
q

ANUL XXXI, Nr. 7 594

IiW

e^tcar?ULECTU^

I

VINERI, 5 APRILIE 1974 4 PAGINI, 30 BANI

PROLETARI DIN TOATE ȚĂRILE UNIȚI-VĂ 1

J
{£(

I

Ii toi

Turneul
ansamblului Peste 600 de 

modele
noi

artistic
u. r. c

ale 
Fo-

Wi

AL COMITETULUI MUNICIPAL PEfflSANI AL P.tl SI AL CONSILIULUI PIPM MUNICIPAL
1974 anul eficienței economice

UTILAJELE Șl INSTALAȚIILE
1402 metri — record 
de adîncime la foraj

CU TEHNICITATE RIDICATA SOLICITĂ:

Oameni pe măsură
S Multilateral pregătiți profesional 
S! Stăpîni pe meserie

O reușită lăudabilă, consti
tuind record de adîncime pe 
întreprindere, au obținut 
sondorii de la sonda 7001- 
Totești, aparținînd raionului 
Bărbăteni al I.P.E.G. 
Sub conducerea 
de foraj 
LESCU, 
schimb 
DULESCU, PETRE RĂDU- 
LESCU și NICOLAE MĂ- 
NESCU sondorii au avansat

Deva, 
maistrului 

TUDOR DINU- 
și a șefilor de 
GHEORGHE RĂ-

în adîncime 1 402 metri, cu 
202 metri peste capacitatea 
limită la care în mod obiș
nuit funcționează, corespun
zător prescripțiilor tehnice, 
instalația de foraj utilizată.

Semnificativ este faptul 
că și în aceste condiții deo
sebite, în luna martie, for
mația și-a depășit sarcina 
planificată cu 12 metri fizici 
forați.

5

Timp de 6 zile, ansamblul 
artistic al Comitetului muni
cipal Petroșani al U.T.C. re
cent constituit a întreprins 
un turneu în localitățile Văii 
Jiului — Uricani, Vulcan, Lu
peni, Aninoasa, Petroșani, 
Petrila — precum și la Tg. 
Jiu. Valea Sadului, Orăștie, 
Călan și Caransebeș.

Cu acest prilej au fost pre
zentate spectacole de muzică 
ușoară, recitări de poezii, 
dans, momente vesele.

De asemenea, în compania 
formației vocal-instrumentals 
„Astral" au susținut microre- 
citaluri apreciatele soliste de 
muzică' ușoară, colaboratoa
re ale Radio-televiziunii ro
mâne. Angela Similea și Cori
na Chiriac. Publicul specta
tor a aplaudat îndeosebi, so
liștii de muzică ușoară Ioan 
Ionuț și Margareta Gruber, 
precum și evoluția ' cîntărețu- 
lui Marius Pienaru revelația 
spectacolului, și ale tinerilor 
Ioan Velica si Gheorghe Se- 
reș care au susținut momente 
vesele pline de umor. La reu
șita spectacolului și-au mai 
adus contribuția dansatorii 
din grupul Ritmic, recitatoa
rele Gabriela Gaia și Eu
genia Iatcovschi, precum și 
întreaga formație „Astral".

Unitățile industriale 
Ministerului Economiei 
restiere și Materialelor de 
Construcții vor asimila, în 
cursul acestui an, peste 600 
de noi modele de produse 
specifice acestui sector.

Ținîndu-se seama de cerin
țele beneficiarilor 
scoase din fabricație

vor fi 
o serie

dalelor de beton cu care 
sînt căptușite canalele de i- 
rigații și pentru etanșarea 
elastică a rosturilor dintre 
dale.

Romtix și Romflexil — 
denumirea a două dintre a- 
ceste substanțe — au la ba
ză rețete originale realizate 
la centrala chimică aminti
tă. Supuse probelor, acestea 
au redus pierderile de apă 
pînă la cel mult 5 la sută.

— O experiență pozitivă la mina Paroșeni

v i a rr
de produse învechite, iar al
tele vor fi supuse unui in
tens proces de modernizare. 
In acest sens, vor fi utilizate 
cimenturi cu rezistențe mari, 
noi faianțe pentru placaje, 
foi bitumate, întărite cu fo
lie de aluminiu pentru hidro- 
izolații. Se vor introduce în 
fabricație noi garnituri de 
mobilier, modele „în pre
mieră" de casete de radio și 
televizoare, articole de pa- 
petărie, obiecte sanitare și 
altele. De asemenea, tehno
logiile de fabricație vor fi 
revizuite. Totodată, vor fi e- 
laborate noi standarde și se 
va intensifica controlul teh
nic de calitate pe fluxul de 
fabricație.

Romtix și Romflexil

O nouă premieră in
dustrială

în județul Alba a fost con
semnată o nouă premieră in
dustrială. Este vorba de in
trarea parțială în funcțiu
ne, la Blaj, a întreprinderii 
de accesorii pentru mașini- 
unelte. Unitatea, cu profil 
de mecanică fină, va produ
ce o gamă variată de acce
sorii destinate fabricării ma- 
șinilor-unelte de.așchiat me
tale.

Instalație pentru 
turnarea betoanelor

I
Pe zi ce trece îmbunătățirea nivelului general de pregă

tire profesională a cadrelor este privită tot mai mult ca un 
factor de sporire a productivității muncii, de creștere eco
nomică. Tehnologiile complexe caracteristice unităților mi
niere din Valea Jiului fac ca problema ridicării nivelului de 
pregătire a cadrelor să capete o importanță deosebită, ce
rință impusă și de dotarea într-o măsură tot mai mare cu 
utilaje și instalații de tehnicitate ridicată.

In acest context, alături de organizarea unui sistem cu
prinzător de calificare profesională, o importanță deosebită 
trebuie acordată cursurilor de perfecționare a pregătirii 
pofesionale pentru toate categoriile de salariați. Caracterul 
concret-aplicativ, materializarea ideii de continuitate a pre
gătirii, incluzind cele mai noi modificări survenite în tehno
logia de lucru, constituie argumente care susțin această 
formă modernă de ridicare a potențialului productiv al 
muncii.

In lumina acestor considerații, ne propunem să înfăți
șăm o experiență bună a minei Paroșeni în conceperea unei 
forme de organizare a perfecționării pregătirii profesionale 
în strînsă corelație cu necesitățile principale ale producției.

Perfecționarea — un domeniu susceptibil 
de perfecționări

în raport cu producția re
alizată, mina Paroșeni dis
pune de unul din cele mai 
înalte nivele de dotare teh
nică între minele Văii Jiului. 
Cum e și firesc, exploatarea 
în condiții optime a celor

două complexe.de abataj, a 
celor opt combine de aba
taj' și de pregătiri, a celor a- 
proape două mii de stîlpi me
talici individuali de susține
re ridică probleme deosebi
te, calificarea și competența

profesională a cadrelor ju- 
cînd un rol hotărîtor în rea
lizarea unor parametri func
ționali ridicați. „Nivelul me
diu de pregătire profesională 
a salariaților noștri este bun, 
ne declară ing. Alexandru 
Cernita, inginerul șef elec
tromecanic al minei. Totuși, 
se mai intilnesc situații cînd 
minerii, electricienii, lăcătu
șii și chiar maiștrii dovedesc 
necunoașterea unor probleme 
tehnologice. Dat fiind faptul 
că numai cunoașterea te
meinică a întregului proces 
de producție poate duce la 
funcționarea optimă a tutu
ror instalațiilor sau la reme
dierea operativă a defecțiu
nilor, ne-am propus să per
severăm în ridicarea cunoș
tințelor profesionale prin in
termediul unor cursuri 
perfecționare 
ganizate".

Reținem în
.tul. că aceste
organizate pe anumite teh-

temeinic

acest sens 
cursuri vor

de 
or-

fap- 
fi

B. MIHAI

(Continuare in pag. a 3-a)

U.F.E.T. Petroșani 
Depășiri substan
țiale ale planului 

sortimental
Cei 1,5 milioane lei obți

nuți peste sarcină la pro
ducția globală și 1.8 milioa
ne lei la producția marfă în 
primul trimestru al anului 
de către colectivul Unității 
Forestiere de Exploatare 
și Transport Petroșani s-au 
concretizat în substanțiale 
depășiri ale planului sorti
mental.

Iată sortimentele de 
lemn respective și volumul 
corespunzător al depășiri
lor : bușteni fag — 5 440
metri cubi. din care bușteni 
de derulaj — 405 mc. lemn de 
mină — 53 mc, lemn celulo
ză — 300 mc, lobde indus
triale — 400 mc. lemn pen
tru construcții', fag. — 400 
mc. traverse înguste — 
4 000 bucăți, lemn de foc
— 600 tone, cherestea fag
— 155 mc. cherestea răși- 
noase — 563 mc. mangal 
de bocșă — 24 tone.

A

Colectivul de muncitori, 
ingineri și tehnicieni, al re
viziei de vagoane din Pe
troșani, a- încheiat primul 
trimestru cu remarcabile 
succese în îndeplinirea 
prevederilor de plan și an
gajamentelor luate în în
trecerea socialistă.

Astfel, planul global a

proporțiefost realizat în . . ,
de 114 la sută depășirea 
fiind obținută
pe seama creșterii produc
tivității muncii. Prevederi
le privind repararea va
goanelor prin detașare au 
fost depășite cu 2 la sută, 
reparîndu-se peste plan 40 
vagoane.

îndeosebi

Chimia și seceta par două 
noțiuni fără nici o legătură 
între ele. Și totuși s-a dove
dit că chimia poate ajuta la 
economisirea unor importan
te cantități de apă. Astfel, 
ș-a stabilit că, în mod cu
rent, în sistemele de irigații 
moderne se pierde circa 30 
la sută din cantitatea de apă 
prin infiltrații ineficiente 
pentru agricultură. Recent, 
Centrala de utilaje, automa
tizări și reparații pentru in
dustria chimică. în colabo
rare cu Centrala de exploa
tare și îmbunătățiri funcia
re au realizat unele substan
țe pentru impermiabilizarea

Recent, specialiștii din ca
drul Trustului de construcții 
industriale de la Borzești au 
găsit o soluție eficientă pen
tru turnarea betoanelor în. 
dofraje sau forme matrițate. 
Pe baza acestei soluții, ei au 
realizat, cu mijloace locale, 
o instalație mecanică de 
turnare, deosebit de simplă, 
dar extrem de productivă. 
Cu ajutorul ei se pot turna, 
intr-un singur schimb, 50 
mc betoane, înlocuindu-se 
munca a 20 de oameni. In
stalația este manevrată de 
numai patru muncitori. Pe 
lingă productivitatea deose
bită, ea se remarcă prin pre
cizia de turnare, calitatea 
execuției fiind ireproșabilă.

COMISIILE INGINERILOR Șl TEHNICIENILOR
adecvat de valorificare

a potențialului creator
al cadrelor de specialitate

CI-

la
Olimpiadă!o imensă muncă politică
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sfatulCornel HOGMAN
ne a-

(Continuare în pag. a 3-a)

Duminică diminea
ța, 10 pionieri din Va
lea Jiului se vor de
plasa la Craiova pen
tru a participa la o 
acțiune pe plan repu
blican „Ambasadorii

E. M. DILJA. Mineri destoinici dintr-o brigadă cunos
cută : Vasile Sidorov, unul din colectivele fruntașe ale minei 
Dîlja. In clișeul nostru șeful de schimb Constantin Crăciu- 
ne împreună cu ortacii. Instantaneul a fost realizat înainte 
de intrarea în subteran. Ulterior am întîlnit numele brigăzii 
la loc de cinste pe graficul întrecerii, în dreptul unor cifre 
care indicau substanțiale depășiri de plan.

Foto : Ion LICIU

• Rubricile 
mic", 
ce ne scriu" și „Pe 
le semnalelor critice 
ziarului".

„AMBASADORII 
PRIETENIEI"

„Fișier econo- 
,,Răspundem celor 

|“ «î p» urme- 
ale

• In cadrul rubricii 
medicului : „Cum să 
limentăm rațional".

I 
I

O ilustrare convingătoare a 
creșterii volumului de activi
tate tehnică de concepție o 
constituie realizarea în cadrul 
municipiului a numeroase ti
puri de utilaje și instalații 
complexe, precum și asimila
rea unor- fluxuri tehnologice 
perfecționate. Pot fi citate, In 
acest sens, susținerea mecani
zată pentru stratul 3 proiecta
tă și realizată de către specia
liștii ■ din cadrul I.C.P.M.C. și 
I.U.M.P. potrivit condițiilor

își desfă- 
întreprin- 
sînt che- 
contribu-

Rezultatele deosebit de bu
ne obfinute de colectivul sec
torului IV de la E. M. Petrila 
— au readus în atenfia gene
rală două din brigăzile de 
mineri care au contribuit 
substanțial la înfăptuirea pla
nului pe exploatare. Este vor
ba de brigăzile conduse de 
comuniștii CONSTANTIN A- 
LEXE, de la abatajul 18 vest 
și GHEORGHE TOMA, de la 
abatajul 19 vest.

De ce Ie amintim pe amîn- 
două, situîndu-le pe același 
loc fruntaș pe exploatare ? 
Explicația pare simplă la 
prima vedere, dar ea ascun
de

mai bine de 100 tone de căr
bune. Acum munca e și mai 
îndîrjită. Avem convingerea 
că și luna aceasta va fi 
cheiată cu depășiri la fel 
mari“.

Aprecierile formulate 
adresa colectivelor celor 
uă brigăzi au constituit moti
ve suficient de serioase pen
tru a ne determina să le fa
cem o vizită „în familie" — 
cum spun ei — adică acolo, 
la locul de muncă, în subte
ran.

lată-ne, deci, străbătînd ga
leriile sectorului IV care duc 
spre cele două abataje. Acum 
ne îndreptăm pașii spre

Asigurarea unui înalt nivel 
de eficiență economică între
gii activități de producție, în 
condițiile unor ritmuri ridica
te de dezvoltare, presupune, 
în contextul unor măsuri de 
organizare superioară a pro
ducției și muncii, utilizarea în 
cele mai bune condițiuni â 
potențialului de creație tehni
că pe care îl reprezintă pre
zența cadrelor tehnico-ingine- 
rești din unitățile economice. 
Pe- zi ce trece cadrele tehnice 
de- specialitate care 
șoară activitatea în 
derile municipiului 
mate să-și aducă o
ție tot mai mare la soluțio
narea problemelor legate de 
îndeplinirea planului de pro
ducție, promovarea progresu
lui tehnic etc.

Eforturile depuse pentru 
îndeplinirea în bune condiți- 
uni a acestor sarcini comple
xe au beneficiat de cadrul or
ganizatoric adecvat oferit de 
comisia inginerilor și tehnici
enilor de pe lingă Consiliul 
municipal al sindicatelor. 
După cum s-a subliniat în da
rea de seamă referitoare la 
activitatea ultimilor doi ani 
prezentată de către președin
tele comisiei, ing. Gheorghe 
Giuclea, „activitatea comisiei 
municipale C.I.T. și a comi
siilor de la unități a fost ori
entată spre rezolvarea proble
melor majore ale producției 
cum ar fi : introducerea și 
extinderea procedeelor noi de 
lucru, reducerea cheltuielilor, 
pregătirea cadrelor, acțiuni de 
propagandă tehnică".

Pe marginea 
ședinței 

de constituire 
a comisiei 
municipale

A început concursul
File din istoria lui August“

specifice de zăcămint de la 
minele' Văii Jiului,' stîlpii hi
draulici cu circuit închis și 
grinzile pășitoare realizate 
după £> concepție proprie a u- 
nui colectiv de Ia F. S. H. Vul
can, precum și diverse tipuri 
de dispozitive de protecție.

In cadrul unităților aparți
nînd C.C.P., „Vîscoza" Lupeni, 
Uzina electrică Paroșeni, 
F. I. L. Petroșani și pe șantie
rele de construcții au fost uti
lizate în premieră o serie de 
tehnologii noi, îmbunătățite. 
Metoda de exploatare cu banc 
subminat, asanarea focurilor 
de mină prin procedeul de în- 
nămolire cu zgură de termo
centrală experimentate la 
E. M. Lonea și, respectiv, E. M. 
Petrila, scutul metalic și ele
mentele de susținere prefabri
cate utilizate la săparăa tune
lului de la Bănița sau cofra- 
jele plan-metalice universale

folosite în premieră la eon 
strucția apartamentelor, con
stituie doar cîteva exemple 
de tehnologii noi în care efor
tul de gîndire s-a materializat, 
tavorizînd obținerea unor in
dicatori economici superiori.

îmbunătățirea calității pro
duselor și â lucrărilor a con
stituit obiectul unor consfătu
iri organizate cu participarea 
reprezentanților uzinelor din 
întreaga țară producătoare de 
utilaj și aparatură pentru in
dustria minieră, al unor pro
grame privind extinderea me
canizării în anii viitori la mi
nele Văii Jiului, etc.

A fost realizată o activitate 
bună pe linia propagandei teh
nice, organizîndu-șe consfătu
iri cu brigadierii și cadrele 
tehnice de la minele bazinu
lui, simpozioane și expoziții 
menite să asigure schimbul și 
generalizarea experienței îna
intate în muncă, 
bune s-au obținut 
vitatea de inovații 
la sută din totalul 
lor prezentate aparțin ingine
rilor și tehnicienilor.

Realizările 
lor doi ani, 
bilitățile de 
continuare a 
siei care coordonează 
numeroaselor cadre de specia
litate din municipiu au fost 
înfățișate și în cuvîntu] parti- 
cipanților la discuții. A fost 
relevată cu precădere necesi
tatea organizării muncii inte
lectualității tehnice potrivit 
principiilor, capabile să asigu
re o înaltă eficiență acestei

Rezultate 
și în acti- 
unde 63,2 
propuneri-

(Agerpres)

bune ale ultimi- 
precum și posi- 
îmbunătățire în 
activității comi- 

munca

In clipele de răgaz, vînză- 
toarele de la autoservirea 
din cadrul complexului co
mercial Petrila ies în fața 
magazinului animate de res
ponsabilul unității, Petru 
Satmari, un bun gospodar, 
un comerciant care înțelege 
că estetica magazinului nu 
începe și nu se termină la 
ușa unității.

î N F R Â TIRE A 
ABATAJELOR

și organizatorică împletită 
strîns cu efortul și abnega
ția oamenilor.

Iată ce ne-a declarat în 
acest sens Emanoil Diaconu, 
secretarul organizației de ba
ză nr. 4 : „După multe căutări 
generate de dorința noastră 
de a realiza cit mai bine sar
cinile zilnice de plan, am a- 
pelat la inițiativa brigăzilor 
de mineri. Așa procedăm cînd 
acțiunile noastre depind în 
primul rind de factorul OM, 
de conștiința și răspunderea 
lui. Ii consultăm, le cerem 
sprijinul. Și, în această fră- 
mîntare generală, cei doi șefi 
de brigadă'au venit cu iniția
tiva de a lansa o întrecere 
între formațiile lor de lucru 
pentru a da o cantitate cit 
mai mare de cărbune peste 
plan. Hotărîrea lor a fost 
tocmai ceea ce trebuia. Era 
nevoie de un impuls interior. 
Si el s-a declanșat, de aici, 
din mijlocul celor mai bune 
brigăzi,

întrecerea a fost cit se poa
te de dîrză. Fiecare brigadă 
a dat peste plan în cîteva zile

batajul ÎS vest, unde lucrează 
brigada lui Constantin Alexe. 
Secretarul organizației de 
partid ne vorbește cu mîn- 
drie despre el: „Este bun or
ganizator al muncii. Nu ne 
face probleme. Marea lui ca
litate este că știe să lucreze 
admirabil cu oamenii. Are o 
lire extraordinară De-am 
vea cit mai multi comuniști 
ca Alexe, am face minuni".

In abataj îi întîlnim pe mi
nerii Ion Todea, luliu Dudi, 
Ion Motorga, Ion Medveschi, 
pe Constantin 'Vasile, ajutor 
miner, și Nicolae Popescu, 
vagonetar. Alexe e prezent in 
mijlocul lor preocupat de pro
blemele muncii în abataj. O 
clipă toate lămpile s-au în
dreptat spre noi. Apoi lucrul 
a continuat ca înainte. Am 
discutat rind pe rind cu oa
menii, înregistrîndu-le pă
rerile despre muncă, despre 
șeful de brigadă. Minerii au

Astăzi, vor pleca la Bucu
rești, pentru a participa la 
Olimpiada republicană a ele
vilor (fizică și chimie) repre
zentanții municipiului Petro
șani. cîștigători ai fazei jude
țene. Iată participanții : la 
fizică — Gheorghe Lăbău, a- 
nul III Liceul de cultură ge
nerală Lupeni. Traian Birsan, 
anul III Liceul de cultură ge
nerală Petroșani. Florica Simu 
și Dorina Moldovan, anul II A 
Grupul școlar comercial Pe
troșani. La chimie : Gabriela 
Balszi, an I Liceul de cultu
ră generală Petrila. Adina 
Cardiu, an I Liceul de cultură 
generală Petroșani. și Ovid 
Crăciunoiu, anul III Liceul de 
cultură generală Petrila.

Tuturor — succes !

w
Comitetul municipal Petroșani 

cinstea aniversării Eliberării patriei 
gă „File din istoria lui August".

început de puțin timp, concursul are ca scop cunoaș
terea de către tineri a principalelor momente ale luptei 
poporulai nostru pentru eliberarea patriei de sub jugul fas
cist și se adresează tuturor tinerilor între 14 și 30 de ani, 
din cadrul exploatărilor miniere, preparații, uzine, școli 
de toate gradele.

Concursul se va desfășura în două faze. Astfel, în între
prinderi, pînă la 15 aprilie se va încheia faza pe secții și 
sectoare, iar intre 15 aprilie — 15 mai faza pe unități. In 
școli, faza pe clase se desfășoară pînă la 20 aprilie, iar 
cea pe școală între 20 aprilie - 15 mai a. c. In perioada 
15-30 mai, vor avea loc fazele orășenești, prilej cu care 
se vor stabili două echipaje cîștigătoare, unul din școli și 
altul din întreprinderi care vor participa la faza municipa
lă, la începutul lunii iunie a. c.

La toate fazele, echipajelor reprezentative li se vor a- 
dresa cite zece întrebări din bibliografia stabilită. Partici
panții vor trebui, de asemenea, să-și întreacă măiestria în ce 
privește tirul cu arma, vor trebui să recunoască anumite 
trasee turistice, locuri memoriale din țară, vor recita poezii 
inchinate patriei și partidului. Un juriu format din activiști, 
muncitori, profesori, ingineri, tehnicieni va aprecia cele mai 
bune rezultate, acordînd, în final, premii în obiecte echipa
jelor cîștigătoare.

prieteniei". Pionierii 
noștri vor fi însoțiți 
de prof. Maria Rădu- 
canu, activistă a Con
siliului municipal al 
Organizației pionie
rilor.

...LA

al U.T.C. organizează în 
concursul cine știe cîști-

Ing. Bujor BOGDAN

ale naturii, localități 
de numele cărora se 
leagă viața unor mari 
oameni ai istoriei și li
teraturii românești,
stațiuni de odihnă etc.

(Continuare in pag. a 3-a)

DRUM CU VA
CANȚA

grup de elevi deUn
la Școala generală nr. 
1 din Lupeni. însoțiți 
de prof. Maria Achile 
Florea, va pleca... la

drum cu vacanța, 
tr-o excursie de 
zile prin țară, pe 
ta : Lupeni— Alba 
lia — Cluj — Năsăud
— Bistrița — Vatra 
Dornei — Cîmpulung
— Putna — Suceava
— Fălticeni — Piatra 
Neamț — Bicaz — Ba
cău — Pasul Oituz — 
Tușnad — 
Călimănești
— Lupeni. Cu 
prilej vor fi vizitate 
monumente istorice și

Brașov —
— Sibiu 

acest

FRUNTAȘII DE 
BÂNIȚA

LA

de a 
a 

Consiliului popular al 
comunei Bănița, în 
care s-au prezentat re
zultatele obținute în

In cadrul celei 
XXXI-a sesiuni

întrecerea patriotică pe 
anul 1973 și au fost a- 
doptate măsurile
pentru dezvoltarea e- 
dilitar — gospodăreas
că a localității, s-au 
acordat celor mai har
nici cetățeni un nu
măr de 55 insigne de 
fruntași în gospodări
rea comunei.

In același cadru 
tovarășul Traian Blaj, 
prim-vicepreședinte al 
Consiliului popular 
municipal, a înmînat

Consiliului popular al 
comunei Bănița MEN
ȚIUNEA acordată de 
comisia județeană de 
urmărire și evidență 
a întrecerii patriotice 
dintre consiliile popu
lare, pentru rezultate
le bune obținute 
1973.

complexe.de
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FIȘIER ECONOMIC

Perfecționarea pușcării în cărbune
o sursă importantă de economii (I)

©hiar în condițiile meca
nizării progresive a extrage
rii cărbunelui din straiele 
«aracterizate, prin condiții 
geologico-miniere, ca fiind 
dificile, cum ar fi stratul 3 
și stratul 5 Petrila și Dîlja, 
straiele 17—18 Uricani etc., 
dislocarea prin perforare — 
pușcare va avea un rol im
portant și în viitor.

Avînd în vedere că proce
deul este asigurat — în bună 
parte — cu mijloacele nece
sare, cercetarea posibilități
lor de perfecționare trebuie 
să constituie o preocupare 
permanentă. In acest sens 
«electivele formate din cadre 
didactice și studenți în co
laborare cu ingineri și bri
găzi de’ mineri de la diferite 
exploatări au experimentat 
•îteva soluții noi de pușcare.

Experiențele au urmărit 
Scopuri generale, de mărire 
a eficienței și securității 
muncii, scopuri specifice, cai 
•vitarea deteriorării susține
rii, obținerea vetrei netede 
precum și scopuri de pers
pectivă vizînd executarea 
mecanizată a perforării și în
cărcării cărbunelui pușcat.

Unele neajunsuri 
ale schemelor de pușcare 

uzuale
Extragerea sub tavan 

tificial, alături de o cameră 
deja extrasă. înseamnă e- 
xistența uneia, sau chiar a 
două suprafețe în plus care, 
utilizate drept suprafețe de 
degajare a pușcării, reduc 
eonsumul specific de explo
ziv. Utilizînd însă tavanul 
artificial in acest scop, apar 
o serie de inconveniente:

— solicitarea suplimentară 
a tavanului, contrar principi
ilor de protejare a susți-

Vom avea becuri• ••

Enigma orarului

cit

Foto : I. VIRGIL

și la pregătirea orizontului in
termediar.

20 
a

Be-
care

în soarele primăvă
ratec, joaca in fața blo
cului leagă noi prietenii 
n universul celor mici.

sus
nu-

în
vor

In ceea ce privește
VU.luminări ornamentale 
la magazinul „Bijuteria”

Ing. Beniamin GOLDȘTElN, 
I.C.P.M.C.

Maxim BRISCAN, 
tehnican, E. M. Petrila

unei

cadrele didactice și a-

Foto : I. LICIU

CUM SÂ NE ALIMENTAM RAȚIONAL

deprinderi

Sfatul medicului

înaltă

carne.

Rodica COSTINAȘ, 
asistent dietetician

Ion CHIRIȚOIW, 
E. M. Petrila

compensa- 
de alt a-și sănătatea omului 

Ce înseamnă atunci 
invitație la o ali- 
rațională? Un singur 
alimentația ce aco-

asemenea. la 
diferite blocuri și 
Mai grav este 
întreprinderea sus 
reparat aceste' clă-

nerii;
— împrăștierea cărbune

lui, mai ales spre zonele 
exploatate, datorită ordinei 
de aprindere a găurilor, o- 
rientată în general de sus 
în jos;

— lăsarea nepușcată a ve
trei datorită ordinei de a- 
prindere, volumul lucrărilor 
de curățire fiind cu atît mai 
mare cu cît găurile de jos.

X l /
1^

chiar dacă se adîncesc sub 
nivel, se abat de la planul 
dorit al vetrei.

Intr-adevăr, conform ordi- 
nei uzuale de aprindere (fig. 
1) prima dislocare se pro
iectează spre tavan și spre 
spațiul abatajului (a), iar ur
mătoarele tot în sus, respec
tiv, lateral (b), împrăștiin- 
du-se și lăsînd vatra (n) ne- 
pușcată (fig. 1 c).

Conform raționamentului 
pe care se bazează această 
ordine de pușcare, prima de
gajare trebuie să evite scoa
terea capacelor de pe trans
portor; dimpotrivă, cărbune
le trebuie să le acopere. Pî
nă cînd în abatajele frontale 
se utilizează acest gen de 
capace, se păstrează și ordi
nea de aprindere, de sus în 
jos. cu toate inconveniente
le amintite.

Spre deosebire de abataje
le frontale. în cazul abataje
lor cameră — cu transportul 
perpendicular pe front 
— nu se justifică ordinea de 
aprindere uzpală, .prezientînd 
toate inconVementele arăta-

Metode avantajoase In pregătirea 
straielor 12-13

Colectivul sectorului V al 
minei Petrila a conceput și 
experimentat o modificare a 
metodei de pregătire a strate- 
lor 12—13 în vederea simplifi
cării fluxului de transport la 
evacuarea producției. Modifi
carea constă în săparea unor 
suitori de legătură în locul 
diagonalelor care legau stra- 
tele 12 și 13, creîndu-se astfel 
posibilitatea de evacuare a 
producției abatajelor cu trep
te răsturnate, din stratul 13, 
pe galeria de bază din stratul 
12.

Aplicarea acestei metode, 
începînd din a doua jumătate 
a lunii februarie, prezintă o 
serie de avantaje economice 
certe, prin faptul că se renun
ță la săparea galeriei de bază 
din stratul 13 și la fluxul de 
transport aferent. Pe baza re
zultatelor bune. înregistrate 
pînă în prezent, la nivelul o- 
rizontului XVI de bază, se 
prevede extinderea metodei 

te. Avînd în vedere ponde
rea importantă a acestei me
tode, încercările s-au concen
trat asupra diferitelor vari
ante de abataje cameră apli
cate în diferite strate.

Avantajele schemei 
de pușcare cu degajare 

diagonală
Variantele de scheme ex-

perimentate în abatajele ca
meră adoptă ordinea de a- 
prindere combinată „radial 
— de jos în sus", astfel în
cît cărbunele să fie dislocat 
spre vatră și spre peretele 
de cărbune intact (fig. 2).

Varianta corespunzătoare 
abatajelor frontale 
tul 3, realizează o 
orientată în sensul 
port (fig. 3).

din stra- 
balistică 

de trans-
(Va urma)

Noi instalații•

pentru 
îmbunătățirea 

securității 
muncii 

în subteran
Crearea unor condiții 

mai bune de muncă în sub
teran prin continua moderni
zare a procesului de produc
ție și prin îmbunătățirea ac
tivității de protecție a mun
cii constituie o caracteristică 
constantă a întregii activități

Stadiul fizic de execu
ție al decantorului de 
la extinderea și moder
nizarea preparației Lu- 
peni „urmărește'' în
deaproape celelalte o- 
biective Ce vor intra în 
funcție in cursul acestui

Sîntem mereu sfătuiți 
fim cu ochii pe cîntar și 
carte, să ne menținem la 
mal greutatea, pentru că 
șelile alimentare amenință e- 
chilibrul 
modern, 
perpetua 
mentație 
răspuns: 
peră integral nevoile nutriti
ve ale organismului. Dar. în- 
trucît substanțele nutritive se 
găsesc răspîndite în diversele 
produse alimentare, problema 
principală constă în alegerea 
și asocierea acestora în așa 
fel. încît meniul să asigure 
nutriția optimă. Laptele și 
brînzeturile reprezintă cea 
mai bună sursă de calciu și o 
importantă sursă de proteine 
de cea mai bună calitate și de 
vitamine; fiind sărace însă în 
fier, un regim exclusiv laetic 
prelungit, provoacă anemie. 
Carnea, peștele și preparatele 
lor conțin proteine tot atît de 
valoroase ca și laptele. In plus 
sînt deosebit de bogate în 
fier. In schimb, lor le lipsește 
calciul.

Legumele și fructele sînt 
singura grupă de alimente ca
re ne furnizează vitamina C 
și asigură echilibrul acidoba- 
zical meniului. Lipsa lor din

Îmbunătățirile urmărite se 
înfăptuiesc prin :

— amplasarea radială a 
găurilor, astfel încît să fie 
realizabile dintr-un număr 
de poziții comode — în viitor 
cu ajutorul unei instalații 
simple de mecanizare a per
forării;

— realizarea unui „sîmbu- 
re în colț" — la intersecția 
dintre vatră și peretele de 
cărbune intact — care să 
constituie suprafață de primă 
degajare (1);

— aprinderea cu succesiu
ne radială a treptelor de în- 
tîrziere (2, 3...) la eare datori
tă avansului găurilor inferi
oare se obține o bună netezi
re a vetrei și se evită im- 
prăștierea cărbunelui;

— menținerea unei berme 
de protecție spre zonele ex
ploatate cu scopul protejării 
acestor pereți și cu scopul e- 
vitării „suflării" găurilor și, 
mai ales a prafului de căr
bune în aceste zone;

— fragmentarea cărbune
lui la o granulometrie avan
tajoasă și limitarea distanței 
de aruncare pentru ușura
rea încărcării și pentru evi
tarea efectelor impactului a- 
supra echipamentului de a- 
bataj;

— pușcarea diferențiată a 
intercalațiilor — prin subîn- 
eărcarea găurilor din inter- 
calații — astfel încît spre 
deosebire de cărbune, sterilul 
să rezulte în blocuri ușor 
selectabile.

Avantajele enumerate «int 
incontestabile, atît luate în 
parte, cît și în ansamblul lor.

Ing. Ștefan SOMLO, 
Institutul de mine Petroșani

miniere din bazinul Văii Jiu
lui.

In acest context, semnalăm 
definitivarea proiectelor de 
execuție a unor noi instalații 
de telegrizumetrie pentru 
minele Uricani, Petrila, A- 
ninoasa și Vulcan. Noile in
stalații vor semnaliza auto
mat concentrațiile de metan 
în anumite puncte fixe ale 
traseului de aeraj, decuplind 
automat instalațiile electrice 
din zonă in cazul apariției 
unor concentrații periculoa
se. De altfel, planul de pro
iectare al I.C.P.M.C. prevede 
executarea în viitor a pro
iectelor de instalații de te
legrizumetrie pentru toate u- 
nitățile miniere din Valea 
Jiului. Totodată sînt în curs 
de executare proiecte pentru 
extinderea stațiilor de dega- 
zare la minele bazinului.

Toate aceste lucrări se în
scriu în ansamblul preocu
părilor de îmbunătățire a 
microclimatului subteran 
prin prevenirea și lichidarea 
operativă a concentrațiilor 
periculoase de metan.

hrană nu poate fi 
tă prin nici un fel 
liment.

In virtutea unor 
formate în decursul anilor în 
ce privește hrănirea. chiar 
consumatorii cumpătați, deși 
știu că au nevoi calorice mai 
reduse, ingeră aceleași canti
tăți de alimente, expunîndu-se 
astfel riscului unui dezechili
bru, prin exces de calorii 
(provenit mai ales din produ
se de panificație, zahăr, făi
noase). Acest surplus de calo
rii se stochează în organism, 
făcîndu-ne să ne îngrășăm. 
Cum se depășește cu 15-20 la 
sută greutatea ideală, se ajun
ge inevitabil la obezitate. (A- 
mănunte despre această boa
lă, vor urma într-un alt arti
col n.n.). Este destul de bine 
cunoscut faptul că îngrășarea 
predispune la nenumărate 
boli, generează dereglări me
tabolice. La fel, dezechilibrul 
provocat de lipsa unor princi
pii alimentare. Se repercutea
ză în primul rînd asupra ac
tivității scoarței cerebrale, 
provocînd diferite tulburări. 
Astfel, este neeesar să etmoaș-

Râspundem Corigenții promova
celor

de prevenire
a incendiilor

la PetrilaHune-

intere-

ce ne scriu
persoane cu calificare de bu
cătăreasă, trierea încă o dată 
a cartofilor din pivniță.

Noi ne-am însușit întrutotul 
cele semnalate în articol și ne 
vom strădui pentru a schimba 
radical, în bine, activitatea 
cantinei. Nu putem fi insă de 
acord cu felul în care condu-

Ca urmare a publicării 
ticolului „Corigențe" la spiri
tul gospodăresc" publicat în 
„Steagul roșu" nr. 7 582 din 22 
martie a. c., conducerea E. M. 
Uricani ne răspunde următoa
rele : „Apariția articolului a 
coincis cu ținerea adunării ge
nerale a organizației nr. 8

♦ ELISABETA COICULES- 
CU, Vulcan. Adresați-vă Ia 
Grupul școlar sanitar, str. N. 
Bălcescu, municipiul 
doara, de unde puteți obține 
informațiile care vă 
sează.

♦ DUMITRU VASILE, Lu- 
peni. Ne-am adresat Centra
lei cărbunelui care, verificînd 
cele sesizate de dumneavoas
tră redacției, ne comunică că 
v-a răspuns în scris arătîn- 
du-vă că reprogramarea con
cediului de odihnă pe anul 
1974 a fost impusă de cerințe 
ale producției.

♦ PETRU POSTOLACHE, 
Lonea. Cele relatate de dum
neavoastră ziarului, că gesti
onara unității alimentare nr. 
212 din punctul forestier ,.Vo- 
svodu", nu respectă orarul de 
funcționare al magazinului, 
s-au dovedit a fi reale. Prin 
urmare, gestionara Marinela 
Boghea a fost sancționată,, de 
către conducerea I.C.L.S. A- 
limentara Petroșani, cu „aver
tisment" pentru abaterile sem
nalate.

♦ VASILE IGNATESCU, 
Paroșeni. Publicarea în Bule
tinul Oficial al R.S.R. a pier
derii certificatului de înma
triculare a autocamionului nr. 
21 HD 1190 a fost cerută de 
către autobaza transport auto 
Petroșani, încă din noiem
brie 1973. Publicația a apărut, 
parvenind unității la 10 mar
tie 1974, după care s-a ridicat 
un nou certificat. După cum 
s-a constatat, In perioada in 
care mașina farâtată nu a pu
tut circula, din lipsa de cer
tificat de inmatriculare, auto
baza v-a asigurat o altă mași
nă, așa că nu .ați fost pus în 
situația de a iră întrerupe ac
tivitatea de producție.

4 PETRE MIHAI, pensio
nar, Petrila: Mutîndu-vă de 
la Brad la Petrila, este nece
sar să înaintați oficiului pen
tru probleme de muncă și o- 
crotiri sociale Petroșani, stra
da Republicii nr. 90, o decla
rație tip din care să rezulte 
că copiii sînt în întreținerea 
dumneavoastră și alta că nu 
sînteți în cîmpul muncii. Fă
ră aceste declarații nu vi se 
poate achita alocația de stat.

tem principiile de bază ale ri
nei alimentații raționale.

Frecvent auzim vorbindu-se 
de proteine. Aproape toate a- 
limentele sînt apreciate, valo
rificate în funcție de protei
ne. Se afirmă curent „nevoie 
de mai multe proteine", de 
„proteine de înaltă valoare 

nutritivă". Organismul reîn- 
noindu-și mereu țesuturile, 
..consumă" permanent protei
ne, ce sînt socotite ca unul din 
cele trei principii alimentare. 
De aceea trebfiie să existe un 
echilibru între cantitatea de 
proteine introduse și cele dis
truse și eliminate zilnic din 
organism. De aici nevoia de a 
consuma proteine de 
valoare nutritivă care se gă
sesc în brînză, ouă. 
pește.

Cel de al doilea principiu 
alimentar, surse de material

Pe urmele semnalelor 
critice ale ziarului

administrativ, în care s-a ana
lizat activitatea cantinei. Adu
narea a aprobat un plan de 
măsuri cu date și responsabili
tăți concrete, in scopul elimi
nării „corigentelor". Iată cî- 
teva din aceste măsuri : fixa
rea și stabilirea personalului 
permanent pentru cantină 
precum și a funcțiilor de bu
cătăreasă, ospătară și femei 
de serviciu, procurarea unei 
mașini de curățit cartofi, com
pletarea postului de magazio
ner cu o persoană competen
tă, montare unui cazan de a- 
pă caldă continuă în bucătă
rie, găsirea și angajarea

In numărul 7 580 din 
martie al „Steagului roșu" 
apărut articolul intitulat ,, 
curi și ...luminări", în 
era sesizată lipsa becurilor e-
lectrice din unitatea „Electro
tehnice" petroșani. Pe margi
nea celor scrise, conducerea 
I.C.S. Mărfurj. industriale ne. 
răspunde : „Sesizarea este în- 
trutotul adevărată. Becurile 
au lipsit în totalitate din um- 
tățile noastre. Precizăm însă 
că furnizorul nostru, I.C.R.M. 
Deva, nu s-a achitat de sarci
nile contractuale privind tri
mestrul I. Astfel, față de 52 
mii bucăți becuri, repartizate 
pe trimestrul I 1974, pînă în 
ziua de 22 martie au fost li
vrate doar 10 mii bucăți, res
pectiv circa 20 la sută față de 
contract. De asemenea, nu am 
obținut nici cantitatea de 
becuri din import, de circa 100 
mii de bucăți...

La rîndul nostru, am inter
venit la toți factorii care con
cură la livrarea acestui articol 
și anume la I. C. R. M. Deva,

energetic, este compus din 
glucide. Excesul de zahăr și 
de produse zaharoase, înseam
nă exces de glucide, exces de 
calorii, și deci, dezechilibru 
alimentar. Avînd o valoare 
energetică foarte marc, creind 
repede o stare de sațietate, e- 
liminăm din alimentație alte 

produse absolut necesare. Ast
fel, avem nevoie de o canti
tate de glucide care să nu de
pășească 5-10 la sută din va
loarea calorică.

Importanța lipidelor (grăsi
milor) în alimentație rezultă, 
mai ales, din faptul că ele re
prezintă o valoroasă sursă de 
energie. Nevoia de lipide va
riază în funcție de vîrstă. 
condiții de mediu, in cazul u- 
nOr munci grele, este indica
tă sporirea rației de lipide. 
Pe cît de utilă este acoperirea 
nevoilor organismului cu lipi

cerea B.A.T.P.S, din cadrul 
C.C.P. se scapă de unele obli
gații ca : procurarea mașinilor 
de curățit cartofi și tocat car
ne, mașini care s-au cerut de 
2-3 ani tot de la dînșii, de că
tre gospodarii minei.

Referitor la situația spațiu
lui, aceasta este cunoscută și 
Se va rezolva prin construirea 
unui complex căinin-cantină".

După ce măsurile mai 
citate se vor materializa, 
mai atunci, cei care au 
grijă cantina din Uricani
...promova la spiritul gospodă
resc.

Direcția comercială județea
nă precum și la M.C.I., in- 
sistînd pentru livrarea cote
lor aferente și sperăm că în 
cel mai scurt timp vom asi
gura aprovizionarea unităților 
noastre cu becuri electrice.

vitrina 
de 

T. W9S»* ' TTT- afost o simplă coincidență și nu 
•' ■are menirea să înlocuiască 

becurile electrice.
Vă mulțumim, cu această o- 

cazie, pentru observațiile cri
tice cu totul obiective, făcute 
pe adresa noastră, și vă asigu
răm că vom depune în conti
nuare toate eforturile pentru 
aprovizionarea populației cu 
acest articol de mare necesita
te" (Semnează: Dumitru Poe- 
naru, director. Ana Popa, șef 
birou comercial și Gheorghe 
Bărbulescu, economist mer
ceolog).

In urma apariției în ziarul 
„Steagul roșu" nr. 7 562 din 27 
februarie a. c. a articolului 
„Orar de... privit cu binoclul ", 
cooperativa meșteșugărească 
„Unirea" ne răspunde urmă
toarele : „In vitrina unității 
noastre de mecanică fină 
afla afișat programul 
funcționare al secției, iar

se 
de 

. — în 
interior era afișat programul 
șefului de Secție, care răspun
dea și de secția mecanică fină 
din Lonea (din lipsă de res
ponsabil). Astfel, în timpul 
stabilit prin orar, șeful lucra 
în secție, iar în restul timpu
lui lucra la secția Lonea. In 
prezent, situația e lămurită, 
deoarece s-a găsit un respon
sabil cu calificare corespun
zătoare pentru secția mecani
că fină din Lonea".

Dacă-i așa, înseamnă nu nu
mai. că s-a dezlegat „misterul" 
celor două orare de la unita
tea mecanică fină din Petro
șani, ci și eliminarea lui, prin 
găsirea unui responsabil pen- 

unitatea similară din Lo-

dc, pe atît de dăunător apare 
consumul excesiv de grăsimi. 
El duce la o scădere a activi
tății nervoase superioare, la 
slăbirea proceselor de excita 
ție și predominarea celor de 
inhibiție. Argumentul cel mai 
important împotriva excesului 
de grăsimi este acțiunea lor 
eterogenă, adică favorizează 
depunerea de colesterol pe pe
reții vaselor sanguine, și prin 
aceasta apariția arterosclero- 
zei. Pentru a evita asemenea 
exagerări în alimentare, este 
recomandabil să se limiteze 
consumul de lipide de origine 
animală la cuantumul adus 
prin alimentele care conțin 
grăsimi, reducînd la minimum 
consumul de grăsuni pure 
(untură, slănină). O excepție 
o constituie grăsimile din lap
te, unt. smîntînă. Se recoman
dă scăderea progresivă a rați
ei lipidice în raport cu vîrsta 
și folosirea cu precădere a 
grăsimilor de origine vegeta
lă în prepararea culinară.

Importanța pe care o au vi
taminele în menținerea sănă
tății este evidentă. Lipsa lor 
din hrană determină unele

anului
Petrila 
acțiuniI

Din prima lună a 
1974, pe raza orașului 
au început o serie de 
pentru prevenirea incendiilor. 
Președintele comisiei de pază 
contra incendiilor pe oraș to
varășul Gheorghe Popa, secre
tarul consiliului popular, a 
reorganizat comisia încluzind 
în componența ei pe toți cei 
care răspund de activitatea 
p. c- 1. la diferite instituții de 
pe raza orașului, structura co
misiei fiind în prezent cu 
mult mai bună față de anii 
trecuți. Comisia a analizat 
starea de lucru și în domeniul 
pazei contra incendiilor in 
oraș și a fixat sarcinile oare-i 
stau în față în anul 1974, Cu 
acest prilej a reieșit că în
treprinderea de gospodărie lo- 
cativă nu-și duce la îndeplini
re sarcinile pe linie de p.c.i. 
O serie dc instalații de încăl
zire sînt necorespunzățoare. 
La școala nr. 1 Petrila. de 
exemplu, coșurile de evacuare 
a fumului sînt neizolate cores
punzător. De 
creșă și la 
pavilioane, 
faptul că 
amintită a 
diri, a încasat contra valparea

rea echipelor de control. S-a 
căutat ca în fiecare echipă să 
fie introdus și cite un pompier 
angajat, care să ajute echipe
le pentru a-și duce la îndepli
nire toate îndatoririle. Pe ra
za orașului funcționează un 
număr de 7 echipe In luna 
februarie s-a început contro 
Iul la toate instituțiile și la 
un număr de 600 gospodării 
particulare. Mulțumitor este 
faptul că majoritatea cetățe
nilor au înfăptuit măsurile 
recomandate cu ocazia contro
lului din toamna anului 1973.

In vederea popularizării mă
surilor de prevenire a incen
diilor, la club au fost prezen
tate mai multe filme, care au 
fost vizionate de circa 2 000 
de persoane, iar școlile de pe 
raza orașului au organizat vi
zionări colective ale filmelor 
,O întîmplare pe strada N.

I
Ș reparațiilor dar coșurile n;u au 5 fost izolate, fapt care a dus 

Iș ful de grupă loan Ardeleanu, 
S a făcut ca pagubele să fio ini- 
§ nime, iar clădirea să nu sufe- 
Ș re degradări.5 S-au dat indicații șefilor de 
§ unități asupra păstrării, ina-5 nipulărli și așezării diferite- 
Ș lor mărfuri ce se desfac in 
>5 raza orașului. S-au acordat
6 termene pentru remedierea 
§ neregulilor constatate, după 
ț care s-a trecut la reorganiza-

Krasov", „Mai bine așa decît 
| altfel" și „Regrete tîrzii", fii- 
ț me care au fost mult aprecia- 
Ș te de

levi.

deja la un început de incen
diu la creșă. Doar intervenția 
promptă a pompierilor volun
tari ai orașului și a celor an
gajați de la mina petrila, con
duși cu pricepere de cătrt șe-

boli specifice, denumite avi
taminoze. Stările de hipovita- 
minoze caracterizate prin scă
derea poftei de mîncare, re
ducerea capacității de muncă, 
micșorarea rezistenței față de 
microbi, sînt frecvent întîhM- 
țe. Necesarul de vitamine fi
ind asigurat de fructe, zarza
vaturi, se recomandă folosi
rea lor în cantitate cît mai 
mare. Printre substanțele a- 
limentare, de care ținem «el 
mai puțin seama în alimenta
ția noastră, sînt sărurile mine
rale, Mamele știu în general 
că, ■ copiii lor au nevoie da 
calciu, că elevii, intelectualii, 
au nevoie de fosfor, că anemi
cilor le trebuie fier, însă 
întotdeauna ținem cont 
asta. Sezonul verii, este

n» 
de 

o 
foarte bună ocazie de a acu
mula cantități necesare de 
săruri minerale. Consumul da 
verdețuri și legume proaspete, 
de fructe, ape minerale, poa
te restabili echilibrul necesar. 
Trebuie subliniat că fără su
ficiente produse lactate, legu
me și fructe în rația alimenta
ră, acoperirea nevoilor de să
ruri minerale, este ditieilă-
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In preajma Zilei Mondiale a Sănătății
Dezbateri fructuoase

In cea <5® a XXXI-a sesiu
ne a Consiliului popular al 
orașul,ri Vulcan s-a analizat 
preocuparea comitetului exe- 
eotiv pentru asigurarea îm
bunătățirii asistenței medicale 
a populației.

Raportul prezentat de depu
tatul Vasile Beteringhe. vice
președinte al comitetului 
executiv al consiliului popu
lar a relevat că în ultimii ani 
activitatea în domeniul sănă
tății a cunoscut o îmbunătă
țire substanțială și că perso
nated medico-sanitar a dove
dit preocupare în ce prive
ște gri-ja pentru apărarea să
nătății populației orașului.

Pe marginea raportului au 
lpat cnvîntul, făcînd apreci
eri cu privire la activitatea 
desfășurată de corpul medi- 
eo-sanitar și propuneri pentru 
îmbunătățirea în continuare 
a stării de sănătate a popu
lației orașului, deputății Con
stantin Rusu, Maria Mihuț, 
Emil Simina, FI o rea Petres-

cu, Fulviu Isacu. președinte
le sindicatului E.M. Paroșeni 
Vasile Purice și dr. Corneliu 
Pătrașcu. -

In încheierea dezbaterilor a 
luat buvîntul tovarășul Cle
ment Negruț. prim-secretar 
al comitetului municipal Pe
troșani al P.C.R.. președin
tele Comitetului executiv al 
Consiliului popular munici
pal care a relevat spiritul de 
înaltă răspundere ce a carac
terizat lucrările sesiunii, su
bliniind obligativitatea pen
tru consiliul popular al ora
șului, pentru corpul medico- 
sanitar de a crea toate con
dițiile și a face totul în con
tinuare pentru apărarea sănă
tății' populației. O atenție de
osebită — a arătat vorbitorul 
— va trebui acordată crește
rii natalității, întronării or
dinii și respectării stricte a 
măsurilor stabilite în ce pri
vește vizitele ia bolnavi, la 
spitalul orașului Vulcan, sin
gura localitate care a creat u-

nele aspecte neplăcute și ne
dorite în această direcție. 
Numărul zilelor de incapaci
tate temporară de muncă a- 
cordate de medicii întreprin
derilor este încă mare, fapt 
ce reclamă necesitatea de a 
se lua măsuri pentru crearea 
unor condiții tot mai bune 
de muncă pentru toți salaria- 
ții, a respectării normelor de
partamentale de protecție a 
muncii.

Cu privire la formarea vi
itoarelor cadre medicale. Co
mitetului executiv al Cosiliu- 
lui popular al orașului Vul
can i s-a recomandat să se
lecteze un număr de absol
venți ai liceului pentru a fi 
recomandați la facultățile de 
medicină, condiționat ca du
pă absolvire să revină în Vul
can pentru a-și practica pro
fesia de medic.

Tudor MUC’UȚĂ 
deputat

Oameni p e măsură

Posturile de
Spitalul din Lupeni a fost 

deunăzi, gazdă primitoare a 
treizeci de pionieri din toate 
școlile orașului, care și-au dat 
întîlnfre în cadrul ...fazei pe 
oraș, a concursului posturilor 
de prim ajutor din școli. Iniți
at și organizat de Comisia oră
șenească de Cruce Roșie, (pre
ședinte prof. MARIA ACHILE 
FLOREA, vicepreședinte dr. 
NICOLAE ALDICA, directorul 
spitalului) cu sprijinul Consi
liului orășenesc al pionierilor, 
concursul a prilejuit o plăcută 
și interesanta etalare a cunoș
tințelor practice și teoretice de 
prim ajutor, pe care le posedă

prim ajutor ■
copiii. Cele șase posturi (repre
zentând numărul școlilor din 
localitate) au trecut cu emoție, 
dar și cu... felicitări, probele 
practice și teoretice.

In urma „luptei" strînse 
dintre echipe, a cîștigat con
cursul, situîndu-se pe locul în- 
tîi, urmind să reprezinte orașul 
Lupeni la laxa municipală, pos
tul de prim ajutor al Scolii ge
nerale nr. 3, format din pio
nierii ROMICĂ IANCU, MA
RIANA POPA, LĂCRĂMIOA
RA STRUGARU, ION PIR- 
\'U și FLORIN AIRINEI, pre
gătiți și îndrumați de prof. 
PAVLINA PILEA. Pe locul II 
s-a situat (după întrebări de

- În concurs
baraj) postul Scolii generale 
nr. 2, iar pe locul III, Școala 
generală nr. 6. Cîștigătorii au 
primit diplome și premii.

Această întrecere entuzias
tă a constituit pentru toți par
ticipanta o autentică lecție de 
educație sanitală, in urma 
căreia pionierii și-au îmbogă
țit cunoștințele.

In prezent, cîștigătorii con
cursului de la Lupeni așteaptă 
cu nerăbdare să întîlnească, 
la faza municipală colegii lor 
din celelalte localități ale Văii 
Jiului, intllnire pentru care se 
pregătesc cu multă sîrguință.

ionica FBERARU

O 1 L U S T RATĂ PE A D

(Urmare din pag. 1)

declarat cu sinceritate : sîn- 
tem mulțumiți că avem un 
astfel de brigadier plin de 
omenie. Cunoaște meseria la 
perfecție, știe să organizeze 
fiecare lucrare. Ajută întot
deauna oamenii la greu, 
aceea și noi îl ascultăm 
plăcere. Nimeni nu iese 
cuvîntul său. Dar și Alexe se

De 
cu 
din

marea e făcută „ca la cânte". 
Nu-i găsești o greșeală. To
tul se face cu grijă și atenție. 
Primii mineri cu care facem 
cunoștință sînt Constantin 
Gălbăneanu, Gheorghe Cioi- 
ca, Dezlderiu Kury, Ioan 
Vintze, loan Buhuș, Toader 
Timofte. Mai erau două ore 
pină la terminarea schimbu
lui I. Șeful de brigadă era 
preocupat cu o mulțime de

ÎNFRĂȚIREA
ABATAJELOR

ocupă de rezolvarea proble
melor noastre. Pe tinerii an
gajați ii ajută cu multă răb
dare, lucrează cu ei, le arată 
fiecare operațiune de lucru 
pină o învață.

L-am întrebat pe brigadier 
de ce o face. A răspuns sim
plu, cum vorbesc oamenii 
sinceri cînd își destăinuie 
glodurile : „și cu mine au 
avut alții răbdare pină am 
învățat meseria de miner". In 
această destăinuire am găsit 
concentrate trăsăturile între
gii lui omenii.

Acestea se petreceau acolo 
in adîncul stratului 3 la ori
zontul XIV, unde este pla
sat abatajul 18 vest. Condiți
ile de muncă sînt grele. Zil
nic se ridică o mulțime de 
probleme neprevăzute. Dar 
minerii din brigada lui Alexe 
depășesc in fiecare zi planul. 
Vrem să-i întrecem pe cei 
din brigada lui Gheorghe To
ma — ne declară ei hotăriți. 
Și... poate că îl vom întrece.

De aici plecăm spre abata
jul 19 vest, unde cealaltă bri
gadă dă bătălia cu cărbunele. 
Abatajul acesta e foarte greu 
— ne spune însoțitorul - are 
mult steril. Mereu apar alte 
probleme care creează tot fe
lul de necazuri minerilor. Dar 
brigada lui Toma nu se dă 
bătută, Gheorghe Toma e u- 
nul din „stîlpii de susținere" 
ai sectorului nostru, Cu toate 
că locul de muncă e greu, a- 
batajul lui constituie un e- 
xemplu pentru oricare forma
ție de lucru din subteran. Ar

treburi. Dar nu a refuzat să 
stea de vorbă cu noi. Trebu
ia tăcută răpirea abatajului 
și asta e treabă, nu glumă. 
Hotărirea a luat-o rapid : 
„Băieți, trecem la treabă,, fie
care la locul lui." Am schim
bat cîteva vorbe. Puține pen
tru a afla totul, suficiente 
pentru a ne forma o idee. De 
altfel, prea multe cuvinte ar 
fi fost de prisos. Aici în sub
teran vorbesc faptele oameni
lor.

Intrebîndu.l pe comunis
tul Toma ce gindește aici la 
sute de metri sub pămînt a 
răspuns prompt, neașteptat : 
„Intîi mă gindesc la ortaci, 
ei sînt forța abatajului. Apoi 
mă gindesc acasă la familie 
și mă simt dator față de ai 
mei. Îmi place soarele, dar 
n-aș schimba meseria pentru 
nimic in lume. Asta-mi place, 
asta fac".

Și ca o materializare a gin- 
dului și voinței sale a pus 
mina la lucru, alături de cei
lalți ortaci. Nu mai avea ră
gaz să sica de vorbă cu noi. 
Alte Imperative îl chemau 
să acționeze in spiritul acelei 
înalte responsabilități pro
fesionale, pe care toți i-au 
subliniat-o.

Oamenii erau în 
și iureșul muncii lor 
mărit mult timp pe 
după ce am părăsii 
uă abataje înfrățite
rința puternică de-a extrage 
cit mai mult cărbune pește 
sarcinile de plan.

întrecere 
ne-a ur- 

galerii, 
cele do- 
prin do-

(Urmare din pag. 1)

nologii de lucru, grupînd 
personalul aferent. Astfel, 
se vor organiza separat 
cursuri pentru minerii care 
lucrează cu complexe de a- 
bataj. susținere metalică in
dividuală, cu combine de a- 
bataj sau de pregătiri, pen
tru electricieni și lăcătuși. 
Fiecare curs va cuprinde un 
număr de teme, la sfirșitul 
cărora se va proceda la o 
examinare în vederea auto
rizării fiecărui muncitor sau 
maistru pentru lucrările spe
cifice unei anumite tehnolo
gii. Primul dintre aceste 
cursuri a și început, la el fi
ind înscriși minerii din bri
găzile conduse de Titu Tea- 
cenco și Nicolae .Brutu care 
deservesc cele două comple

xe mecanizate dc aba
taj din dotare. A- 
cest ciclu cuprinde trei teme 
referitoare la descrierea teh
nică și funcționarea instala
țiilor din compunerea com
plexului CMA-1. la particu
laritățile tehnologiei de lu
cru cu complexul în condi
țiile stratului 15 de la mina 
Paroșeni. precum și la regu
lile de protecție a muncii ce 
trebuie respectate atît la ex
ploatarea cît și la întreține
rea complexului.

Fiind predate de specia
liști cu experiență din ca
drul minei, temele sînt rea
lizate în condițiile unui pre
cumpănitor caracter aplica
tiv, conținutul lor urmărind 
analizarea și clarificarea 
problemelor curente ale 
muncii din abataj.

O necesitate devenită convingere: 
„Cu toții trebuie să învățăm!“

Încercăm să desprindem 
interesul trezit de aceste 
cursuri și măsura în care ele 
răspund unor necesități năs
cute din munca de zi cu zi, 
discutînd cu cîțiva din cei 
care cu puțin timp înainte 
ascultaseră cu atenție expli
cațiile inginerului Iosif Ke
lemen, lectorul care a pre
dat prima temă a ciclului 
destinat minerilor care lu
crează la complexele de a- 
bataj.

@ GIIEORGHE POPA, 
miner șef de schimb : Mun
ca cu complexele mecanizate 
ridică cerințe deosebite în 
fața minerilor. Efortul fizic 
este mai redus, dar se cere 
o atenție deosebită în între
ținerea și exploatarea u- 
tilajelor. Lucrînd de cîți
va ani cu acest in
stalații, pot spune că le cu
nosc destul de bine funcțio
narea și. totuși, sînt situații 
cînd <’ nevoie să ne sfătuim 
cu toții pentru a găsi soluția 
cea mai bună.

$ II,IE FILICHE. com- 
bainer ; întotdeauna am do

rit să stăpînesc cît mai bine 
utilajele CV care lucram. In- 
tr-un abataj mecanizat, ori- 
cît de energic și harnic ar fi 
un miner, rezultatele nu 
vor fi pe măsura așteptărilor 
dacă el nu va simți adevăra
tul „puls11 al motoarelor.
• ION PLUȚU, miner 3. 

angajat din anul 1969 : In 
anii lucrați la mină am a- 
juns să cunosc într-o bună 
măsură funcționarea comple
xelor. Nu înseamnă însă că 
dacă știu să schimb o garni
tură nu mai am multe de în
vățat. De aceea am ascultat

cu interes cele predate la 
curs. Sînt tocmai probleme
le cu care ne înttlnim zi de 
zi în abataj.
• TRAIAN MIȚĂ, miner 

șef de schimb : Este bine să 
se acorde o atenție tot mai 
mare ridicării calificării. A- 
ceeași tendință am consta
tat-o cu ani în urmă cînd 
am lucrat Ia construcția hi
drocentralei de pe Argeș.
• CONSTANTIN AILIN- 

CAl, miner 3, șase ani lu
crați în mină : Vom avea 
mereu ceva de învățat la a- 
ceste instalații complexe.
• SPTRIDON LUPAȘCU. 

miner 3 : Lucrez doar de o 
lună la complex. Voi face 
tot posibilul să devin unul 
din oamenii de bază ai bri
găzii.
• GIIEORGHE SIGHIAR-

TAU, maistru minier princi
pal : Sînt bune și aceste
cursuri, dar ar trebui să se 
țină seama de faptul că, cu 
cît instalațiile sînt mai 
complexe, cu atît schimba

rea oamenilor de la o briga
dă la alta este mai dăună
toare. Formațiile de lucru 
cît mai stabile pot asigura, 
alături de ridicarea califică
rii muncitorilor, funcționarea 
optimă a complexelor.
• GIIEORGHE MEREU- 

ȚA. maistru minier : Fără 
îndoială că aceste cursuri 
sînt utile. Poate că ar fi util 
să se editeze și niște broșuri 
pentru fiecare tehnologie.

Opinia inginerul șef elec
tromecanic Alexandru Cer
nita sintetizează cele de mai 
sus :

— Perspectiva creșterii 
mecanizării în subteran tre
buie să ducă la abandonarea 
ideii de delimitare strictă a 
muncii minerului de cea a 
lăcătușului și electricianului. 
Tocmai de aceea încercăm 
să organizăm cursuri cu ca
racter complementar. Și cine 
știe ? Poate cu timpul vom 
reuși să asigurăm unui nu
măr cît mai mare de mineri 
diplome de lăcătuși sau e- 
lectricieni.

0 „vitejie** 
zadarnică

Vitez, din 
în ziua de 
a intrat în uni-
F. nr. 38. dar

ora-
19

Experiența minei Paroșeni în organizarea cursurilor de 
perfecționare a pregătirii cadrelor relevă o serie de aspecte 
pozitive. Este demnă de reținut ideea organizării acestor 
cursuri în funcție de tehnologiile aplicate, antrenîndu-se un 
număr relativ redus de cursanți cărora li se oferă astfel 
și posibilitatea efectuării unui util schimb de experiență. 
Iot pe această cale se asigură cursurilor un caracter con- 
cret-aplicativ, ca urinare a axării tematicii acestora pe a- 
nalizarea ~ și explicarea situațiilor care intervin cel mai 
frecvent în munca din abataj. Atenția acordată în cadrul 
minei Paroșeni, caracterizată printr-un grad înalt de meca
nizare a lucrărilor din subteran, îmbunătățirii conținutului 
și formelor procesului de perfecționare a pregătirii cadrelor 
reprezintă un fenomen îmbucurător, relevînd o data în 
plus, ponderea crescîndă a calificării superioare în creșterea 
eficienței activității de producție.

Gheorghe 
șui Petrila, 
martie a. c, 
tatea C- L. 
nu pentru a cumpăra produ- I 
se agro-alimentare. Era I 
obsedat de gîndul cum I 
să-și însușească din maga- | 
zin banii proveniți din vîn- , 
zări. Și întrucît aceștia se 
aflau în buzunarul gestio- * 
narei N. Maria, nu i-a fost I 
prea ușor pentru a intra in I 
posesia lor. Cu concursul I 
neglijenței șefei de unitate | 
și cu sprijinul iuțelii lui] 
de mină a reușit să-i „vo
latilizeze" 1 155 lei și, apoi, 
să dispară. Dar, furtul a 
fost sesizat și au fost anun
țate organele de miliție. — 
torită operativității cu 
re a acționat ofițerul 
vram Oană, unitatea a 

banilor.
Vitez s-a 
Acum va 
nou dru- 

mai 
tot

trat în posesia 
„Vitejia11 lui Gh. 
dovedit zadarnică, 
trebui să ia din 
mul unui loc în care 
fusese de cîteva ori, 
pentru asemenea fapte.

Da-
ca- 
A- 
m-

R E S A...
Insuccesele 

unei 
„reclame"

Am putea spune și „re
clamele" unor insuccese. O- 
ricum, lot n-am scăpa de 
fatidicile ghilimele. Panoul 
de alături este etalat pe stra
da T. V ladimirescu, din Lu
peni, spre dezolarea atltor 

trecători dornici, bineînțe
les, de a Jntîlnl un! panou 
informativ și nu o. asemenea 
mostră care ne vorbește des
pre insuccesele de flecare zi 
ale aiișajului. Cine >ne va 
răspunde I Responsabilii ci
nematografelor sau al clu
bului din localitate ? Pină 
una, alta ne allăm mereu în 
preajma acestui panou din 
dorința de a-1 fotografia și 
altfel. Adică, așa cum a 
fost conceput, pentru a-și 
impiini menirea.

Foto : I. LEONARD

Norme de consum temeinic fundamentate
Recent, au fost finalizate, 

în cadrul Centralei cărbu
nelui Petroșani, lucrările de. 
fundamentare a necesarului 
de materiale pentru anul 
1975. Această importantă lu
crare a fost întocmită în con
formitate cu cerințele crește
rii accentuate a eficienței e- 
conomice a extracției cărbu
nelui și dezvoltării rapide a 
capacităților de producție în 
industria carboniferă.

Astfel, în scopul reducerii 
consumurilor specifice de 
materii prime și materiale, 
stabilirea necesarului a fost

realizată prin aplicarea unor 
norme tehnice de consum 
temeinic fundamentate din 
punct de vedere tehnic.

La întocmirea pianului de 
aprovizionare pentru unită
țile miniere din Valea Jiu
lui s-a acordat o atenție deo
sebită modificărilor ce vor 
surveni în tehnologiile de 
lucru, ca urmare a creșterii 
în continuare a gradului de 
mecanizare a lucrărilor din 
subteran.

Ing. Ștefan UNGURAȘ, 
C.C.P.

Minerii Ilie Filiche, Traian Mi(ă și Ion Plutu aprofundînd împreună cu lectorul 
ing. Iosif Keiemen principiile de funcționare a distribuitorului hidraulic CMA-1,

COMISIILE INGINERILOR ȘI TEHNICIENILOR 
cadru adecvat de valorificare a potențialului 

creator al cadrelor de specialitate
(Urmare din pag. 1)

activități. După cum sublinia 
tovarășul Ioan Popescu, ingi
ner șef al minei Dîija, în con
dițiile complexității crescînde 
a problemelor tehnice ivite în 
producție, asigurarea unui 
spirit de echipă corespunzător 
constituie o premisă importan
tă a adoptării unor soluții op
time din punct de vedere teh
nic și economic. O formă de 
realizare practică a aces
tui deziderat o consti
tuie înființarea unor co
misii alcătuite din .specia
liști din întreprindere care să 
abordeze anumite probleme 
de studiu.

Deși au fost realizate unele 
progrese în ceea ce privește 
integrarea activităților de pro
ducție, cercetare, proiectare și 
învățămînt, este necesară dez
voltarea acestor preocupări 
în scopul valorificării marilor 
avantaje pe care le prezintă 
existența în Valea Jiului a 
instituțiilor corespunzătoare 
și a unui numeros corp de 
specialiști, cu vastă experien
ță. Prof. dr. ing. Nicolae Lețu, 
decanul facultății de mine su
blinia necesitatea și avantaje
le constituirii colectivelor 
mixte în măsură să amplifice 
potențialul de concepție teh

nică prin reunirea unor cu
noștințe de specialitate cu ca
racter complementar.

Alături de realizarea sarci
nilor curente de producție, 
cadrele tehnice trebuie să des
fășoare o activitate novatoare 
permanentă. orientată spre 
îmbunătățirea tehnologiilor de 
lucru. Acest lucru poate fi. 
realizat printr-o mobilizare 
largă, fiecare specialist ur- 
mînd să aibă în studiu rezol
varea unei probleme de na
tură tehnică sau organizato
rică (ing. Florin Trifu, șantie
rul 71 C. C. F. Petroșani) și 
prin creșterea receptivității 
față de sarcinile trasate, prin 
apropierea permanentă de ne
voile producției (ing. Gheor- 
ghe Davidescu, C.C.P.).

Organizatori și conducători 
ai producției, cadrele de in
gineri și tehnicieni din Va
lea Jiului au datoria de a se 
afirma în egală măsură ca 
particîpanți la viața socială 
manifestînd, de exemplu, o 
grijă sporită față de preveni
rea poluării atmosferei și 
cursurilor de apă în urma ac

tivităților industriale (ing.
Vasile Zamfir, I.M.P.).

După cum s.ublinia prof, dr 
ing. Petre Roman, membru al 
comisiei județene a ingineri

lor și tehnicienilor, în anii 
următori, cadrele tehnice vor 
trebui să îndeplinească, ală
turi de toți oamenii muncii 
din Valea Jiului, sarcini de 
mare însemnătate în ceea ce 
privește dezvoltarea capacită
ților de producție, creșterea 
gradului de mecanizare a lu
crărilor din subteran, asimi
larea rapidă a unor tehnolo
gii moderne de lucru. Asigu
rarea continuității activității 
comisiilor inginerilor și tehni
cienilor, evidențierea proble
melor abordate și a stadiului 
de finalizare a lor, înființarea 
unei case tehnice în scopul 
unei mai bune documentări, 
constituie cîteva măsuri ce se 
cer grabnic realizate. De a- 
semenea, se impune activiza
rea într-o măsură sporită a 
comisiilor din unitățile econo
mice, prin antrenarea tuturor 
cadrelor de specialiști in acti
vitățile de concepție tehnică. 
Rezultatul tuturor acestor pre
ocupări și cerințe de mare ac
tualitate nu va fi altul decît 
o contribuție mai mare la va
lorificarea optimă a însem
natului potențial productiv pe 
care îl reprezintă activitatea 
de concepție tehnică a cadre
lor ele specialiști din unitățile 
economice ale Văii Jiului.

Alcoolul șl volanul
Nicolae Berbecar din Pe

troșani, angajat la I.T.A. Li- 
vezeni a fost găsit condu- 
cînd autocamionul 21-HD- 
1 715 în timp ce se afla sub 
influența vădită a băuturi
lor alcoolice. Și această sta
re nu a întîrziat să-și ara
te nefas'ta-i urmare ; a pro
vocat o tamponare, soldată 
cu scoaterea, pentru o anu
mită perioadă, a mașinii 
din circulație.

Un alt conducător auto, 
adept convins al conducerii 
sub influența alcoolului s-a 
dovedit a fi și Traian Petru 
Ancateu din Petroșani, gă
sit la volanul autovehicului- 
lui 22-B-8 706 mirosind a 
...„coloniale11. Cei doi cînd 
s-au trezit au constatat și 
„bucuria11 ce li se pregăti
se : N. B. obligat la plata u- 
nei amenzi zdravene și sus
pendarea permisului de 
conducere pe timp de o lu
nă iar T. P. A., fiind reci
divist, a primit 500 lei a- 
mendă și de asemenea i 
s-a suspendat permisul de 
conducere.

După cum se poate vedea, 
alcoolul șj volanul nu fac 
casă bună niciodată !

Cpt. Tom» FAEON

In neregulă
Cu ocșzia unui control e- 

fectuat recent de reprezen
tanți ai inspectoratului co
mercial de stat de pe lin
gă consiliul popular jude
țean în mai multe unități 
comerciale din Petroșani au 
fost constatate 
se nereguli, 
taurantul 
Petroșani, 
(responsabil Augustin Ju- 
garu) pentru abaterile de la 
normele unui comerț civi
lizat, în limitele regulamen
telor în vigoare au fost „ta- 
xați“ mai mulți lucrători. 
Astfel, bufetiera Susana 
Zeicănaru, pentru faptul 
că a primit și a pus în vîn- 
zare roșii și ardei verde, fă
ră acte în regulă, a fost a- 
mendată cu 100 lei. Ospăta
ră Adriana Groza s-a 
și ea cu o amendă în 
loare de 125 lei pentru 
nu a întocmit și eliberat no
te de plată. In ce-1 priveș
te pe responsabil, acesta a 
fost obligat la plata unei a- 
menzi de 150 lei pentru ne- 
ținerea evidențelor zilnice 
și a actelor privind depu
nerile de bani, neîntreține- 
rea localului. Cum s-ar zice, 
acestor lucrători din comerț 
li s-a întocmit, fiecăruia, 
„nota de plată11 după gra
vitatea abaterilor săvîrșite.

numeroa
sa res- 

„Carpați11 din 
de exemplu

ales
va
că

D. D.

CENTRALA CĂRBUNELUI
I

PETROȘANI
organizează

CONCURS
pentru ocuparea a

• DOUĂ POSTURI VACANTE DE REVIZOR 
CONTABIL PRINCIPAL

Condițiile de studii și stagiu sînt cele prevă
zute de Legea nr. 12/1971.

Concursul va avea loc în ziua de 15 aprilie 
1974, ora 8.

Informații suplimentare se pot obține zilnic la ser
viciul personal al C.C.P.

VÎND 
August
VÎND
ap. 38,

MICA PUBLICITATE
două cauciucuri noi 165 radiate 
15/2.
Dacia 1 100/71, str. Vasile 

Petroșani (lingă piață) după ora

PIERDUT legitimație de serviciu pe numele Ploscea- 
Constantin, eliberată de E. M. Aninoasa. O declar nu-

13, Petroșani,

Roaită, bloc 
16.

nu 
iă.
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5,
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Lucrările de elaborare 
a documentelor finale 

ale Conferinței 
pentru securitate 

și cooperare în Europa
GENEVA 4 (Agerpres). — 

Lucrările de elaborare a do
cumentelor finale ale Confe
rinței pentru securitate și co
operare în Europa în ceea ce 
privește adoptarea de măsuri 
privind aplicarea principiilor 
relațiilor dintre state au în
registrat în această etapă, un 
important progres. In acest 
sens, documentul de lucru ro
mânesc privind măsuri care 
să facă efectivă nerecurgerea 
la forță și amenințarea cu for
ța a făcut obiectul unei anali
ze aprofundate în organul 
special de lucru al Conferin
ței însărcinat cu aplicarea 
principiilor. Au fost examina
te posibilitățile de formulare 
a unor măsuri în toate sectoa
rele de bază ale relațiilor din
tre state : politic, juridic, mi
litar, economic, cultural. Pre
zentând propunerile românești 
și argumentînd necesitatea e- 
laborării unor formulări com
plete, clare și precise, amba
sadorul Valentin Lipatti, șe
ful delegației române, a rele
vat faptul că partea întîi a 
prevederilor din proiectul de 
document prezintă o mare im
portanță p.olitică, prin pers
pectiva pe care o deschid pro
cesului de elaborare în con
tinuare de noi măsuri, în ca
dru și forme potrivite. Pro
iectul românesc marchează 
un început, care trebuie dez
voltat pe viitor atît prin căi 
bilaterale, cît și multilaterale.

în discuțiile de redactare 
pe text, participanții au recu
noscut semnificația deosebită 
a măsurilor propuse de Ro
mânia. ca o contribuție im
portantă Ia edificarea unei 
securități reale pe continent, 
ca un corolar al angajamente
lor ce se elaborează cu privi

Au luat sfîrșlt lucrările conferinței interpar
lamentare a țărilor riverane Mării Medlterane

Jacques Chaban Delmas și Edgar Faure și-au 
anunțat depunerea candidaturii la președinția 

Franței
ROMA 4 (Agerpres). — ha 

Roma s-au încheiat lucrările 
conferinței interparlamentare 
a țărilor riverane Mării Me- 
diterane. In documentul fi
nal adoptat de participanții la 
conferință, se recomandă in
tensificarea acțiunilor pentru 
apărarea mediului ambiant și 
conservarea echilibrului eco
logic în zona marină a Medi- 

re la principiile relațiilor din
tre statele participante. Ast
fel, au fost adoptate ideile cu
prinse în propunerile româ
nești privind măsuri cu ca
racter politico-juridic, desti
nate să facă efectivă nere
curgerea la forță sau la ame
nințarea cu forța. Pornind de 
la propunerea română pri
vind reafirmarea, în instru
mente juridice corespunzătoa
re, a obligației de a nu re
curge la folosirea forței sau 
la amenințarea, .cu forța, de
legațiile au convenit asupra 
formulării recomandării ca 
statele participante să facă 
efectivă această obligație și 
să-i dea expresie, în relațiile 
dintre ele, pe toate căile și 
prin toate formele pe care le 
consideră adecvate.

De asemenea, a fost reținu
tă ideea conform căreia sta
tele participante trebuie să 
depună toate eforturile pentru 
a reglementa, exclusiv prin 
mijloace pașnice, orice dife
rende între ele, avînd în ve
dere, în special, diferendele a 
căror prelungire ar fi de na
tură să pună în pericol men
ținerea păcii și securității în 
Europa.

S-a prevăzut, în același 
timp, ca statele participante 
să nu recurgă la nici o acțiu
ne care ar putea împiedica 
reglementarea pașnică a dife
rendelor dintre ele.

In perioada următoare, se 
va trece la redactarea celor
lalte propuneri românești de 
măsuri în domeniul militar, 
economic și cultural, destinate 
să facă efectivă nerecurgerea 
la forță sau la amenințarea 
cu forța în relațiile dintre sta
tele participante.

teranei. Pe de altă parte, do
cumentul cere statelor parti- 

. cipante la conferință să rati
fice convențiile internaționale 
existente privitoare la mediul 
marin și să studieze posibili
tatea realizării unui acord 
global, sau acorduri specifice 
regionale, pentru salvgardarea 
apelor din această zonă.

Aniversarea 
eliberării 
Ungariei

BUDAPESTA 4 — Cores
pondentul Agerpres, A. Pop, 
transmite : La Budapesta, în 
cadrul manifestărilor centra
le prilejuite de aniversarea 
a 29 de ani de la eliberarea 
Ungariei de sub jugul fascist, 
a avut loc, joi, o adunare fes
tivă. la care au participat 
40 000 de persoane.

In seara aceleiași zile, Con
siliul Prezidențial al R. P. 
Ungare a oferit o recepție. Au 
participat Janos Kadar. 
prim-secretar al C. C. al 
P.M.S.U., Pal Losonczi, pre
ședintele Consiliului Prezi
dențial, Jeno Fock, președin
tele Consiliului de Mi
niștri, alți conducători de 
partid și de stat.

Plenara C.C. al P.C. 
din Austria

VIENA 4. (Agerpres). — Ea 
Viena a avut loc o plenară a 
Comitetului Central al Parti
dului Comunist din Austria.

După dezbaterea unor pro
bleme legate de situația in
ternă a țării, plenara a ascul
tat raportul Biroului Politic 
al C.C. al partidului, a pro
cedat la stabilirea componen
ței unui număr de comisii și 
a adoptat hotărîri pe margi-

PARIS 4 (Agerpres). — Jac
ques Chaban Delmas, fost 
prim-ministru, a anunțat ofi
cial, joi, că își depune candi
datura la președinția Franței. 
El a explicat hotărîrea sa 
prin următoarea declarație : 
„Avînd în vedere faptul că 
am deținut trei ani funcția de 
prim-ministru sub înalta au
toritate a președintelui Pom-

încheierea convorbirilor
oficiale dintre miniștrii 

afacerilor externe
ai României și

PRAGA 4 — Coresponden
tul Agerpres, C. Prisăcaru, 
transmite > La 4 aprilie, s-au 
încheiata la Praga convorbirile 
oficiale dintre George Maco- 
vescu, ministrul afacerilor ex
terne al Republicii Socialiste 
România, și BQhusIav Chnou- 
pek, ministrul afacerilor ex
terne al Republicii Socialiste 
Cehoslovace.

Pe parcursul lor s-a proce
dat la un larg schimb de pă
reri cu privire la stadiul actu
al și perspectivele de dezvol
tare a relațiilor româno-ceho- 
slovace, precum și în legătu
ră cu unele probleme actuale 
ale situației internaționale.

nea rezoluțiilor pe care Con
gresul al XXII-lea al partidu
lui le înaintase spre examina
re Comitetului Central. In le
gătură cu actuala situație in
ternă a țării, plenara s-a pro
nunțat pentru combaterea 
tendințelor inflaționiste, pen
tru îmbunătățirea condițiilor 
de muncă și viață ale oameni
lor muncii, pentru reducerea 
impozitelor.

pidou și pe linia trasată de 
generalul de Gaulle, am h'o- 
tărît să-mi depun candidatu
ra la președinția republicii*.

In aceeași zi, Edgar Faure, 
președintele Adunării Națio
nale a Franței, și-a anunțat, 
la rîndul său, depunerea can
didaturii la funcția de pre
ședinte al Republicii Franceze.

Cehoslovaciei
PRAGA 4 — Coresponden

tul Agerpres, C. Prisăcaru, 
transmite : Ministrul afaceri
lor externe, George Macoves- 
cu a oferit în saloanele am
basadei române din Praga un 
dineu oficial în onoarea lui 
Bohusla.v Chnoupek ministrul 
afacerilor externe al R. S. 
Cehoslovace.

★

PRAGA 4 — Coresponden
tul. Agerpres. C- Prisăcaru, 
transmite: Joi la amiază, a 
părăsit Praga, îndreptîndu-se 
spre patrie, ministrul aface
rilor externe al Republicii 
Socialiste România, George 
Macovescu, care, la invitația 
ministrului afacerilor exter
ne al R. S. Cehoslovace. Bo- 
huslav Chnoupek, a efectuat 
o vizită oficială de priete
nie în Cehoslovacia.

Ședința omagială a Adunării 
Naționale Franceze

PARIS 4 (Agerpres). — Cu 
prilejul ședinței omagiale a 
Adunării Naționale Franceze, 
organizată joi ■ după-amiază în 
memoria fostului președinte 
al Republicii Franceze, Geor
ges Pompidou, primul minis
tru, Pierre Messmer, a rostit 
un discurs.

Invocînd figura fostului pre
ședinte, Pierre Messmer a 
spus : „Georges Pompidou a 
condus destinele Franței cinci 
ani, timp în care i-a menținut 
și sporit prestigiul în lume, 
iar poporului francez a în
cercat să-i asigure mai multă 
bunăstare în condiții de li
bertate și pace.. în. pofida ma
ladiei de care suferea, el și-a

Cuvintarea președintelui /Inuar Sadat la 
Congresul Uniunii studenților egipteni

CAIRO 4 (Agerpres). — Lu- 
înd cuvîntul la Congresul al 
X-lea al Uniunii studenților 
egipteni, desfășurat în orașul 
Alexandria, președintele An
war Sadat a expus conținutul 
unui document de lucru care 
va fi supus Comitetului. Cen
tral al Uniunii Socialiste Ara
be și Adunării Poporului. A- 
cest document se bazează pe 
două principii. „In primul rînd 
revoluția din 23 iulie 1952, 
condusă de Gamal Abdel 
Nasser, a spus Sadat, continuă 
și nu este în nici un fel pusă 
sub semnul întrebării". In al 
doilea rînd, el a subliniat ne
cesitatea adaptării acestei ex
periențe la realitățile noi cre
ate cu începere de la 6 octom
brie anul trecut, atît pe plan, 
intern, cît și internațional. „In 
prezent, ne aflăm la o încru
cișare de drumuri și sîntem 
confruntați cu două sarcini : 
sarcina eliberării și sarcina " 
reconstrucției", a spus el. 
Președintele Sadat a eviden
țiat că ..rolul sectorului public 
în etapa următoare este foar
te important — sectorul pu
blic rămînînd mecanismul 
principal pentru îndeplinirea 
oricărui plan de dezvoltare.

asumat pînă la moarte, cu o 
perfectă luciditate, îndatori
rile de șef al statului. La 15 
iunie 1969, poporul francez 
îl alesese succesor al genera
lului Charles de Gaulle. . A- 
ceasta a constituit o mare și 
dificilă responsabilitate. Pom
pidou a fost demn de ea".

„Omagiul pe care i l-ați a- 
dus. manifestările de simpa
tie care parvin din toate țări
le lumii, imensa tristețe care 
s-a abătut brutal asupra Fran
ței. toate acestea constituie 
mărturii emoționante ale ata
șamentului și admirației pe 
care le suscitase în îndeplini
rea înaltei și grelei sale mi
siuni". .

El rămîne, de asemenea, prin
cipalul mecanism pentru ex
primarea voinței naționale pe 
planul economiei noastre în 
viitoarea etapă". Cît despre 
cooperarea economică cu stră
inătatea și investițiile străine, 
el a ținut să sublinieze că „su
veranitatea poporului asupra 
pămîntului egiptean va da 
posibilitatea poporului să sta
bilească limite de funcționare 
pentru capitalul străin*. Ei a 
reamintit că ajutoare și îm
prumuturi necondiționate din 
străinătate, ca de altfel și in
vestiții directe vor putea fi 
acceptate în acele sfere care 
necesită, experiențe de înaltă 
calificare.

Abordînd probleme în legă
tură cu politica externă ,a E- 
giptului, președintele Sadat a 
arătat că hotărîrea privind 
poziția țării sale de a acționa

Dueluri de artilerie și de 
tancuri între forțele 
siriene și israeliene

DAMASC 4 (Agerpres).
— Ea linia de încetare a fo
cului de pe înălțimile Golan 
s-au înregistrat, joi. noi due
luri de artilerii și de tancuri 
între forțele sirieneși isra- 
eliene — a anunțat un purtă
tor de cuvînt militar de la 
Damasc, reluat de agențiile 
internaționale de presă. „Ar
tileria noastră — a declarat 
purtătorul de cuvînt — a dat 
lovituri directe surselor de 
foc ale inamicului, posturilor 
sale de observație și de co
mandă". Au fost distruse trei 
baterii de artilerie israeliene 
și alte instalații militare, iar

Cambodgia

Ofensiva forțelor khmere la nord 
de Pnom Penh

în timpul conflictului din oc
tombrie anul trecut a fost 
„sută la sută egipteană". Ex- 
plicînd aceasta, șeful statului 
egiptean a spus : „Poporul
nostru, cu ocazia Revoluției 
din iulie 1952, a realizat eli
berarea națională nu numai 
prin expulzarea ocupanților 
britanici, dar și prin consa
crarea voinței naționale. Am 
ajuns să ne. bucurăm de li
bertatea de a hotărî politica 
noastră externă numai în lu
mina intereselor noastre na
ționale și de a adopta decizii 
în legătură cu tot ce afectea
ză interesele noastre". Unul 
din fructele independenței, a 
relevat președintele, a fost 
cîștigarea unor prietenii de 
mare greutate, printre care 
acelea ale țărilor socialiste, 
ale țărilor Africii și statelor 
nealiniate.

cinci baterii de tunuri și de 
mortiere au fost redusa la 
tăcere.

★

TEL AVIV 4 (Agerpres). — 
Un purtător de cuvînt militar 
de la Tel Aviv, reluat, de a- 
genția Reuter, a declarat că 
trupele siriene au deschis, 
joi. tiruri de artilerie și de 
tancuri împotriva pozițiilor 
israeliene din sectorul cen
tral al înălțimilor Golan. 
Purtătorul de cuvînt a men
ționat că forțele israeliene 
au ripostat, duelurile dintre ce
le două părți continuînd, cu 
intermitențe, mai multe ore.

VINERI, 5 APRILIE

PETROȘANI — 7 Noiem
brie: Cidul ; Republica: Lu
na furioasă ; PETRILA : Fe
meile ; LONEA — Minerul : 
Cu cărțile pe față ; ANI- 
NOASA: Simon Templar 
intervine ; VULCAN : Fata 
din Instambul ; LUPENT — 
Cultural : Trecătoarele iu
biri ; URiCANI : Fantoma 
lui Barbă Neagră.

5,00 Buletin de. știri ; 5.05 
Cin tec și joc pe plaiurile ță
rii ; 6,00 Radioprogramul di

mineții ; 8,08 La microfon, 
melodia preferată ; 9,00 Bu
letin de știri ; 9,20 Orches
tra „Chindia" din Tîrgoviș- 
te ; 9,40 Farmecul operetei ; 
10,00 Buletin de știri ; 10,10 
De la debut la consacrare ;
10,30 Sănătatea ; 10,45 Din 
folclorul muzical al popoare
lor ; 11,00 Buletin de știri ;
11,20 Interpreți în recital; 
12.00 Buletin de știri ; 12,05 
Intîlnire cu melodia popu
lară și interpretul preferat:
12,35 Concert coral susținut 
de Ansamblul Armatei So 
vietice ; 13,00 Radiojurnal ;
13,15 Revista șlagărelor; 
14,00 Buletin de.știri; 14,05 
Varietăți muzicale; 14,40
Muzică populară: 15,00
Buletin de știri; 15,05 Di- 
vertis-club ; 16.00 Radiojur
nal; 16,15 Cîmpiile dacice — 
cîntece; 16.25 Miorița; 
17,00 Buletin de știri ; 17,15 
Pentru patrie ; 17,40 Săptă- 
mîna culturii ungare ; 18,00 
Orele serii ; 20,00 Muzică
populară ; 20,40 Muzică pe

adresa dumneavoastră ; 
21,00 Buletin de știri ; 22,00 
Radiojurnal ; 22,30 Suită
simfonică ; 23,00-3,00 Estra
da nocturnă.

VINERI, 5 APRILIE

16,00-17,00 Teleșcoală.
16,00 Matematica (Consulta

ții pentru elevii clasei 
a VIII-a). Ecuația de 
gradul II (II).

16,15 Biologie (anul III). Fi
ziologia sîngelui.

16,35 Literatura română — 
„Junimea".

17.30 Emisiune în limba ger
mană.

19.10 Tragerea Loto.
19,20 1 001 de seri. Bugs 

Bunny și prietenii săi.
19.30 Telejurnal.
20,00 România anul XXX 

— Revista social-poli-

tică TV.
20,40 Film artistic: Destinul 

Katarinei. O producție 
a studiourilor cinema
tografice din R.S. Ce
hoslovacă.

22,00 O tînără vedetă a mu
zicii ușoare bulgare: 
Bisser Kirov.

22.15 24 de ore.

Valorile temperaturii în
registrate în cursul zilei de 
ieri :

Maximele : Petroșani 11 
grade ; Paring 2 grade.

Minimele : Petroșani — 2 
grade ; Paring — 5 grade.

PENTRU URMĂTOARELE 
24 DE ORE : Vreme relativ 
frumoasă, cu cer mai mult 
noros în a doua parte a zi
lei. Vînt slab pînă la potri
vit din sectorul sudic.

Funeraliile fostului președinte al Republicii 
Franceze, Georges Pompidou

PARIS 4 — Corespondentul 
Agerpres, Paul Diaconescu. 
transmite : Joi la amiază, au 
avut loc în Franța funeraliile 
fostului președinte al Repu
blicii, Georges Pompidou. 
Conform dorinței defunctului, 
ceremonia religioasă s-a des
fășurat într-o mică bazilică 
din Paris, Saint-Louis en l’Ile, 
în prezența familiei, a mem
brilor guvernului și a cîtorva

Londra Dezbaterile din Camera
Comunelor

LONDRA 4 — Corespon
dentul Agerpres. Nicolae Plo- 
peanu, transmite : Joi după- 
amiază, în Camera Comune
lor. s-au desfășurat dezbateri 
în legătură cu situația din Ir
landa de Nord, unde la sfârși
tul săptămînii trecute au avut 
loc o serie de incidente sîn- 
geroase soldate cu șase morți, 
65 răniți și însemnate pagube 
materiale.

Secretarul de stat , pentru 
Irlanda de Nord, Merlyn Rees, 
a subliniat „hotărîrea guver
nului de a lupta împotriva 
terorismului" și „de a readu

colaboratori și prieteni r.pro- 
piați. Cortegiul funebru s-a 
îndreptat apoi spre mica lo
calitate Orvilliers din apro
pierea capitalei, unde trupul 
neînsuflețit a fost înhumat. 
Pe mormînt a fost așezată o 
lespede de piatră cu inscrip
ția : „Georges Pompidou, pre
ședinte al republicii. 5 iulie 
1911 — 2 aprilie 1974".

ce provincia la normal". In 
acest scop, vorbitorul a men
ționat necesitatea adoptării 
„unor noi măsuri politice". 
Printre acestea s-a referit el 
la un „program pentru elibe
rarea pe faze a deținuților in
ternați în lagăre fără nici o 
judecată, care • nu privește pe 
cei deja condamnați pentru 
activitate teroristă". Totodată, 
s-a anunțat intenția guvernu
lui de a retrage unele unități 
militare britanice din Irlanda 
de Nord. înlocuindu-le cu forțe 
polițienești.

CAMBODGIA 4 (Agerpres). 
— La nord de Pnom Penh. 
forțele khmere de eliberare 
au lansat, miercuri, puternice 
atacuri împotriva grupărilor 
lonnoliste din Kompong 
Luong și Longvek. Cele două 
localități se află în apropie
rea fostei capitale regale a 
Cambodgiei. Oudong. recent 
eliberată de patrioți. și figu
rează în planurile comanda
mentului lonnolist ca baze de 
plecare în încercările de re
cucerire a orașului.

Au fost semnalate, de ase
menea. atacuri împotriva po
zițiilor lonnoliste din Koh 
Krabei și Khbal Koh. locali
tăți aflate în imediata veci
nătate a capitalei.

Noi măsuri represive ale autorităților 
sud-coreene

SEUL 4 (Agerpres). — In 
condițiile intensificării în Co
reea de sud a campaniei de 
proteste împotriva persecută
rii și întemnițării celor care 
militează pentru abrogarea 
simulacrului. de constituție 
impus de regimul de la Seul 
și pentru drepturi și libertăți

CAMBODGIA 4 (Agerpres). 
— Ministerul Informațiilor și 
Propagandei al GRUNC a 
dat publicității a declarație în 
care denunță actele săvârșite 
de regimul lonnolist în ora
șul Oudong, fostă capitală 
regală, cucerit recent de for
țele patriotice —transmite a- 
genția cambodgiană de presă 
A.K.I. In momentul retragerii 
lor din oraș și din regiunea 
înconjurătoare, trupele lon
noliste au supus unor bom
bardamente de artilerie și 
aviație pagode, temple bu
diste și clădiri de locuit ale 
preoților budiști și ale popu
lației civile refugiate din zona 
luptelor. Au fost distruse ast
fel monumente de artă și 
religioase, înregistrîndu-se 
totodată victime omenești.

democratice, autoritățile sud- 
coreene recurg la noi măsuri 
represive. In acest sens, un de
cret „prezidențial" de urgență 
emis la 3 aprilie la Seul pre
vede posibilitatea folosirii pe
depsei cu moartea împotriva 
persoanelor acuzate de „com
plot antiguvernamental".

l

DUMINICĂ, 7 APRILIE

8,30 Deschiderea emisiunii. 
Gimnastica pentru toți.

8,40 Cravatele roșii.
i

9,35 Film serial pentru co
pii. Comoara din 13 
case. Episodul X.

10,00 Viața satului.
11,15 Documentar TV. Mîini- 

le. Film.
11.35 Publicitate.
11.40 Bucuriile muzicii. Be

ethoven și „Concertul 
de soliști".

12,30 De strajă patriei. 
13,00 Album duminical.
15,20 Drumuri în istorie. 

Cum arătau „Pînzele 
albe"?

15.40 Magazin sportiv. „Sta
dion" — rubrică de re
portaje din sportul de 
mase. Volei masculin : 
Cehoslovacia — Româ
nia. Selecțiuni înregis
trate de la Bratislava. 
Fotbal : R.D.G. — Bel-

. gia. Selecțiuni înregis
trate de la Dresda.

16.40 Film serial. Eneida. 
Episodul VI.

17.35 Publicitate.
17.40 Cîntare patriei. Con

curs coral interjude- 
țean. Grupa a XH-a 
din etapa finală.

19,00 Lumea copiilor. Bine 
te-am găsit, vacantă !

19.30 Telejurnal. Săptămîna 
politică internă și in
ternațională în imagini.

20,00 Avanpremiera.
20,05 Reportajul săptămînii. 

De ce nu are dreptate 
Ovidiu ?

20.25 Publicitate.
20.30 Film de aventuri. Un 

șerif la... New York. 
In rolul lui McCloud : 
Dennis Weaver. Ală
turi de el : Britt Ek- 
land, John Williams, 
Lincoln Kilpatrick, Jo 
Ann Pflung, Patrick 
O'Neal.

22,00 Telejurnal.
22,15 Duminica sportivă.

LUNI, 8 APRILIE

16.30 Emisiune în limba ma
ghiară.

19,00 Bună seara, vacanță ! 
Copiii de pe strada 
noastră.

19,20 1 001 de seri. Alfabetul.
19.30 Telejurnal.
20,00 Ancheta TV. Marea 

problemă a... proble
melor mărunte.

20,40 Noi aventuri cu Fred. 
Barney, Pebbles și 
Bam-Bam.

21,25 Publicitate.
21.30 Revista literar-artistică

TV. Șezătoare Ia Su
ceava.

22.15 24 de ore.

MARȚI, 9 APRILIE

Teleșcoală.
9,00 Album : Din tainele a- 

dîncurilor.
9,30 Extemporai la limba 

română: „Alexandru
Lăpușneanu" de C. 
Negruzzi (analiză lite
rară).

10,00 Curs de limbă germa
nă. Lecția 87 (reluare).

10.30 Curs de limbă franceză. 
Lecția 87 (reluare).

11,00 Vîrstele peliculei.
16,00 Fotbal: Steaua Bucu

rești — O. F. K. Beo
grad. Transmisiune di
rectă. In pauză : Telex. 
Publicitate.

17.45 Curs de limbă rusă. 
Lecția 86.

18.15 Curs de limbă engleză. 
Lecția 85.

18.45 Lecții TV pentru lu
crătorii din agricultu
ră. Cultura tomatelor 
pentru industrializare. 
Organizarea producerii 
cartofilor de sămînță.

19,20 1 001 de seri. In pădure.

19.30 Telejurnal.
20,00 Avanpremieră.
20,05 Revista economică TV.
20.30 Publicitate.
20.35 Teatru . TV : Istoria 

comediei. Renașterea 
italiană: comedia
dell’arte. Spectacol cu

PROGRAMUL

TV pentru 
sâptâmîna 

viitoare

public transmis din 
sala „Comedia" a Tea
trului Național „Ion 
Euca Caragiale".

22,15 24 de ore.

MIERCURI, 10 APRILIE

Teleșcoală :
9,00 Album : Jurnalul lui 

Titu Maiorescu.

9,10 Introducere în infor
matică. Sisteme de 
prelucrare automată a 
datelor.

9,30 Interferențe științifice : 
Antropologia.

10.00 Curs de limbă engleză 
Lecția 84 (reluare).

10,30 Curs de limbă rusă.

Lecția 85 (reluare).
11,00 Film pentru tineret 

(reluare). Legenda. Cu • 
Maia Potocka și N. 
Burlicev.

17.30 Telex.
17,35 Curs de limbă france 

ză. Lecția 88.
18,05 Micii meșteri mari. . 

din județul Vrancea.
18.30 Sociorama.
18,55 Tragerea Pronoexpres.
19,00 Bună seara, vacanță !

19.20 1 001 de seri. Carnava
lul.

19.30 Telejurnal.
20.00 Teleobiectiv.
20.20 Publicitate.
20.25 Telecinemateca. In ci

clul Mari ecranizări : 
Tom Jones. Producție 
a studiourilor engleze.

22,15 24 de ore.

JOI, 11 APRILIE

16,00—17.00 Teleșcoală.
16.00 Amintiri despre 3mi- 

nescu.
16,10 Cea dinții carte a unei 

nații (începuturile isto
riografiei românești 
moderne).

16.30 Fizică. Fenomene elec
tromagnetice.

17.30 Telex.
17,35 Curs de limbă germa

nă. Lecția 88.
18,05 Teleglob. Astăzi, în 

țara piramidelor. Do
cumentar.

18.25 întrebări și răspunsuri.
18.55 Publicitate.
19,00 Bună seara, vacanță ! 

Film serial. George. 
Episodul „Coliba ca
prelor".

19.25 1 001 de seri.. Cine a 
furat apa ?

19.30 Telejurnal.
20,00 Seară pentru tineret. 

Turneul emblemelor.
21.30 Floarea din grădină.

Emisiune-concurs pen
tru tineri interpreți de 
muzică populară.

22,15 24 de ore.

VINERI, 12 APRILIE

16.00—17.00 Teleșcoală.
16.00 Teatru școlar comen

tat : „Bălcescu" de Că
rnii Petrescu.

16.30 Pagini din istoria pa
triei : șase milenii în 
străluciri de aur. (Sala 
tezaurului a Muzeului 
de Istorie a R.S.R.).

17.30 Emisiune în limba 
germană.

19.10 Tragerea Loto.
19,20 1 001 de seri. Ghicitori
19.30 Telejurnal.
20,00 România anul XXX 

Revistă social-politică 
TV.

20,35 Film artistic. In stepa 
azurie. O producție a 
studioului cinematogra
fic „Mosfilm". Premieră 
pe țară. în distribuție: 
P. Karmunin. N. Fedo
sova, E. Lebedev, B 
Șapelev. S. Șakurov, 
V. Șulghin.

22,15 24 de ore.

SIMBATA, 13 APRILIE

9,00 De la. alfa la omega 
Enciclopedie pentru 
școlari.

9,30 Film serial. Eneida.

10,15 Bucureștiul necunos
cut. Vila cu clopoței.

10.30 Telecinemateca (relu
are).

16,00 Campionatele interna
ționale de gimnastică 
ale României — exer
ciții liber alese. Trans
misiune directă din 
Sala Sporturilor Flo- 
reasca.

17.30 Telex.
17.35 Caleidoscop cultural- 

artistic.
17.55 Din țările socialiste.
18.05 Familia.
18.35 Jazz la Sibiu.
19,00 Bună seara, vacanță !
19.20 1 001 de seri. Mihaela 

și jucăriile.
19.30 Telejurnal.
20.00 Cîntecul săptămînii. 

„Pentru ale noastre 
dragi culori".

20.05 Tele-enciclopedia. Din 
cuprins : • Energie — 
prezent și viitor • Is
toria mobilei (IV) • Jad.

20.45 Film serial. Columbo. 
„Macbeth *73".

22.20 Telejurnal.
22.30 Carusel. Film. Un ca

rusel al cîntecului și 
al vedetelor de muzică 
ușoară. O seară cu Ma
rina Voica, Angela Si- 
milea, Corina Chiriac, 
Olimpia Panciu, Maria
na Ștefănescu, Mihai 
Constantinescu, Mircea 
Florian.

Tiaarul - întreprinderea poligrafică Hunedoara - Subunitatea Petroșani 40 396Redacția ți administrația ziarului • Petroșani, strada Republicii, nr. 90, telefon ; 11662.


