în sine, ci pași reali

din 
sau 
alt

spre atingerea obiectivului fi
nal — dezangajarea militară 
și dezarmarea pe întregul 
continent european. România 
consideră că clementul cardi
nal al negocierilor trebuie să 
fie aplicarea și respectarea 
principiului nediminuârij 
curității nici-, unui stat 
Europa, nici unei zone 
regiuni a sa, nici unui 
continent. Pornind de la
cest concept, delegația româ
nă a reafirmat principiul în 
virtutea căruia toare statele 
europene au dreptul să parti
cipe la negocieri, să-și pre
zinte punctele de vedere și 
sărși susțină interesele legiti
me. De asemenea, este necesar 
ca statele europene neparti
cipante la negocieri să fie in
formate în mod adecvat asu
pra mersului lucrărilor , con
ferinței.

Vorbitorul a reafirmat 
ziția României privind 
ducerea forțelor armata 
armamentelor, atît străine, cit 
și naționale, subliniind tna- 
cronismul prezenței trupelor 
și armamentelor străine, a 
bazelor militare p? teritoriul 
altor state. Reducerile ce ur
mează a fi operate în Europa 
centrală trebuie să 
toate componentele 
ale forțeror armate 
mentelor, inclusiv armei;
cleare.

po- 
re- 

și

afecteze 
majore 

și arma-, 
nu-

• Porturile Adabya și Port Tewfik au fost re
deschise traficului maritim internațional

• Activitate diplomatică
• Noi incidente la linia de încetare a focului 

de pe înălțimile Golan
CAIRO 21 (Agerpres). — 

Porturile Adabya și Port- 
Tewfik — situate in partea 
de sud a Canalului Suez — 
au fost redeschise traficului 
maritim internațional, a anun
țat Ministerul Transporturi
lor Maritime al R. A. Egipt. 
Ministerul Transporturilor 
Maritime a făcut cunoscut, de 
asemenea, că navele au acces 
în cele două porturi pe ruta 
Marea Roșie — Golful Suez 
și că este admisă navigarea 
acelor vase a căror linie de 
plutire la încărcătura maximă 
ajunge la o adincime de 26 
de picioare.

Agențiile de presă reamin
tesc că. miercuri, ministerul 
egiptean de resort a anunțat 
că a fost redeschis Port-Said 
pentru traficul maritim inter
național.

DAMASC 21 (Agerpres). — 
Președintele Sudanului, Ga- 
afar Numeiri, și-a încheiat vi
zita oficială în Siria, unde a 
avut convorbiri cu președin
tele Hafez Al-Assad și cu ălte 
oficialități. Schimbul de ve
deri dintre șefii celor ’ două 
state s-a referit la 
relațiilor bilaterale, ____
de pe continentul african, e- 
venimentele din Orientul A- 
propiat și la alte aspecte ale 
situației internaționale actu
ale.

DAMASC 21 (Agerpres). — 
La linia de încetare a focu
lui de pe înălțimile Golan 
s-au înregistrat, joi, noi in
cidente între forțele siriene 
și israeliene — anunță un co
municat al Comandamentului 
militar de la Damasc, reluat 
de agențiile internaționale de 
presă. Comunicatul precizea
ză că luptele au început în 
momentul în care inamicul 
încerca să-și întărească pozi
țiile înaintate din sectorul

central al frontului, fiind in
terceptat cu foc de artilerie 
și tancuri de forțele siriene. 
Se relevă că trupele israeliene 
au țintit „o serie de obiective 
civile din zonă". în timp ce 
forțele siriene și-au concen
trat tirurile de obuze asupra 
pozițiilor inamice de la linia 
frontului și asupra mai multor 
poziții de artilerie.

La amiaza, incidentele s-au 
extins și în sectorul de nord 
al frontulut.

TEL AVIV 21 (Agerpres) — 
Un purtător de cuvînt militar 
de la Tel Aviv. reluat de a- 
gențiile United Press Inter
national, France Presse. și 
Reuter, a declarat că forțele 
siriene au deschis. în cursul 
dimineții de joi. foc de arti
lerie și de tancuri asupra u- 
nor poziții israeliene din te
ritoriul ocupat în octombrie 
1973. El a menționat că arti
leria israelianâ a ripostat

Ulteridf. purtătorul de cu
vînt militar a anunțat că in
cidentele s-au extins $i în alte 
zone ale frontului.

Președintele 
Richard Nixon 

a vizitat centrul 
spațial 

de la Houston
HOUSTON 21 (Agerpres),

— Președintele S.U.A.. Richard 
Nixon. a vizitat. miercuri, 
Centrul spațial de la Houston 
(statul Texas) pentru a ins
pecta pregătirile ce se fac 
în vederea primului zbor 
cosmic sovieto-american ce va 
avea loc în iulie 1975. cînd se 
vor cupla în spațiu astronave
le „Soiuz” și ..Apollo"

Cu acest prilej Nixon a 
subliniat necesitatea continuă
rii destinderii internaționale. 
Cooperarea internațională este 
esențială pentru pacea lumii
— a afirma el — în ciuda 
deosebirilor ideologice și de 
altă natură.

Președintele a'înmînat mem
brilor echipajului misiunii 
„Skylab-3“ medalia „Pentru 
servicii excelente". El a ins
pectat și modelul viitoarei 
nave spațiale ce urmează sâ 
fie lansata in 1980 și refolo- 
sitâ pentru alte lansări.

---- ♦----

O remaniere 
a guvernului 

haitian
PORT AU PRINCE 21 (A-

gerpres). — La Port au Prince 
s-a anunțat o remaniere a gu
vernului haitian. S-a procedat, 
totodată, la o rocadă între ti
tularii unor departamente, 
iar un număr de 16 ofițeri au 
fost puși în retragere. .Porto
foliile ministerelor de inter
ne și al apărării sînt deținute 
de fostul titular al departa
mentului informațiilor. Paul 
Blanchet, iar ministru d- ex
terne a fost numit Edner 
Brutus.

evoluția 
situația

Acțiuni revendicative 
în Franța

FAPTUL DIVfRS Pf GLOB
Descoperirile 

unui astronom 
australian

J.

ADDIS ABEBA 21 (Ager
pres). — Cu prilejul Zilei in
ternaționale pentru eliminarea 
discriminării rasiale, Nzo 
Ekhangaki. secretarul gene
ral al Organizației Unității 
Africane, a adresat un mesaj 
în care se arată câ lupta 
dreaptă a popoarelor din su
dul continentului african îm
potriva asupririi, represaliilor 
și rasismului va continua 
pină la victoria finală. Orga- 
nizația Unității .Africane — 
relevă mesajul — denunță 
politica inumană de apartheid

promovată de regimurile ra
siste și va continua să acorde 
sprijin luptei popoarelor îm
potriva acestei politici în to
tală contradicție cu principi
ile înscrise în Carta Națiuni
lor Unite.

Mesajul exprimă recunoș
tință opiniei publice interna
ționale, care acordă un sprijin 
moral și material permanent 
forțelor care luptă pentru în
lăturarea dominației colonia
le și a regimurilor rasiste de 
pe continentul african.

Reuniunea Biroului de coordonare 
al celei de-a patra conferințe 

- a țărilor
ALGER 21 — Coresponden

tul Agerpres. Mircea S. Io- 
nescu. transmite: Ijteuniunca 
Biroului de coordonare al 
celei de-a patra conferințe a 
țărilor nealiniate și-a reluat, 
joi dimineața, lucrările, cu 
ușile închise, treeîndu-se la 
dezbaterea ultimelor proble
me înscrise pe ordinea sa de 
zi, și anume : pregătirea apro-

nealiniate
piatei sesiuni extraordinare a 
Adunării Generale a O.N.U., 
cooperarea între țările neali
niate prin crearea unui fond 
comun de dezvoltare econo
mică și socială a acestora și, 
în sfîrșit, problema coordonă
rii activităților și pozițiilor 
grupului țârilor nealiniate în 
cadrul Organizației Națiunilor 
Unite. ,i

PARIS 21 (Agerpres). — 
Climatul social în Franța este 
marcat. în prezent, de mări
rea numărului conflictelor de 
muncă, in întreaga țară des- 
fășurîndu-se numeroase acți
uni revendicative ale diferite
lor categorii de oameni ai 
muncii.

Astfel, răspunzînd apelului 
lansat de sindicate, lucrătorii 
din rețetele de distribuire a 
electricității și gazelor au de
clanșat, joia o grevă generală 
de 24 de ore. cerînd institui
rea unui nou sistem de sa
larizare.

O acțiune asemănătoare a 
fost organizată, in aceeași zi. 
de către personalul navigant 
și de la sol al companiei „Air 
France", care cere îmbunătă
țirea condițiilor de viață și 
garantarea locului de muncă.

Totodată, continuă greva lu
crătorilor din sectorul bancar,

atît cel particular, cit și cel 
de stat, acțiune revendicativă 
de mare amploare la care 
participă, potrivit datelor fur
nizate de sindicatul de ra
mură, peste 100 000 de persoa
ne.

Miercuri, în cea de-a 10-a 
zi a grevei, aproximativ 20 000 
de salariați de la principalele 
instituții financiare de stat 
— „Banque Naționale*. ,.So- 
ciete Generale" și „Credit 
Lyonnais" — au manifestat 
pe străzile Parisului. cerînd 
îmbunătățirea condițiilor de 
muncă și introducerea unui 
sistem corespunzător de sa
larizare.

Astronomul australian 
Robinson a declarat câ 
foarte probabil să existe 
extraterestro in orice parte a 
Universului. El iți bazează afir
mația pe descoperirile făcute 
cu ajutorul unui rădiotelescop 
de 70 de metri instalat la 
Parkes, in New South Woles. 
Prin cercetări îndelungate s-a 
găsit in Calea Lactee o nouă 
moleculă organică, methilomi- 
na, și s-o descoperit că in ce
lelalte galaxii există molecule 
de formoldehidă. Descoperirea 
acestor molecule organice po- 
liatomice, a spus Robinson in
tr-un interviu acordat agenției 
Reuter, mărește probabilitatea 
ca in galaxii să existe diverse 
forme de viață.

format din magmă lichidă, Io 
60 de km odincime. Cindva, 
ele au constituit un lanț mun
tos care începea- in Laponia 
și trecea prin actualele terito
rii ale Finlandei și Polonie-.?

Accident aviatic
Un avion militar de tipul 

..Starfighter - F-104’ , oparți- 
nind forțelor aeriene vest-ger- 
mgne,-s-a prăbușit, miercuri, 
in apele Mării Baltice, a anun- 
țot un purtător de cuvînt al 
Ministerului Apărării. El a 
menționat că, în prezent, au 
loc cercetări pentru găsirea 
pilotului.

Rocă datînd de circa
2 miliarde de ani
Explorările efectuate de geo

logi polonezi in nord-vestul 
țării au dus la descoprirea u- 
nor roci datînd de aproximativ 
2 miliarde de ani. S-a emis 
ipoteza că aceste roci s-au

Ploi
de o intensitate 

neobișnuită
in urma ploilor torențiale, de 
intensitate neobișnuită ino

Columbia, apele revărsate ale 
riurilor Cariguaja, Sardinata 
și Rio Frio au provocat moar
tea a cel puțin 10 persoane, 
alte 50 sint date dispărute, iar 
pagubele materiale provocate, 
mai ales asupra culturilor agri
cole, șeptelului și sistemului 
național rutier, se ridică la mai 
multe milioane de dolari.

VINERI, 22 MARTIE

PETROȘANI — 7 Noiem
brie : Misiunea secretă a 
maiorului Cook : Republica: 
100 de lei . PETRILA : Se 
iniimplâ numai duminica : 
LONEA Minerul; Pădu- 
r --a pierdută : ANINOASA: 
C ața : VULCAN : Veronica 

- întoarce ; LUPENI — Cul
tural : Capcana : Muncito
resc : Fiul mecanicului dc 
locomotivă ; URICANI: in 
munți crește un brad verde.

5.00 Buletin de știri ; 5,05 
Drumeție folclorică muzi

20,00 Reflector.
20.15 Film artistic. Tăticu a- 

re picioare lungi. Pre
mieră pe țară.

22.15 24 de ore.

cală : 6,00 Radioprogramul
dimineții : 8.08 La micro
fon, melodia preferată : 9,00 
Buletin de știri : 9.20 Muzi
că populară : 9.40 Farmecul 
operetei ; 10.00 Buletin de
știri ; :10.10 De la debut la 
consacrare ; 10.30 Sănăta
tea ; 10,45 Din muzica po
poarelor ; 11.00 Buletin de 
știri : 11,20 Interferențe in
terpretative : 12,00 Buletin
de știri ; 12.05 întâlnire cu 
melodia populară si inter
pretul preferat : 12.35 Corul 
polifonic din Paris ; 13.00
Radiojurnal ; 13.15 Revista 
șlagărelor ; 14.00 Buletin de 
știri ; 14.05 Varietăți muzi
cale ; 14.40 Muzică popu
lară ; 15.00 Buletin de știri ; 
15,05 Divertis club ; 16.00 
Radiojurnal ; 16,15 Prelu

crări corale ; 16.25 Miorița ; 
16,45 Discul zilei ; 17,00 Bu
letin de știri ; 17,15 Pentru 
patrie ; 17,40 Muzică popu
lară : 18.00 Orele serii ; 20.00 
Muzică populară : 20,30 Iti
nerar la harta țării. Oa
meni ai zilelor noastre. Gos
podar in Fierbinții Bărăga
nului : Petruța Constanti- 
nescu. Radioreportaj dc\ Li- 
viu Corbea și Mircea 
Răducanu ; 22.40 Muzi
că pe adresa dumneavoas
tră : 21.00 Buletin de știri;
22.00 Radiojurnal : 22,30 Bi
juterii muzicalo. Variațiuni 
de Johannes Brahms pe o 
temă de Haydn (Orchestra 
simfonică a Filarmonicii 
„George Enescu", dirijor 
George Georgescu) ; 23,00— 
3,00 Estrada nocturnă.

Ftv
16.00-17,00 Telcșcdală.
16,00 Matematică (consultații 

pentru elevii clasei a 
VUI-a1) 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.

Valorile temperaturii în
registrate în cursul zilei de 
ieri :

Maximele: Petroșani 23 
grade: Paring 14 grade.

Minimele: Petroșani 2
grade : Paring 7 grade.

Grosimea stratului de 
zăpadă la Paring : 24 cm.

PENTRU URMĂTOARELE 
24 DE ORE: Vremea se 
menține frumoasă și căldu
roasă. Vînt potrivit din 
sectorul sudic.

NEW YORK 21 (Agerpres).
— Turneul internațional de 
tenis de la Țucson (Arizona) a 
continuat cu disputarea ulti
melor partide din primul tur 
al probei de simplu. Jucăto
rul român Ion Țiriac l-a în- 
tîlnit pe americanul Dick 
Dell, pe care l-a învins cu 
6—2. 6—1, iar Arthur Ashe 
(S.U.A.) a dispus cu 6—4, 7—6 
de Ray Ruffels (Australia). 
In cea rnai disputată partidă 
a zilei, suedezul Ove Bengts
son l-a eliminat cu 3—6, 6—3. 
6—4 pe australianul Fred 
Stolle.

NEW YORK 21 (Agerpres).
— Rezultate înregistrate în 
turneul internațional de tenis 
de la Salt Lake City (Utah): 
Ian Crookenden (Noua Ze- 
elandă') — Jose Moreno (Spa
nia) 1—6, 7—5, 6—Oj Dick 
Bohmstedt (S.U.A.) — Toma 
Ovici (Rohiânia) 6—7, 6— 2, 
6—1 ; Vitas Geruțaitis (S.U.A.)
— Ion Sântei (Rohiânia) 6—4. 
6—2 ; Jeff Austin (S.U.A.) — 
Jan Pisecky (Cehoslovacia) 
6—1, 1—6, 6—3.

MADRID 21 (Agerpres). — 
La Barcelona. în prezența a 
peste 20 000 de spectatori, s-a '• 
disputat meciul retur dintre 

.^selecționatele Spaniei și Itali
ei contind pentru prelimina
riile Turneului UEFA. Gaz
dele au obținut victoria cu 
scorul de 1—0 (0—0). prin go
lul înscris în minutul 47 de 
Vitoriea. Prima partidă s-a 
încheiat la egalitate: 1—1. 
astfel câ pentru turneul final 
al competiției s-au calificat 
tinerii fotbaliști spanioli.

Meciurile retur din Sfertu
rile de finală ale cupelor con
tinentale dc fotbal au prile
juit partide dîrz disputate, 
dar fără mari surprize, excep- 
tînd poate succesul echipe: 
Lokomotiv Leipzig (R. D. 
Germană'), care a eliminat în 
.;C,upâ UEFA" formația engle
ză Ipswich Town, după un 
meci animat. în care au. fost 
necesare prelungiri și execu- 

.tarea loviturilor de la 11 m. 
în aceeași competiție. Tot
tenham Hotspur a învins cu 
3—0 pe F. C. Koln, iar Feye- 
noord Rotterdam a întrecut 

cu 3—1 (după prelungiri) pe 
Ruch Chorzow.

In „Cupa Cupelor" se no
tează prezența in semifinale 
a unor formații valoroase, 
cum sînt Borussia Moenchen
gladbach (5—0 cu Glentoran 
Belfast). F. C. Magdeburg. 
A. C. Milan și Sporting Lisa
bona.

Cel mai pasionant meci din 
„Cupa campionilor europeni" 
s-a jucat la Glasgow, unde 
Celtic a avut nevoie de pre
lungiri pentru a scoate din 
cursă formația elvețiană 
F. C. Basel, pe care a învins-o 
cu scorul de 4—2.

La Budapesta. Ujpest 
Dozsa n-a reușit să treacă de 
Spartk Trnava decît după 
prelungiri și executarea lovi
turilor de la 11 m.

Bayern Munchen a pierdut 
cu 1—2 la Sofia, insă avanta
jul de goluri luat în prima 
partidă (4—1) i-a asigurat 
calificarea. A patra semifina- 
listă a „CEE" va fi desem
nată in urma meciului dintre 
formațiile Atletico Madrid și 
Steaua Roșie Belgrad.

(Agerpres)
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