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1 Mai - cote maxime ale rodniciei in întrecere
Succese semnificative 
raportate de mineri

Apropierea zilei de 1 Mai este întîmpinată de colec
tivele miniere din Valea Jiului cu vie efervescență, ab
negație și dăruire în muncă, fiecare muncitor, inginer și 
tehnician urmărind asiduu cîștigarea unui loc de frunte 
în întrecerea socialistă ce se desfășoară în cinstea Elibe
rării patriei și a celui de-al XI-lea Congres al P.C.R. 
Vrednicia minerilor este exprimată de miile de tone de 
cărbune extrase peste sarcină.

E. M. Vulcan

PRIMIRI LA TOVARĂȘUL 
NICOLAE CEAUȘESCU

Conducătorul delegației economice 
din Trinidad-Tobago

14 000 tone
Ziua de ieri a marcat un 

eveniment însemnat pentru 
colectivul de muncă al E.M. 
Vulcan: depășirea sarcinilor 
la producția de cărbune, de 
la începutul anului pînă în 
prezent, cu 14 000 tone. Cifra 
are profunde semnificații :

E. M. Dîlja

Pe loc de frunte, colectivul cel mai tînăr
Dintre sectoarele de pro

ducție ale Exploatării minie
re Dilja, colectivul celui mai 
tînăr sector din Valea Jiului, 
cel pe seama căruia se va 
dezvolta în anii viitori o no
uă mină, Livezeni, deține lo
cul de frunte în întrecerea 
cu celelalte colective. Pînă 
ieri minerii de aici au dat 
peste sarcina de plan pe a-

E. M. Lonea

Pe seama sporului de productivitate
Se poate spune cu certi

tudine că rezultatele din ce 
in ce mai bune obținute de 
brigada de mineri condusă 
de Miclea loan Ii din cadrul 
sectorului IV al E.M. Lonea 
sînt rodul aplicării noii teh
nologii de extracție în stra
tul 3. Prin aplicarea meto
dei de exploatare cu abataj 
frontal și banc subminat de 
cărbune, abatajul fiind pre
gătit în acest scop încă de 
la finele anului trecut de că
tre membrii aceleiași bri

Ofensivă ciigcnfâ, permanentă 
împotriva risipei ac combustibil 

și energic electrică!
Unitățile economice din o- 

rașul Vulcan — minele Vul
can și Paroșeni, U.E. Paroșeni 
— sînt producătoare de com
bustibili și energie electrică, 
dar în același timp sînt și 
mari consumatori de energic 
electrică și termică. Acestor 
consumatori de energie li se 
alătură și alții, ca Preparația 
Coroești. S.S.H., unități co
merciale și dc 
deservire, ilu
minatul public, 
consumul cas
nic etc.

Măsurile lu
ate în unitățile 
din oraș cu 
privire la redu
cerea consumu
lui de energie
electrică și combustibil vizea
ză — în planurile de acțiune 
stabilite pentru anul 1974 —
economii de peste 7 milioane 
kWh energie electrică, 3 000 
G cal, 31 000 tone c.c., 524 to
ne carburanți și 63 milioane 
N.M.C. gaz metan, în valoare 
totală de 17 100 000 lei.

Din măsurile stabilite amin
tim eliminarea funcționării în 
gol a fluxului de transport, la 
cele două unități, miniere, e- 
vitarea funcționării în gol a 
mașinilor-unelte, raționaliza
rea consumului de energie

peste plan
numai 1 000 de tone mai are 
de realizat colectivul în 
plus pînă a-și îndeplini an
gajamentul anual luat cu 
prilejul chemării la întrece
re lansată la începutul a- 
nului cățre toate unitățile 
din industria carboniferă.

prilie 456 tone. Plusul de 
cărbune obținut peste nivelul 
planificat a se extrage in pe
rioada trecută din an pînă 
la această dată este de peste 
5.300 tone. Rezultatul faptic 
cel mai convingător că săr
bătoarea zilei de 1 Mai va 
fi cinstită așa cum se cuvi
ne de către minerii acestui 
tînăr colectiv.

găzi. cei 30 de mineri care 
compun brigada au realizat, 
în luna martie, o productivi
tate a muncii medie sporită 
față de cea din lunile prece
dente cu 1,3 tone.

Pe seama sporurilor de 
productivitate înregistrate, 
brigada a extras 2 300 tone 
cărbune peste plan de la în
ceputul anului, situîndu-se 
pe locui cel mai înalt al po
diumului întrecerii socialiste 
care se desfășoară la E.M. 
Lonea.

termică și a iluminatului pu
blic din oraș, la unitățile co
merciale și de deservire etc.

Complexitatea problemelor 
ce le ridică îndeplinirea sar
cinilor, a măsurilor adoptate, 
a determinat Comitetul orășe
nesc de partid Vulcan să trea
că la o analiză temeinică a 
stadiului îndeplinirii măsuri
lor amintite. Din această ana

liză au ieșit în evidență rezul
tatele bune obținute în mod 
deosebit în reducerea consu
mului de energie termică: pre
parația Coroești— 2 112 G cal, 
S.S.H. — 422 G cal, mina Vul
can — 341 G cal și mina Pa
roșeni — 171 G cal. Rezultate 
deosebite au înregistrat U.E. 
Paroșeni și Centrala electrică 
Vulcan, unde s-au obținut e- 
conomii la consumul de ener
gie electrică, combustibil și 
carburanți în valoare de peste 
2 800 000 lei. Analiza a rele

Dintre colectivele de mineri ai minei Aninoasa care în ultima vreme înscriu pe ră
bojul muncii numai rezultate frumoase este și colectivul condus de brigadierul fronta- 
list Alexandru Vereș de la sectorul IV.

Iată-1 în clișeul nostru împreună cu șeful de schimb Ion Pentek, Martin Kovacs și 
Ion Krecan după ieșirea din șut. Foto: Ion LICIU

SECVENȚE DIN VIAȚA 
COLECTIVULUI L U> M. K

Obstacolele cad in fața voinței de a învinge
Simbătă, 6 aprilie. In jurul o- 

rei 8, toate utilajele sectorului 
prelucrări la cald al întreprinde, 
rii de utilaj minier Petroșani s-au 
oprit subit. Energia electrică, in
vizibila sevă care alimenta în
treaga activitate a sectorului, se 

vat însă că există multe re
zerve și posibilități nevalori
ficate în suficientă măsură, 
că se manifestă destule nea
junsuri în domeniul gospodă
ririi carburanților și energiei. 
Astfel, numai la mina Vulcan, 
la energia electrică, s-a înre
gistrat o depășire de 106 mii 
lei. iar la mina Paroșeni con
sumul de energie înregistrea

ză o creștere 
de 20 la sută 
față de aceeași 
perioadă a anu
lui 1973 (în a- 
celeași condiții 
de dotare teh
nică și plan de 
producției). La 
unitățile co

merciale, la cooperativa meș
teșugărească, în iluminatul u- 
nor incinte și încăperi din u- 
nitățile economice, școli, în 
scările blocurilor lumina con
tinuă să ardă în plină zi.

In cadrul analizei, numeroși 
vorbitori au făcut în cuvîntul 
lor referiri la căile de soluți
onare a neajunsurilor ce se 
mai manifestă, a utilizării

Dorin GHEȚA
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întrerupsese. Au fost chemați de 
îndată electricienii de serviciu la 
stația trafo. Șeful de echipă A- 
dolf Tereny, împreună cu Petru 
Zoltan, Alexandru Dane, Romu
lus Vochescu și Aurel Vlaicu și-au 
început intervenția cu căutările 
febrile pentru depistarea defec
tului intervenit. Cauza întrerupe
rii curentului : transformatorul ce 
deservise pînă în acel moment 
sectorul prelucrări la cald, era 
„pușcat" cum. spun electricienii.

Inginerul Nicolae Biro, șeful 
secției mecano-energetic, împre-

Se amenajează 
o nouă hală

Conducerea secției de bobi- 
naj de la I.U.M. Petroșani a or
ganizat o primă acțiune de 
muncă, voluntar-patriotică pen
tru amenajarea noii hale de la 
Varnița în care se va muta 
secția în curînd. Cei 27 de sa- 
lariați care au răspuns chemă
rii de a participa Ia această 
acțiune. în frunte cu maiștrii 
Mihai Burghel și Petru Pop, 
au prestat un număr de 135 de 
ore de muncă patriotică la în
lăturarea molozului rezultat 
din modificările ce au fost fă
cute la clădirea veche, strînge- 
rea fierului vechi și alte lu
crări de curățenie și ordine. 
Mai sînt însă foarte multe de 
făcut. De aceea. conducerea 
secției, grupa sindicală și or
ganizația U.T.C.. sub îndruma
rea organizației de partid, pre
conizează să se continue orga
nizarea unor noi acțiuni de 
muncă patriotică pentru ame
najarea completă a halei în ca
re se va muta secția încppînd 
din' luna mai a.c. Noua hală, 
pe lîngă faptul că oferă condi
ții mult mai bune de muncă, 
aduce și o substanțială sporire 
a capacității de producție.

ună cu ing. Victor Leahu, ener
geticul întreprinderii, și Dumitru 
Băran, maistru electrician, au 
hotărît ca transformatorul defect 
să fie înlocuit de urgență. Ope
rativ, sub supravegherea ing. Vic
tor Leahu, echipa de electricieni 
compusă din Ladislau Galik, Ca
rol Veres, Anghei Nicula, Aurel
Brîndău, a adus transformatorul 
de schimb. Pentru scoaterea ce
lui defect din stație era însă ne
cesară o macara. Aceasta exista 
dar pentru punerea ei în funcți-

Wiihelm LOJADI, 
electrician, I.U.M. Petroșani
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ASOCIAȚIA STUDENȚILOR COMUNIȘTI
poate să-și aducă o mai mare contribuție în procesul

de educație multilaterală
Participarea mai activă a 

studenților la pregătirea profe
sională ia ridicarea nivelului 
calitativ al învățămîntului și 
cunoașterea documentelor de 
partid și de stat, a politicii in
terne și externe, înțelegerea 
fenomenelor economice, social- 
politice au dus la ridicarea în
tregii munci politico-ideologice 
și cultural-educative de la In
stitutul de mine din Petroșani 
pe un plan superior, astfel în- 
cît a dobîndit o mai mare ca
pacitate de influențare și de 
promovare a combativității ti
nerilor. O recentă analiză făcu
tă în cadrul comitetului de 
partid asupra preocupărilor e- 
ducative ale Consiliului Uniu
nii Asociațiilor Studenților Co
muniști a scos în evidență sti
lul de muncă și experiența e- 
xistentă.

Președintele Republicii So
cialiste România, tovarășul 
Nicolae Ceaușescu. a primit în 
după-amiaza de 9 aprilie pe 
conducătorul delegației econo
mice din Trinidad-Tobago, Eu
genio Moore, consilier econo
mic al primului ministru, în
soțit de B. L. Auguste, minis- 
tru-consilier și însărcinat cu 
afaceri al Trinidad-Tobago la 
Oficiul Națiunilor Unite de la 
Geneva.

La primire au participat to
varășii Ion Pățan, vice prim- 
ministru a] guvernului și mi
nistru al comerțului exterior, 
și Vasile Pungan, consilier al 
președintelui Republicii Socia
liste România.

Conducătorul delegației eco
nomice din Trinidad-Tobago a 
transmis tovarășului Nicolae 
Ceaușescu un mesaj din partea 
primului ministru al statului

Trimisul special al sultanului 
Omanului

Președintele Republicii So
cialiste România, tovarășul 
Nicolae Ceaușescu, a primit, 
marți după-amiază. pe Jusuf 
Alawy, subsecretar de stat al 
Ministerului Afacerilor Exter
ne al Sultanatului Omanului, 
trimis special al sultanului 
Qabus Bin Said, șeful statului 
Oman.

La întrevedere a participat 
tovarășul Mircea Malița, con
silier al președintelui Republi
cii Socialiste România.

Oaspetele a înmînat tovară
șului Nicolae Ceaușescu un 
mesaj de răspuns al sultanului 
Qabus Bin Said la mesajul

Pildă vie
i Nu știu dacă este drept 

să-ți formezi cea mai bună 
impresie despre o brigadă 
minerească, cunoscînd numai 
pe cel care o conduce. Dar 
dacă cunoști faptele de mun
că deosebite ale ortacilor, u- 
niți sub mina destoinică a 
brigadierului, și dacă nenu- 
mărați oameni vorbesc cu 
dragoste și mîndrie despre a- 
cest brigadier și tovarășii săi 
atunci, impresia este un a- 
devăr, un adevăr grăitor, sus
ținut trainic, pe postamentul 
suMOr de tone de cărbune 
date peste plan, de competen
ța, îndemînarea și hărnicia 
brigadierului CONSTANTIN 
GHEORMA (E.M. Aninoasa, 
sectorul IV) și a ortacilor din 

, brigada sa de pregătiri.
Prin acest adevăr, fortifică 

brigadierul Gheorma și ai săi 
încrederea și admirația cu ca
re sînt înconjurați la mină. 
Iată de pildă, ce ne spunea 
maistrul principal electrome
canic, ION MARINCAN (sec
torul IV): „Gheorma? El nu 
așteaptă niciodată pînă vin 
meșterii electromecanici... Ia 
cheia și montează cu oamenii 
lui craterele, nici nu are ne
voie de noi, cunoaște totul, 
le-a învățat pe toate. Și a- 

Icum, să vedeți, are cheile la 
el..."

IDar, să facem cunoștință 
mai îndeaproape cu vredni-

■ cui brigadier, care, din 1958

Prof. univ. dr. ing. Tiberiu 
Iliaș, decanul facultății de e- 
lectromecanică, arăta că, la ni
velul institutului, există un 
activ bun de asociație, și s-au 
obținut unele rezultate bune 
în activitatea de învățătură și 
comportare, dar este mult loc 
pentru mai bine. De asemenea, 
s-a arătat preocuparea ce e- 
xistă pentru prezența la cursuri. 
Din opiniile prof. univ. dr. ing. 
Ștefan Covaci, ing. Emil Mari- 
ca, șef de lucrări, ing. Mihai 
Păsculescu, șef de lucrări, se
cretarul organizației de bază 
nr. 2, și lectorului universitar 
Aurel Suciu a reieșit preocu
parea organelor și organizați
ilor de partid de la institut 
pentru cunoașterea aprofunda
tă a activității desfășurate de 
studenți atît în procesul de în
vățătură, cit și în activitatea de

Trinidad-Tobago — Eric Wil
liams. împreună cu cele mai 
bune urări de sănătate și feri
cire, de prosperitate poporului 
român.
Președintele Nicolae 

Ceaușescu a mulțumit călduros 
pentru mesajul și urările ce 
i-au fost adresate și și-a expri
mat convingerea că relațiile 
dintre România și Trinidad- 
Tobago vor cunoaște o dezvol
tare accentuată. în interesul 
celor două popoare, al păcii și 
colaborării internaționale.

în timpul convorbirii s-a a- 
preciat că actuala sesiune ex
traordinară a Adunării Gene
rale a O.N.U.. consacrată stu
dierii problemelor materiilor 
prime și dezvoltării, este che
mată să facă uh pas important 
spre statornicirea unor relații 
internaționale bazate pe echi
tate, pentru sprijinirea efor
turilor de lichidare a subdez

primit din partea șefului sta
tului român, Jusuf Alawy a 
transmis totodată din partea 
sultanului Qabus Bin Said ce
le mai sincere urări de sănă
tate și fericire, împreună cu 
sentimente de prețuire, res
pect și prietenie pentru popo
rul român.

In mesaj, șeful statului O- 
man a propus stabilirea de 
relații diplomatice la nivel de 
ambasadă între Oman și 
România.

Președintele Nicolae 
Ceaușescu a mulțumit pentru 
mesajul primit, pentru senti
mentele ce i-au fost exprima

ortacului
a fost rind pe rind, muncilor 
necalificat, vagonetar, apoi 
s-a calificat, a devenit șef de 
schimb și acum, șei de briga
dă, El știe că de felul cum or
ganizează munca, depinde 
succesul tuturor, știe să pla
nifice totul cu rigurozitate, 
știe să fie întotdeauna primul 
om din grupă la muncă, aco
lo unde-i mai greu. Și cînd 
îți vorbește, se uită pe sine... 
„toți oamenii din brigadă sînt 
conștiincioși, pricepuți. Multi 
au vechime. Sînt și tineri ca
re s-au integrat destul de re
pede. Așa este Constantin 
Pricop care s-a calificat de 
curînd și merge în pas cu | 
toți. Trebuie să știi cum să-i < 
iei și pe tineri; în primele pa- I 
tru-cinci luni, mai cu binișo- | 
rul, apoi se învață ei la greu, i 
Desigur, „binișorul", nu ex- I 
dude autoritatea, exigenta. . 
Chiar dacă eu aș lipsi mai I 
mult, treaba ar merge la fel ■ 
de bine. Majoritatea ortaci
lor, șefilor de schimb, pot 
conduce cu competență bri
gada. Ce mai, toți sînt băieți 
foarte buni. Și toți se strădu- . 
iese. Cred că in toată exploa- I 
tarea, cu un singur ortac ne • 
putem întrece, cu Pavel De- | 
diu. Avem cam aceleași re- | 
zultate. Nu ne lăsăm noi, dar 
nici ei..."

Ionica FIERARU

(Continuare în pag. a 3-a)

a tineretului
folosire judicioasă a timpului 
liber.

Studenții care au luat cuvîn- 
tul — Aurel Stanciu, președin
tele asociației de la facultatea 
de exploatări miniere, Iuliu 
Aldea, student în anul IV fa
cultatea electromecanică, Luci
an Moga — au arătat preocu
pările ce le au pentru întări
rea spiritului critic și autocri
tic, faptul că unii studenți au 
rețineri pentru a critica nea
junsurile și stările negative.

Un loc important în cadrul 
analizei l-au ocupat propune
rile legate de activitatea cadre
lor didactice pentru a sta mai 
mult în mijlocul studenților, 
acordarea de consultații stu
denților slabi la învățătură.

Tn practica muncii Consiliu
lui U.A.S.C. s-a dovedit utilă, 
în orice moment, activitatea 

voltării, de propășire eoonocnf- 
că și socială a tuturor statelor 
lumii. In acest context s-a sub
liniat necesitatea promovării 
unor raporturi internaționale 
bazate pe principii noi. demo
cratice.

Au fost discutate probleme 
de interes comun privind dez
voltarea colaborării și coope
rării economice bilaterale, re
ciproc avantajoase. Conducă
torul delegației economice din 
Trinidad-Tobago și-a exprimat 
satisfacția pentru rezultatele 
discuțiilor purtate la București 
în vederea stabilirii domeniilor 
concrete de colaborare, urmînd 
ca în cel mai scurt timp să 
treacă la realizarea înțelegeri
lor convenite.

întrevederea s-a desfășurat 
într-o atmosferă cordială, prie
tenească 

te și a transmis, la rîndul său, 
un cordial salut sultanului 
Qabus Bin Said, urări de pros
peritate și succese poporului 
din Oman.

Tovarășul Nicolae Ceaușescu, 
a salutat dorința stabilirii de 
relații diplomatice cu Româ
nia și a exprimat acordul pen
tru stabilirea acestor relații 
care corespund intereselor ce
lor două popoare. în spiritul 
respectului reciproc, al ega
lității și cooperării.

In cadrul convorbirii, care 
a avut loc apoi, au fost abor-

(Continuare in pag. a 4-a)

în fața locuinței comune 
un ajutor dat primăverii.

universitar
colectivă, asigurindu-se totoda
tă programe de activități con
crete, cu responsabilități și 
termene de realizare prin care 
a fost atras un număr însem
nat de studenți la întărirea dis
ciplinei în muncă, la sporirea 
eficienței muncii. Biroul nsi- 
liului s-a folosit în toa'.. îm- 
prej' i’ile de critică și auto
critica în muncă, fapt care a 
dus la îmbunătățirea activită
ții comisiilor sportive și turis
tice de la nivelul institutului 
și facultăților, iar în prezent 
se activează comisiile cultural- 
educative ale facultăților.

Prin munca depusă de con
siliul U.A.S.C. s-a reușit ca la

V. COCHECI 
activist de partid
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UN NOU LOT DE 
TRUFANDALE...

...a intrat, zilele tre
cute, în magazinele 
C.L.F. din Valea Jiu
lui.

După cum am fost 
informați de către Du
mitru Popescu, șeful 
serviciului comercial 
al Centrului de legu
me și fructe Petroșani, 
Pe rețea au intrat: 
1800 kg. castraveți, 
700 legături frunză de 
varză, 400 kg. roșii (la 
Lupeni), 6 000 legături 
ceapă verde, 400 kg-

salată verde, 6 000 bu
căți ardei iute, 4 000 kg 
spanac. Cantitățile ce 
vor intra în următoa
rele zile, vor fi spori
te...

FRUNTAȘI LA FAZA 
REPUBLICANA

Elevii Școlii comer
ciale din Petroșani 
participant la con
cursul pe meserii au 
cucerit un loc fruntaș 
la faza republicană 
desfășurată recent în 
capitală.

Din cei 200 concu
rent d’n întreaga ța
ră, Școala comercială 
din Petroșani s-a cla
sat pe locul II Ia pro

ba vînzători produse 
alimentare, prin eleva 
Dorina Morar. La a- 
ceeași meserie a fost 
obținută și o mențiu
ne de către eleva An
gela Oltean.

La proba de alimen
tație publică a fost 
obținută de asemenea

o mențiune prin eleva 
Dorica Ilașcu.

ZIUA 
BRIGADIERULUI

Ieri a avut loc îi 
sala de festivități dc 
la E.M. Petrila „Ziua 
brigadierului", au luai

Precizare
Pe străzile urbei a început din nou 

vînzarea înghețatei. în pahare, in pachete. 
Recipienții de gunoi continuă însă să fie 
o raritate. Deci, fie pahare de plastic, fie 
ambalaje de hîrtie, fie altele..., toate sînt 
aruncate pe jos, pe caldarîm. Eventual pe 
peluze, pe zone verzi, printre arbuști. Nu 
le mai ia nimeni...

parte șefi de brigăzi 
și sectoare, ingineri, 
maiștri și tehnicieni 
din cadrul tuturor sec 
toarelor.

In cadrul acestei ac
țiuni tovarășul inginer 
Vaier Stanciu, directo- 
ul exploatării, a pre

zentat preocupările 
onducerii tehnico-ad- 

ministrative pentru 
reducerea cheltuielilor 
d© producție și îmbu
nătățirea calității căr
bunelui extras. pe 
marginea expunerii 
s-au purtat ample dez
bateri.

LUPLN1.
Vedere spre Preparațîa cărbunelui a cărei extindere avansează pe zi ce trece.

în pagina a 2-a:
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$ La rubrica „Fiecare oraș
- un șantier de primăva
ră" : Albia piriului Maleia
- să oglindească spiritul 
gospodăresc, ordinea și i- 
giena I

fș Cititorii au cuvintul : 
„B-200“ în plină înnoire; 
Un magazin cu renume 
bun ; Faceți ceva să mear
gă lifturile.

(D Cabinet dc consultație ju
ridică.
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Albia pîrîului Maleia să oglindească
spiritul gospodăresc, ordinea și igiena!

Am mai menționat recent 
în coloanele ziarului nostru 
aspectul cu totul inestetic, 
neigienic în care a ajuns al
bia pîrîului ce străbate par
tea centrală a orașului Petro
șani — Maleia. Dacă simțim 
totuși nevoia de a reveni, de 
a stărui pînă la rezolvarea 
problemei, o facem tocmai 
pentru că, de-a lungul albiei 
pîrîului amintit, nu a apărut 
nici o modificare în bine. 
Dimpotrivă, grămezile de re
ziduuri au crescut continuu, 
ceea ce indică o totală lipsă 
de receptivitate față de sem

nalele critice apă. 
rute în presă, dar, 
■nai ales, o totală 
lipsă de acțiune în 
direcția salubriză
rii acestui loc din-
partea cetățenilor vizați, a e- 
dililor orașului. Sîntem obli
gați să afirmăm categoric că, 
atît în ceea ce-i privește pe e- 
dili, dar mai ales pe cetățeni, 
este vorba de o atitudine re
trogradă, de idolență, de un 
deficitar simț civic și cetățe
nesc, de indiferență față de 
prima carte de vizită a ora
șului în care trăim și pe care 
îl prezentăm așa um este ce
lor care îl vizitează — cură
țenia și ordinea.

Cetățeni, edili, 
ordine trecem în 
— dimineața, la 
seara — pe 
de-a dreptul 

categoric,

cela al canalizării care dever-r 
sează tot aici, la pod, neînce
tat, zi și noapte.

Următorul pod. intermedi-. 
ar. de pe str. 23 August. Aici 
albia pîrîului este înțesată cu 
grămezile de cenușă și alte 
reziduuri depuse de unii ce
tățeni de pe strada 7 Noiem
brie.

...Am ajuns la al treilea re- 
oer al itinerariului nostru — 
podul de peste aceeași albie 
din strada Budai Deleanu, 
porțiune de cîteva sute de 
metri, cea paralelă cu stra
da Decebal și, în continuare,

Fiecare oraș

și se mai putea crea, dar pî
nă la urmă au fost „crezuți" 
de organele salubrizării. In 
fond, de ce să se mai facă o 
problemă cu reziduurile din 
gospodăriile lor. cînd strada 
și albia Maleii sînt atît de a- 
proape.

Iată însă ce ne-a relatat ce
tățeanul Ion Rusu de pe a- 
ceastă stradă. ..Familiei Len
gyel i s-a atras atenția în re
petate rînduri pentru a nu 
face din stradă o rampă pen
tru tot felul de reziduuri. In
să, pînă în prezent, ea nu a 
dat nici un semn de înțelege- 
________ re". La fața locu

lui, ne-am convins 
că c’etățeanul Ru
su, un harnic gos-

un șantier de primăvară podar al acestei
' străzi, are drep-

organe de 
fiecare zi 
amiază și 

lîngă aspecte 
respingătoare, 

care, categoric, nu ne plac. 
Cu toate acestea „umplem" 
în fiecare zi orașul cu mii de 
hîrtii. aruncăm în albia Ma
leii care, repetăm, străbate 
partea centrală a orașului, 
tone de reziduuri.

Vă propunem, stimați cetă
țeni și edili, o întîlnire pe po
durile Maleii. Mai întîi pe 
cel din str. Republicii. E mai 
aproape. Apoi și pe cel din 
strada Budai Deleanu. De pe 
balustrada podului, de pe str. 
Republicii, priviți... Albia pî
rîului cristalin a devenit lo
cul de... aruncare a hîrtiilor. 
a unor mari ambalaje și altor 
reziduuri adunate noaptea de 
măturători de pe strada prin
cipală. Responsabila magazi
ei de rechizite din apropie
re, de asemenea, a ales tot 
acest punct al albiei Maleia 
al orașului, pentru a arunca, 
peste balustrada podului, res
turi metalice, ambalaje și gu
noi. Apoi mai e și capătul a-

cu strada Morii, a devenit o 
rampă unde sînt aruncate ce
le mai urîte reziduuri, care 
nu pot fi transportate de ma
șina închisă a salubrității — 
sobe și burlane metalice, 
crengi, saltele, diverse amba
laje etc. Ce 
Maleii ?

Și pentru 
fie întregit 
administrația pieții orașului 
nostru (administrator Ștefan 
Aron) a „îngăduit" chiriașilor 
săi — Agrocoop. I.R.V.A., 
I.C.R.M. etc. — să ridice ade
vărate stive de ambalaje, a 
depozitat cîteva zeci de tone 
de zgură tot pe malul acelu
iași pîrîu. zgură și ambalaje 
care au ajuns și ele pînă în 
nevinovata albie. Aruncînd o 
privire și mai departe, se ve
de cum arată acum cunoscuta 
și utila punte în urma actu
lui de „bravură" al unor in
divizi care au ales tocmai ba
lustradele acestei punți pen
tru a-și etala forța și prostia.

Am ajuns aproape de capă
tul itinerariului pe albia Ma
leii. Un ultim aspect, mai bi
ne zis o curiozitate ne șo
chează. Toți cetățenii de pe 
strada Morii, de fapt un 
microcartier al orașului, mai 
mult sau mai puțin oficial, 
sînt scutiți de plata transpor
tului cenușii și altor rezidu
uri rezultate din gospodăriile 
lor. Susțin sus și tare că la 
ei în cartier mijloacele de 
transport, nu au 
ces. In realitate

facem din albia

ca „peisajul" să 
în acest punct,

drum 
acces

de ac- 
există

CITITORII AU CUVINTUL
B-200“ în plină înnoire I

'tate.
el și nici ceilalți vecini ai lui 
nu plătesc transportul rezidu
urilor menajere. Iată cauza, 
iată de ce, cea mai mare par
te a cetățenilor de pe strada 
Morii depun reziduuri în al
bia Maleii ori chiar în stradă 
cum face familia Lengyel. 
Așadar, sîntem în fața unui 
cras exemplu de lipsă de spi
rit civic și gospodăresc, dato
rită căruia albia Maleii. care 
străbate tocmai partea cen
trală a orașului nostru, a fost 
transformată într-o albie a 
dezordinii și indolenței. Este 
necesară o acțiune imediată, 
susținută de toți factorii vi
zați — cetățeni, edili, admi-r 
nistrația pieții. organe de or
dine și nu în ultimă instanță, 
de serviciul municipal de gos
podărie — pentru reașezarea 
acestei albii în limitele ei na
turale. ordinii și 
Un însemnat rol 
constitui pentru 
sfidat obligațiile 
și de serviciu

Dar nici

curățeniei, 
educativ ar 

cei ce au 
cetățenești 

elementare,
prin atitudinea lor dăunătoa- 

în aspectul gospodăresc și 
starea de igienă a orașului, 
aceștia să fie consemnați 

în chitanțierul de amenzi.

re 
în 
ca 
Și
S-ar putea ca acest ultim re
mediu să-și dovedească efici
ența. Eficiența, care am vrea 
s-o vedem materializată în- 
tr-o largă acțiune de mobili
zare și participare a cetățe
nilor de pe străzile învecina
te cu pîrîul Maleia, la curăți
rea albiei de reziduurile a? 
runcate aici, la întronarea or
dine: gospodărești.

T, VRINCEANU

Lipsa I,.linii gospodarilor se simte pretutindeni de-a lungul albiei Maleii.

S-ar fi „ofensat II

cei doi

SI cu..>
mașina!?
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Zi de luni. Ora 11. Strada Ni- 
colae Bălcescu din Petroșani nu 
înregistra o aglomerație prea ma
re. Ici-colo cîte un trecător gră
bit să ajungă la treburile zilnice. 
Puțini observau femeia din servi
ciul de salubritate care, cu miș
cări uniforme, își făcea conștiin
cios datoria. în urma măturii sale 
răminea asfaltul curat, plăcut să-l 
privești, în ton parcă cu frumoa
sa zi senină de primăvară, care 
începuse...

...Dar în fața complexului co
operativei meșteșugărești staționa 
autoturismul cu nr. 1 HD 4017. La 
volan — un bărbat, iar alături, o 
femeie. în așteptarea cuiva, du
pă cîte se părea. Dar vai, aștep
tarea este uneori atît de plicti
coasă. Cum să-ți umpli timpul ? 
Să privești ambianța primăvăra
tecă din jur, să răsfoiești un ziar, 
să asculți o melodie ? Banal ! 
Mai bine să consumi niște semin
țe. Spun unii despre semințe că 
așa și pe 
sînt bune.
începi să 
toate. Cu
canice, vădind o practică înde
lungată. După care arunci cojile 
pe fereastră, pe asfaltul măturat 
cu cîteva minute înainte. Să zi
cem, tot în virtutea unei practici 
îndelungate.

Este ceea ce au și făcut cei 
doi prea fericiți ocupanți ai foto
liilor autoturismului. Ilustrind o 
remarcabilă simetrie a desconsi
derării ideii de curățenie, proiec
tau cojile de o parte și de alta a 
mașinii. La un moment dat, micile 
•cyi albe au ieșit din anonimat, 
Otfâgînd atenția unui trecător. 
Remulțumit de cele văzute, a- 
eessa se adresează femeii care 

ononrma și, după cum

se vede, efemera sa strădanie de 
înfrumusețare a străzii.

- De ce nu le spui celor din 
mașină să nu mai arunce gunoi 
peste munca dumitale ?

Femeia și-a ridicat capul, a 
privit mirată și, lăsînd impresia 
că nu înțelege prea bine ce a- 
mestec are ea în toată povestea . 
asta, a spus pe un ton scăzut :

- Lăsați, cum pot eu să mă 
duc să le spun domnilor din ma
șină ce trebuie să facă și ce nu...

B. MIHAI

dincolo, dor zău, că 
Le iei în pumn și cînd 

ronțăi parcă uiți de 
gesturi uniforme, me-

I-am văzut zile la rînd în 
jurul blocului mînuind gre
ble, hîrlețe, mături, ori adu- 
cînd puieți pentru gardul viu. 
Gazdele lui „B-200" de pe stra
da Gh. Șincai din Lupeni sînt 
oameni care, prin munca lor. 
dau blocului în care locuiesc 
aspectul unui imobil locuit de 
niște gospodari în adevăratul 
sens al cuvîntului. Cele cîteva 
diplome și drapele de scări 
foarte bine gospodărite și, res
pectiv. de bloc fruntaș primite 
în decursul anilor precedenți, 
au avut pentru marea familie 
a celor din „200" darul de a o 
îndemna la o muncă tot mai 
asiduă pentru a face din bloc 
un exemplu demn de urmat în 
privința aspectului 
resc.

încă din primele 
roase din această 
locatarii din „B-200" 
blat zonele verzi din împre
jurimile blocului, au săpat 
rondurile de flori, au plantat 
circa 300 ml de gard viu și mai 
mult de 50 de fire de tranda
firi, au curățat pomii orna
mentali. Demn de menționat 
este și faptul că prin activita-

gospodă-

zile căldu- 
primăvară 

au gre-

unde s-au realizat lucrări gos
podărești asemănătoare cît și 
vopsirea scărilor, repararea in
stalațiilor sanitare, înlocuirea 
geamurilor. De la aceste scări 
s-au remarcat Marin Negru, 
Ion Gabor, Dănilă Matei și Pe
tru Avram (scara a III-a), Ion 
Gore, Eugen Moldovan, Her
mina Cucu. Ion Talpă și Spiri
don Coroblea (scara a IV-a), 
Gheorghe Veszer, Ernest Wilk, 
Karol Peter, Martin ,Kiraly și 
alții (scara a V-a).

Dar deși s-au făcut multe lu
cruri frumoase, totuși mai e- 
xistă unii locatari care nici 
invitați nu participă la acțiuni
le întreprinse de comitetul de 
bloc. Dacă din partea tuturor 
celor 200 de apartamente s-ar 
presta numai cîte o oră, două 
de muncă voluntară pentru în
frumusețarea blocului, rezulta
tele ar fi și mai bune. Și mai 
sînt multe de făcut dar mai a- 
les de păstrat în jurul blocu
lui. Nu este încă timpul trecut 
pentru ca 

alăture

Faceți ceva I 
I

și acești locatari să 
celorlalți.

Ion
miner, E.M. Lupeni

MONDOCA,

tea voluntar-patriotică a loca
tarilor. în fața acestui bloc a. 
fo§t' cbn'struită și 6 fruihoasă 
popicărie în aer liber. La toa
te aceste realizări au contribu
it majoritatea locatarilor blo
cului din rîndul cărora s-au 
evidențiat în mod deosebit Flo- 
rea Abrudean, Timo Macavei, 
loan Budulescu, Jenica Abru
dean, Ioan Dănilă, Gh. Pălă- 
cean. Rozalia Drăgan, Vasile 
Frățilă, Gaspar Mozes, Ilie 
Gîtman și Veronica Onică de 
la scara I, Vasile Turcu, Con
stantin Manolache, Karol Kaly, 
Antal Sartani. Marin Matei și 
Tănase Stamate de la scara a 
Il-a. Același lucru se poate 
spune și despre celelalte scări

Depinde 
cei... păcăliți

Revenim la Aninoasa, și 
ne oprim din nou cîteva mi
nute în fața ..Gazetei cetățe
nești". „Mărțișoarele de... a- 
pril". apărute în pagina de 
săptămîna trecută au dispă
rut. Operativ. Locul lor a 
fost luat de ..probleme"... Ia 
zi, unele prezentate atrăgă
tor și mai ales educativ pen
tru cetățenii din comună. 
Dar să spicuim cîteva din... 
păcălelile de 1 Aprilie: „Știți 
că pe șoseaua Aninoasa — 
Iscroni nu mai există nici 
o... groapă?; Sectorul E.G.L 
Aninoasa, a „primit" de 1 A- 
pril un buldozer cu lamă, a- 
șa incit de acum avem cu 
ce nivela rampa de gunoi... 
La E.M. Aninoasa nu s-a 
mai înregistrat nici o absen
ță (nemotivată sau motivată)

și nici o întîrziere (n-ar fi 
rău! — n.,n.).

Și o altă ..problemă" — La 
grădina de vară din comună, 
nu se mai servește bere la 
ora... 7 dimineața, celor în 
stare de ebrietate. Sau — 
fiecare autobuz Aninoasa — 
Petroșani, va pleca în cursă 
la ore exacte iar pasagerii 
vor avea locuri și pe... scau
ne... etc."

Ne oprim aici cu păcăleli
le și sperăm că cei care nu 
le-au putut ocoli, se vor stră
dui să „scape" de ele cît mai 
repede, iar luna mai să eta
leze la gazetă realități care 
să elimine păcălelile. Totul 
depinde de cei... păcăliți!

L- MANOLE

.conțultatie

• HORIA COI.DA 
Lupeni ne scrie că, între lu
nile noiembrie 1971 și no
iembrie 1972, a executat o 
pedeapsă penală și. in toa
tă această perioadă, soția sa 
nu a avut posibilitatea să 
plătească, lunar, chiria, pen
tru apartamentul pe care-1 
ocupa. Această imposibilita
te a fost determinată de fap
tul că soția sa, fiind sufe
rindă și avînd trei copii, nu 
putea și nu poate nici în 
prezent să se încadreze în 
muncă.

In continuare, susnumitul 
ne mai comunică faptul că, 
pentru neplata la timp a chi
riei, i s-au aplicat majorări 
care depășesc în valoare 
cuantumul chiriei, cu toate

că neplata nu se datorește 
relei voințe.

Față de această situație, 
sintem întrebați dacă nu are 
dreptul la anularea majoră
rilor aplicate pentru neplata 
chiriei în perioada cît a fost 
în detenție?

De la bun început, îi co
municăm cititorului ziarului 
nostru că neplata cu rea cre
dință a chiriei, timp de trei 
luni consecutiv. duce la 
pierderea dreptului de folo
sință a suprafeței locative și 
la evacuare fără atribuirea 
altei locuințe.

Așadar, la aplicarea 
rărilor pentru neplata 
ei nu se are în vedere 
credință a chiriașului.

Nu rezultă din scrisoare

majo- 
chiri- 
reaua

față de ce salariu s-a stabi
lit chiria care trebuia s-o 
plătească soția sa în perioa
da noiembrie 1971 — noiem
brie 1972.

Potrivit dispozițiilor Legii 
nr. 10/1968 în vigoare la a- 
cea dată, cît și potrivit Legii 
nr. 5/1973, actualmente în 
vigoare, la stabilirea chiriei 
pentru perioada în discuție, 
soția autorului scrisorii ar 
fi trebuit să facă dovada că 
din cauza bolii este incapa
bilă de muncă sau că nu 
dispune de mijloace materi
ale și în acest caz chiria ar 
fi fost calculată la tariful de 
bază prevăzut pentru sala
riu tarifar pînă la 800 de lei, 
însă neplata în condițiile 
stabilite de lege ar fi dus 
totuși la aplicarea de majo
rări, dar volumul lor ar fi 
fost probabil mai mic. Prin 
urmare, credem că v-ați dat 
seama — nu aveți dreptul 
la anularea majorărilor pen
tru chiria neplătită în peri
oada cît ați fost deținut.

JURlST

In cadrul complexului co
mercial din cartierul 8 Mar
tie al orașului Petrila, prin
tre numeroase alte unități 
comerciale, se află și maga
zinul alimentar cu autoservi
re nr. 42, condus de comu
nistul Petru Satmari, om cu 
experinlă bogată in comerț, 
deputat de peste 15 ani în 
Consiliul popular al orașului 
Petrila. Petru Satmari con
duce și îndrumă activitatea 
unui mare magazin care, pe 
lingă autoservirea propriu- 
zisă, mai cuprinde și raioane 
de paniiicafie, măcelărie, ce
reale, mezeluri etc. Colecti-

sînt de competența co- 
a asociației de locatari 
rugăm să vă adresați, 
datori să stabilească

Emilian DOBOȘ, 
șef de schimb, preparația 

Petrila

Dumitru MUSTEAȚĂ, 
lăcătuș, mina Lupeni

să meargă lifturile
Mă adresez redacției în 

numele locatarilor celor 170 
de apartamente cîte numără 
blocul G-2 din Lupeni, stra
da Tudor Vladimirescu. Fi
ind un imobil cu 10 etaje a- 
cest bloc este dotat cu două 
lifturi. Ziarul „Steagul ro
șu" s-a ocupat mult de lif
turi. Dar, cu toate acestea, 
consider că cei ce întrețin 
lifturile nu și-au ridicat cali
tatea muncii lor la nivelul 
cerințelor. Dimpotrivă, mai 
există multe deficiențe. In 
blocul nostru de exemplu, 
un lift nu funcționează de 
mult timp, iar cu al doilea 
lift eu personal, anul acesta, 
am avut norocul să urc doar 
de două ori la etajul VIII, 
unde locuiesc. Așa stînd lu
crurile cu lifturile din blo
cul G-2, mă întreb, oare oa
menii care le întrețin nu 
au și ei niște sarcini, obliga
ții de serviciu? Pe ei nu-i 
controlează, nU-i trage în 
mod serios la răspundere ni
meni? Lor, și mai marilor 
lor, nu li se pot aplica niște 
sancțiuni administrative se
vere pentru neindeplinirea 
sarcinilor de serviciu ce le 
revin?

Se spune că ducem lipsă 
de liftieri. Dar de ce nu se 
organizează niște cursuri de 
calificare? Oameni cred că 
s-ar găsi pentru această me
serie. Sînt oare lifturile in
stalații mai complicate decît 
mașinile și utilajele, din ța
ră și de peste hotare, cu ca
re ne sînt dotate minele și

alte întreprinderi, utilaje ca
re sînt stăpînite și întreținu
te de muncitorii noștri? Eu 
cred că un lift nu Se poate 
nici compara cu Un complex 
mecanizat de abataj, cu un 
plug, cu o combină, etc. etc. 
Totuși acestea sînt întreținu
te, iar lifturile nu.

Se mai spune că locatarii 
nu folosesc corespunzător a- 
ceste lifturi. Sînt de acord 
și cu aceasta. Dar, în cazul 
blocului G-2, nu. Iată de ce. 
De cîte ori se pune liftul 
aici în funcție, ei se blochea
ză la scurt timp in același 
loc: între parter și etajul I. 
Deci prezintă Un defect în 
acel punct care nu este re
mediat complet, ei numai a- 
tît ca să țină pînă cînd plea
că liftierii. Folosirea necores
punzătoare de către locatari 
ar duce la blocarea liftului 
în diferite puncte, la diferite 
nivele ale blocului.

Ce s-ar întîmpla dacă 
eu mi-aș face datoria de lă
cătuș de întreținere la secto
rul electromecanic al minei 
Lupeni așa cum și-o fac me
canicii de lift față de noi lo
catarii?

Iată de ce, în numele loca
tarilor din blocul G-2 vă rog 
să faceți ceva pentru a-i de
termina să-și îndeplinească 
datoria. Să meargă lifturile 
așa cum merg pompele, ven
tilatoarele și compresoarele 
noastre, ziua și noaptea.

Un magazin 
cu renume bun

vul condus de el se situează 
mereu în frunte. Numai în 
perioada ce s-a scurs din a- 
cest an, de pildă, valoarea 
produselor desfăcute popu
lației depășește suma de 5 
milioane de lei.

Condica de sugestii și re
clamata, 
Iii bune 
magazin, 
le tăcute 
îfi dai seama cu multă 
tisiaefie 
tie nu 
bun de 
lectivul 
te de laudă relevă că oame
nii sînt mulțumiți de modul 
operativ în care sînt serviți, 
de amabilitatea lucrătorilor, 
de abundenta și prospețimea 
produselor puse în vîneare 
și care se găsesc în perma
nentă în acest magazin! la
tă de ce Petru Satmari a 
fost distins în mai riiulte 
rindțiri cu insigne de frun
taș in întrecere, cu diplome 
de onoare.

oglindă a activită- 
sau rele a oricărui 
confirmă aprecieri- 
mai sus. Răsfoind-o, 

sa- 
că nici o recîama- 
umbrește renumele 
care se bucură co- 
magazinului. Cuvin-

In cartierul 7 Noiembrie Petrila

Vie participare 
la acțiunile de înfrumusețare

Locatarii blocurilor nr. 9,10, 
11 I—H, A. B și C din cartie
rul 7 Noiembrie al orașului 
Petrila au efectuat prin mun
că patriotică nivelarea, săpa
rea și greblarea spațiilor verzi 
din jurul blocurilor, pregătind 
terenul în 
panseluțelor, 
plantării de 
tali. Datorită 
cetățenilor, a 
tă și molozul 
ului laborator al I.C.L.S. pen
tru alimentație publică a că
rui construcție a fost recent 
terminată în acest cartier. 
Dintre zecile de locatari care 
au prestat cîte 2-3 ore de 
muncă patriotică am notat 
numele cîtorva. Aceștia sînt 
Ludovic Kiss, Ștefan Piroska, 
Maria Alexe, Traian Prața, 
Constantin Negru, Adriana 
Keberly, Victor Chiaburu, Ma
ria Cățan, Andrei Csibi, O- 
limpia Netea, Ion Bodenlosz, 
Nicolae Botezatu și Ion Pan- 
dia. Au fost prezenți, desigur, 
și mulți alți cetățeni.

Acțiunile au fost inițiate și 
organizate de membrii comi
tetelor, de locatari și deputați 
care au constituit exemple vii

vederea sădirii 
trandafirilor și 
arbori ornamen- 
muncii unite a 
dispărut totoda- 
din preajma no-

pentru cei care le-au acordat 
misiunea de a-i mobiliza și 
conduce în rezolvarea treburi
lor gospodărești. Munca pen
tru înfrumusețarea spațiilor 
verzi din jurul blocurilor 
acest cartier continuă.

Petru GĂINĂ, 
muncitor, E.M. Dîlja

• UN GRUP DE LOCATARI, blocul 
51 A Aeroport, Petroșani. Toate probleme
le legate de furnizarea căldurii și apei cal
de, plata acestora 
mitetului de bloc, 
și E.G.L. unde vă 
Acești factori sînt 
un astfel de program să urmărească și să 
se convingă de respectarea și eficiența lui 
îneît, în condițiile existente în prezent, și 
dumneavoastră, locatarii blocului 50 A să 
aveți măcar o dată pe săptămână timp de 
2—3 ore apă caldă.
• RODICA PRILIPCEANU, Petroșani. 

După cum ne-a informat oficiul pentru 
probleme de muncă din Petroșani se fac 
angajări de remiziere la I.C.L'S. pentru a- 
limentație publică, pe șantierele T.C.H.. 
la teleconstrucții și șantierul T.C.M.M. Vă 
recomandăm să țineți legătura cu oficiul 
pentru probleme de muncă și ocrotiri so
ciale Petroșani.

© ROMULUS DECENEU, Petroșani. 
Am trimis sugestiile dumneavoastră pri
vind amplasarea tonetei de vînzare a 
„Lozurilor în plic" și a grătarului de mi
titei de la gara din Petroșani și a chioșcu
rilor de panificație și înghețată din Piața 
Victoriei. serviciului de gospodărie al 
Consiliului popular municipal Petroșani 
pentru studiu și eventuală aplicare.

O îndatorire civica :

Ocrotirea avutului împotriva incendiilor

In ultimul timp, în Valea 
Jiului au fost înregistrate o 
serie de incendii care au a- 
vuț drept cauză principală ne
glijența cetățenilor. Cauza? 
Instalații electrice improviza
te, necurățirea coșurilor, con
strucția acestora defectuoasă, 
nesupravegherea aparatelor e- 
lectrice de uz casnic, folosi
rea necorespunzătoare a sobe
lor de gătit — aragazelor, lăm
pilor de petrol. Neglijența în 
folosirea instalațiilor electri
ce, a celorlalte aparataje de uz 
casnic a dus la incendii care 
s-au soldat cu însemnate pier
deri de bunuri personale. E- 
xemple în acest sens sînt in
cendiile care au avut loc 
locuințele 
Căldărar, 
lexandru 
altora.

Iată un
mineața zilei de 1 aprilie. In 
cartierul Aeroport, la blocul 
nr. 52, cetățeana Maria Kadar 
se pregătea pentru a găti ma
sa de prînz. A aprins cele do
uă lămpi cu petrol. Pe una din 
ele se afla o cratiță. A doua, 
ardea, ardea... degeaba. Pînă

Neglijența aduce pagube

ia 
cetățenilor Joja 

Ana Căldărar. A- 
Lazăr. Mihai Kir și

caz mai recent. Di-

aici nimic deosebit. lată însă 
ce s-a întîmplat în minutele 
următoare. Cetățeana uită de 
cele două lămpi aprinse și 
pleacă în oraș. Și cum nu mai 
fusese de mult în oraș, „pro
blemele" se aglomeraseră și 
se cereau rezolvate. Lămpile 
cu petrol continuau să ardă 
acasă nesupravegheate de ni
meni. In cele din urmă ele au 
provocat un incendiu ale că
rui consecințe s-au concretizat 
in pierderea unor bunuri ma
teriale în valoare de cîteva 
mii de lei.

Acestea au fost urmările ne
glijenței. Vă puteți da seama 
ce S-ar fi întîmplat dacă in
cendiul nu ar fi fost localizat 
și lichidat la timp de către ce
tățeni și pompieri. S-ar fi ex
tins în întregul apartament 
distrugînd toate bunurile ma
teriale agonisite în decursul 
unei vieți.

Gospodine ! Pompierii vă 
recomandă să nu lăsați lăm
pile de petrol, sobele de gătit, 
reșourile și alte aparate de uz 
casnic în stare de funcționare 
nesupravegheate. Procedînd

astfel, evitați izbucnirea unor 
incendii cu consecințe grave. 
Cînd plecați de acasă, verifi
cați dacă aparatele de uz cas
nic sau instalațiile electrice 
nu sînt în stare de funcționa-

re! Ituați toate măsurile «fe 
precauție!

Cpt. Petre TUDOR, 
comandantul companiei de 

pompieri militari, Petroșani

Măsuri preventive
In fiecare primăvară au loc 

ample acțiuni de curățenie. 
Se string și se ard mari can
tități de reziduuri, 
lucru țin 
pompierii de la Uricani pen
tru că în aceste împrejurări 
se pot produce surprize neplă
cute, pagube.

In cursul săptămânii trecu
te. spunea tînărul șef al for
mației civile de pompieri Ro
mulus Obreja, au fost luate 
măsuri de precauție pentru 
preîntîmpinarea izbucnirii 
oricărui început de incendiu. 
Au fost intensificate controa
lele pe teren, îndeosebi în lo
curile predispuse mai mult la

De acest
cont întotdeauna

incendii, cum sînt gospodări
ile țărănești etc. Au fost revi
zuite (parțial) materialele de 
primă intervenție. In continu
are ne vom ocupa de recondi- 
ționareă drumurilor de acces 
spre sursele de alimentare cu 
apă în caz de nevoie.

Pompierii din Uricani au e- 
fectuat deja un exercițiu tac
tic de stingere în cadrul de
pozitului de lemne al minei. 
A fost folosită întreaga capa
citate tehnică din dotarea 
formației precum și forțele u- 
mane. Exercițiul a decurs în 
condiții bune.

Ilie COANDRĂȘ, 
Uricani
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COORDONATELE VACANȚEI
Elevul rămîne 

in atenția școlii
Pentru două săptămîni, sone

ria nu-i va îmbia pe elevi spre 
clase ori in pauze. Și totuși 
școala nu-și închide porțile.

Ca pretudindeni, la școala 
noastră grija pentru încheie
rea in cit mai bune condiții 
a trimestrului a fost însoțită 
de preocuparea cadrelor di
dactice pentru alcătuirea unui 
plăcut program de vacanță, 
axat pe coordonatele : întîm- 
pinarea sărbătorii pionieri
lor, acțiuni patriotice, acti
vități turistico-sportive.

O preocupare deosebită va 
fi acordată pregătirilor pentru 
sărbătorirea sfertului de veac 
de la înființarea primelor de
tașamente de pionieri, mai a- 
les că școala noastră este sin
gura școală din Vulcan din
tre elevii căreia au primit 
cravata roșie de pionier în 
mai 1949. Pregătim un colț 
muzeistic ce are intenția de 
a evoca viața organizației de 
pionieri de-a lungul anilor 
într-o monografie a unității, 
un album, foto-montaje cu 
care vom întîmpina ștafeta 
pionierească, vom continua 
acțiunea de recuperare a sti
clelor, a deșeurilor de hîrtie 
și textile, de colectare a fie
rului vechi, de amenajare a 
zonelor verzi, a parcului șco
lii s. a.

Ne îmbie pe cărări de 
munte frumusețile peisajului,

ne cheamă terenurile de sport 
pentru meciurile de fotbal și 
handbal cu echipe din celelal
te școli ale orașului.

In cadrul clubului din 
școală au loc acțiuni cu car
tea (lecturi, recitări, audiții 
literare și muzicale, discuții 
despre fenomenul teatral), 
împrumutări și restituiri de 
cărți, reuniuni tovărășești cu 
jocuri distractive și dans. E- 
chipa dansatorilor populari 
se pregătește în paralel cu repe
tițiile piesei ..Scrisoare ne
expediată" al cărei conținut 
vizează anii frămîntațj ai 
luptelor pentru eliberarea pa
triei de sub jugul fascist.

Desigur. acțiunile sponta
ne. în funcție de preferințe, 
timp și inspirația elevilor sînt 
încurajate de învățători 
si diriginți. Cadr le didacti
ce găsesc răgaz ca pe lin
gă preocupările de natură 
profesională pe linie didacti
că să ajute elevii rămași în 
urmă cu învățătura la diferi
te discipline. Am dori să par
ticipe la acțiunile noastre cît 
mai mulți elevi, să avem timp 
frumos și prietenos, o tolbă 
mare și grea, plină' de amin
tiri pentru trimestrul ultim

Prof. M. MUNTEANU, 
directorul Școlii generale nr. 1 

Vulcan

Sporesc 
acțiunile 
educative

• ..Ștafeta aniversării", ac
țiune educativă cu conținut 
complex, a trecut zilele aces
tea prin unitățile de pionieri 
— Cîmpu lui Neag, Liceul U- 
ricani. Casa de copii Uricani, 
școlile generale nr. 5 Lupeni. 
nr. 1. 2 și 3 Vulcan. In cadrul 
ștafetei au avut loc întreceri 
cultural-sportive, schimburi de 
obiecte, vizitarea expozițiilor 
„Pionierie la anii tăi".

O La Școala generală nr. 3 
Vulcan a avut loc acțiune^ 
„Școala și generațiile de pio
nieri". S-au prezentat cele mai 
semnificative momente din 
viața de pionier în decursul a- 
nilor. de la înființarea școlii 
și piuă în prezent. In final a 
urmat un frumos program ar
tistic „Pionierie dragă-mi ești".

• Școala generală nr. 6 Lți- 
peni a fost gazda unei atracti
ve manifestări cultural-distrac- 
tive — „Carnavalul primăve
rii" la care au participat pio
nierii din orașul Lupeni. Pio- 
nerii claselor V—VII de la a-

ceeași școală au efectuat un nu
măr de 150 ore de muncă pa
triotică pentru înfrumusețarea 
orașului, la amenajarea parcu
lui și bazei sportive.

Q Un număr de 25 de puiuți 
din diferite esențe (brad, paltin, 
salcâm, l'liac) a plantat Școala 
generală nr. 2 Vulcan — Crivi- 
dia în scopul amenajării unui 
parc al pionierilor în apropie
rea școlii.

Vn Pionierii de la Școala ge
nerală nr. 6 Petrila au încheiat 
prima etapă a acțiunii „Valea 
de Pești". De acum atenția lor 
este cont entrată asupra etapei 
a Il-a a contribuției în vederea 
amenajării satului de vacanță.

• Timp de două zile pionie
rii de la Școala generală Cîmpu 
lui Neag au participat la 
acțiunile de plantare a puieți- 
lor de brad în parchetul fores
tier Gîrbova.

(Urmare din pag. 1)

depline a rezervelor privind 
economisirea energiei și com
bustibilului. Directorul minei 
Paroșeni, ing. loan Ileanu, a- 
mintea o parte din măsurile 
ce stau in atenția comitetului 
de partid, a conducerii explo
atării, și anume: stațiile 
TRAFO se vor monta cît mai 
aproape de cîmpurile de ex
ploatare, înlocuirea transpor
toarelor TR-3 cu TR-2 (la ca
tegoria de lucrări în săpare ce 
permit această măsură). înlo
cuirea transportului cu lo
comotive Diesel cu transpor
toare cu benzi de cauciuc etc. 
Tovarășul Petru Adam, de la 
mina Vulcan, amintea angaja-

OFENSIVĂ ÎMPOTRIVĂ 

RISIPEI

Dl COMBOSIIBIE

„P ÂC AL Ă“
Eroul snoavelor populare 

romanești este înrudit în- 
tr-ale spiritului cu TUI Eulen- 
spiegel, cu Jean l'Idiot, Ma- 
teiaș Glscarul și Nasiratin 
Hogea. Totuși, Păcală are no
ta sa particulară, inconfunda- 
bilă și uluitoare, notă care-l 
situează pe un loc de frunte 
al unui original sistem valo
ric. Spre deosebire de Mate- 
iaș Glscarul, de pildă, Păca
lă nu este o plăsmuire a li
teraturii iluministe culte, ci 
viața lui se datorește în ex
clusivitate gîndirii popular?. 
Această caracteristică a pito
rescului personaj se manifes
tă, in primul rînd, în progra
mul său de acțiune: autojris- 
tilicarea lui Păcală este aceea 
că traduce cu abilitate, sanc
ționează cu mijloace sui ge
neris prostia agresivă.

D. R. Popescu, scriitorul de 
aleasă sensibilitate și de o 
spiritualitate scinteietoare, a 
scris un scenariu excelent. 
Excelent pentru că baza lite
rară a filmului- nu tinde spre 
realizarea imposibilului, adi
că explorarea "exhaustfvă a 
filonului folcloric numit Pă
cală, ci. caută să organizeze 
materialul extrem de bogat 
în baza unei alchimii drama- 
turgice de efect precis și per
cutant. întreprinderea lui D. 
R. Popescu este o reușită, 
pentru că scenaristul a știut 
să topească în retorta fante
ziei sale trăsăturile esențiale 
ale lui Păcală, recreînd — 
pe planul personajului drama
tic — figura mitologiei popu
lare, fără ca acesta) să poată 
fi învinuit de imixtiuni ale li
teraturii culte.

Păcală, imaginat de cuplul 
D. R. Popescu — Geo Saizes
cu se achită față de vocația 
sa de a-i trage pe sfoară ue 
proști nu prin a li se împo
trivi, ci prin metoda suprali
citării coordonatelor lor de 
glndire. Prin urmare, Păcală

îi aprobă pe proști, interpre
ting textual ce spun, înfăptu
ind cu o exactitate exaspe
rantă și cu efecte frapante 
sugestiile verbale ale parte
nerilor săraci cu duhul, dar 
greu explicabili, deosebit de 
fuduli, tocmai din acest mo
tiv, Firește, Păcală îi demas
că, astfel, pe proști, împin- 
gîndu-i în cercul ridicolului 
iminent.

Dacă lui Păcală i se spune, 
de pildă, să tragă ușa după 
sine, el interpretează îndem- 

■ nul ca atare, ia ușa din cana
turile sale, o agață pe umeri 
ca pe un rucsac pregătit pen-

Carnet
cinematografic

tiu lungul său peregrinaj 
printre, oglinzile, șlrimbe, pur- 

:.ljp<hu- pe. sus ca .pe. un sim
bol al cerințelor absurde ale 
prostiei.

Filmul lui Geo Saizescu es
te, prin urmare, o ecranizare 
plină de fantezie a unui șu 
de anecdote, subordonate u- 
nui principiu dramaturgie în
tregit prin personajul Păcăli
ta (Mariela Petrescu) — alter 
ego feminin al lui Păcală.

Trăsătura cea mai impor
tantă a peliculei este totuși 
raportul estetic dintre subiect 
și genul pe care filmul îl re
prezintă. „Păcală" este, îna
inte de toate, o odă închinată 
peisajului oltenesc, sufletului 
oltenesc, folclorului olte
nesc, aparținind indubitabil, 
la o matcă stilistică cuceri
toare prin policromie și haz 
antologic atunci cînd este ca
zul. Saizescu este in elemen
tul său cînd folosește umorul

pentru scurtarea distantei 
dintre tonul solemn al baladei 
(chiar dacă ea este eroi-co- 
mică) și spectatorul din stal.

însuși momentul de debut 
al filmului este antologic: de
și fiind într-o fază prenatală, 
Păcală are păreri. Venirea lui 
pe lume este prevestită de 
inflexiunile melosului popu
lar. Balada care îl prefigurea
ză, ii prezice și,un destin plin 
de peripeții. Saizescu urmă
rește traiectoria existențială 
a eroului său cu o evidentă 
duioșie. Iubirea ce se revar
să asupra personajului îi.con
feră o aureolă nu atît so
lemnă, cît voioasă, aureolă 
ce planează asupra unui Pă
cală ce „trăiește din prostia 
altuia".

O altă trăsătură a filmului 
este faptul că inserează păța
nii devenite proverbiale, E- 
xistă aici tîlcul nedisimulat 
al atacării subtile și pline de 
ingeniozitate a unei' anumite 
tipologii în situații date.

In fruntea unei distribuții 
foarte numeroase, trecînd in 
revistă comicii de frunte ai 
scenei romanești (Stefan Mi- 
hăilescu-Brăila, Vasilica Tas- 
■taman, Octavian Cotescu, A- 
urel Cioranu, Cosma Brașo- 
veanu, Ion Besoiu, Ovid Te- 
odorescu, Ștefan Bănică, Nucu 
Păunescu etc.), strălucește 
zlmbetul cînd hîtru, cînd in
genuu al lui Sebastian Papa- 
iani. Actorul, foarte dotat, cu 
un generos simț al umorului, 
realizează un personaj plin 
de vervă, fermecător, de o ve
selie debordantă.

„Păcală" este categoric li
nul din evenimentele cinema
tografice autohtone ale actua
lei stagiuni.

Al. COVACI

& Detașamentul clasei a 
VII-a de la Școala generală 
nr. 1 Petrila a organizat acțiu
nea „25 de primăveri". Ea cu
prinde momente din viața deta
șamentelor. cu angajamente 
pentru viitor la învățătură, 
muncă și disciplină.

@ „Pe cărările însorite" se 
numește acțiunea organizată 
de către .detașamentul clasei a 
Vl-a A de la Liceul din Petri
la care a organizat o drumeție 
la cheile Tăii.

• Pionierii de Ta Școala ge
nerală nr. 6 din Petroșani au 
organizat in cinstea eliberării 
patriei excursia tematică jude
țeană „Vestigii hunedorene". 
Cu această ocazie purtătorii 
cravatelor purpurii cu tricolor 
au cunoscut locurile care vor
besc de trecutul județului, rea
lizările obținute de harnicii și 
talentații locuitori ai frumosu
lui județ Hunedoara.

mentul luat de membri de 
partid din organizația de ba
ză a sectorului de transport 
de a lucra două zile pe lună 
cu energie economisită. „Pen
tru a putea îndeplini integral 
normele stabilite — spunea 
Alexandru Aruncuteanu. se
cretar al comitetului de partid 
de la U.E. Paroșeni — trebu
ie să eliminăm din stilul și 
metodele noastre de rrțuncă 
„tehnicismul", ce se face de
seori simțit în adunările noas
tre de partid și să facem loc 
educării membrilor de partid. 
Chiar și atunci cînd analizăm 
stadiul îndeplinirii măsurilor 
adoptate".

Concluzia ce se desprinde 
pentru organizațiile de partid, 
comitetul orășenesc de partid 
Vulcan este necesitatea de a 
acționa cu toată fermitatea șî 
spirit de răspundere, cu per
severență pentru traducerea 
în viață a hotărîrilor de partid 
și de stat privind reducerea 
în continuare a consumurilor 
de energie și combustibil.

Autobasculanta de mare tonaj condusă de comunistul 
Ion Die de la S.T.R.A. Petroșani mai descarcă un trans
port de cărbune pentru preparația cărbunelui din Petrila, 
cărbune sosit de la mina din dealul Maleii.___________________

Pildă vie
(Urmare din pag. 1)

Cu mindria și satisfacția o- 
mului care are în preajmă 
comori, brigadierul Gheorma 
ne spune că cel mai bun mi
ner din brigada pe care o 
conduce, este Dumitru Leon- 
te. Mai sînt și ceilalți — Mi
ron Rădoi, șef de schimb, 
Gheorghe Boloha și Viorel

ortacului
Cruceru, ajutori mineri, Dan 
Leonte...

Acești mineri, .ascund cu a- 
devărat în privirile modeste 
dar cutezătoare, sub pulberea 
neagră de cărbune, comori 
neprețuite: abnegație, curaj, 
hărnicie și destoinicie, spirit 
de inițiativă și responsabili
tate — calități ce întruchi
pează profilul etic al omului 
Văii Jiului - MINERUL.

Obstacolele cad în fața voinței de a învinge
(Urmare din pag. 1)

une era necesar... curent electric. 
Și acest inconvenient a fost re
zolvat intr-un timp scurt, prin în
tinderea unui cablu provizoriu și 
alimentarea macaralei dintr-un 
alt sector de activitate al între
prinderii. Apoi a fost scos trans
formatorul defect și introdus cel 
de rezervă.

...in momentul întreruperii cu
rentului, la turnătoria de fontă 
tocmai se scosese fonta din cup
torul electric. Totul a rămas în
cremenit. Era necesară și aici o

intervenție deosebită pentru tur
narea pieselor, in acest moment 
comunistul Ion Covaci, asistat de 
utecistul Dumitru Răscoleanu 
s-au urcat pe scara de serviciu 
și au lăsat oala cu fontă incan
descentă deasupra piesei ce tre
buia turnată. Prin intervenția a- 
cestora, pierderea întregii șarje 
de fontă, abia elaborată, a fost 
evitată.

Pentru punerea în funcțiune a 
transformatorului s-a acționat a- 
lert și unit, operațiunea fiind ac
tiv sprijinită și de muncitori din 
alte sectoare de activitate ale în

treprinderii, toți conștienți de im
portanța pe care o avea rezolva
rea cît mai operativă a întrerupe
rii neașteptate de producție.

La ora treisprezece și treizeci 
de minute, turnătoria de oțel și-a 
reluat ritmul. Apoi și celelalte u- 
tilaje și-au reînceput funcționa
rea. Totul a reintrat în normal.

Această intervenție a evidenți
at încă o dată modul prompt de 
a acționa al electricienilor din 
sectorul mecano-energetic, coezi
unea, spiritul de întrajutorare ce 
există între ei, înalta lor conști
ință muncitorească.

Asociația Studenților Comuniști
(Urmare din pag. 1) 

majoritatea adunărilor anilor 
șî grupelor de studii să se ridi
ce probleme ce preocupă pe 
toți studenții, contribuindu-se 
la ridicarea procesului instruc- 
tiv-educativ.

In anii III ingineri și 
III subingineri-mine s-au 
ridicat probleme legate de 
perf ;-țT rea p! -'.,,'r de 
învățămînt. echilibrarea se
siunilor de examene : la anul 
III electromecanică s-au pro
pus probleme cu privire la îm
bunătățirea conținutului și di
versificarea practicii ; anii IV 
și V au probleme de structură 
a anului de învățămînt iar la a- 
dunârile anilor II-subingineri 
și IV topografie. asigurarea 
pregătirii prin cursuri editate

sau litografiate.
Sînt tot mai frecvente cazu

rile cînd studenții iau atitudine 
critică împotriva colegilor care 
nu se integrează în conduita 
universitară, fac absențe, își 
neglijează pregătirea individu
ală. In acest sens se pot aminti 
cazurile anilor I unde se resim
te maturitatea în gîndire a ce
lor care au lucrat în producție 
înainte de studenție, a anilor 
II-subingineri, IV-mine și elec
tromecanică unde s-a format o 
opinie sănătoasă față de mun
că și de stările indiscfplinare.

Folosind mijloace variate de 
antrenare și mobilizare a stu
denților la îndeplinirea obliga
țiilor pe care ie au. au fost lan
sate chemări la întreceri în do
meniul pregătirii' profesionale 
și a frecvenței de către studen

ții facultății de electromecani
că minieră la care au răspuns 
toate grupele și anii de studii. 
In această direcție birourile 
A.S.C., consiliile A.S.C. și 
U.A.S.C. urmăresc permanent 
întrecerea iar în adunările ge
nerale se dezbat probleme le
gate de întrecere. O altă formă' 
eficientă folosită este agitația 
audio-vizuală care trebuie să 
fie mai combativă, pentru în
lăturarea lipsurilor. Mai multă 
exigență este necesară în creș
terea răspunderii pentru înde
plinirea sarcinilor ce revin ca
drelor didactice în educarea 
studenților în spiritul discipli
nei conștiente și creșterea răs
punderii pentru sarcinile în
credințate. Studenții trebuie 
formați în spiritul eticii și al 
echității socialiste al dragostei

pentru muncă și profesiunea a- 
leasă.

Ținînd seama de contribuția 
pe care poate s-o aducă A.S.C., 
comitetul de partid din insti
tut acordă o foarte mare aten
ție întăririi rolului poliție, re
voluționar. statornicirii unui 
comportament demn în orice 
împrejurare, cultivării cinstei 
corectitudinii, prieteniei și o- 
meniei, cerințe majore formu
late față de constructorii soci
etății socialiste și tot atîtea o- 
biective ale muncii educative 
pe care o desfășoară.

Datoria organizațiilor de par
tid. a celorlalte organisme e- 
ducative este să contribuie la 
educarea unui tineret nou în 
spiritul muncii, responsabilită
ții. al eticii și echității socialis
te.

Cui îi acordăm 
găzduire ?

Mihail Demeter s-a anga 
jat la E-M. Aninoasa cu cir
ca două luni în urmă. I s-a 
asigurat cazare în căminul 
exploatării. 'De la o vreme 
însă nu s-a mai prezentat 
la serviciu. Dar, cu sau fără 
îngăduința celor puși să răs
pundă de administrarea că
minului. el a continuat să 
locuiască aici. Profitînd de 
faptul că locatarii unei ca
mere erau plecați la mină. 
M. D. a intrat înăuntru. Și. 
forțînd un dulap, a sustras 
de acolo un casetofon în va
loare de 2325 lei și alte obi
ecte. Prins pînă la urmă a 
trebuit să recunoască că el 
este autorul furtului. Acum 
pentru un timp, va „derula 
banda" cu... regrete. Consi
derăm necesar a face un a- 
pel către toți administrato
rii de cămine pentru a/ma
nifesta mai multă vigilență 
și răspundere în privința ce
lor care, contrar regulamen
telor în vigoare, locuiesc în 
cămine, deși nu mai au acest 
drept !

Au „cinat “ la... 
„Cina“

Gheorghe Matehoiu, îm
preună eu frații Nicolae și 
Vasile Croitoru, toți din Lu
peni, într-una din serile lu
nii februarie a.c., au consu
mat pahare după pahare eu 
băutură în restaurantul „Ci
na". Turmentați zdravăn, 
le-a venit pofta de arțag. Din 
te miri ce pricină, s-au luat 
la ceartă cu mai mulți con
sumatori, pe unii chiar |o-
vindu-i CU brutalitate. Si
pentru ca atmosfera de
scandal să fie completă, au
început să distrugă scaune.
să spargă la veselă de ziceai 
că i-ar fi pus „sfarmă pia
tră" din legendă să facă așa 
ceva.

Comițînd aceste acte de 
ultraj contra bunelor mqra- 
vuri, cei trei vor trebuii să 
plătească acum toate ...Țoa
lele sparte".

Capul familiei...
Lui Gheorghe Rărunchi 

angajat la E.M. Dîlja — sec
torul Rivezeni, avînd fanjilie 
numeroasă (soție și 3 copii) 
i s-a repartizat un aparta
ment confortabil în blocul 
54 din strada Viitorului, Pe
troșani. Dar imediat după 
instalarea acestuia în noua 
locuință, vecinii au început 
să aibă necazuri. Se plîn- 
geatf-cu toții că sînt deran
jați în repetate rînduri de 
megieșul lor. care, atunci 
cînd vine acasă pe... două 
cărări, provoacă un vacarm 
de nedescris, luîndu-se la 
harță cu toți. Tn seara de 10 
martie a.c., după un astfel 
de „recital" și-a alungat, din 
locuință soția (gravidă1) și pe 
cei trei copii. De „bhav" 
cum era, i-a ținut în frig a- 
fară pe tot timpul nopții.

Oare, pînă cînd se va;mai 
comporta ca o brută acest 
cetățean care doar cu nume
le poate fi numit soț și pă
rinte ? Oare, ce știe G. R. 
despre principiile morale în 
relațiile de familie, despre 
conviețuirea socială ? După 
faptele sale, se vede că e 
străin de toate acestea. Co
lectivul în care muncește ar 
trebui să-i amintească de o- 
bligațiile ce-i revin în fami
lie și societate.

Cpt. Toma FALON

Atrage atenția salariaților săi, de la toate u- 
nitățile din municipiu, că le revine ca obligație 
să cunoască și să respecte cu strictețe în pro
cesul muncii normele de securitate, instrucțiu
nile referitoare la aceste norme și legislația 
muncii.

Normele departamentale de protecție a mun
cii au drept scop să conducă la continua îmbu
nătățire a condițiilor de muncă, la prevenirea 
accidentelor și a îmbolnăvirilor profesionale, 
prin aplicarea de procedee tehnologice moder
ne și prin folosirea celor mai noi metode de 
organizare a muncii.

Obligații majore, de mare
răspundere ale șefilor 

de secții, ateliere, sectoare 
și depozite

In calitate de organizatori 
și conducători ai procesului 
de producție sînt obligați să 
stabilească, odată cu măsuri
le de realizare a planului de 
prod'.i.'isau a sarcinilor de 
serviciu măsuri corespunză
toare în vederea asigurării ce 
lor mai bune condiții de mun
că, a prevenirii accidentelor 
de muncă și a îmbolnăvirilor 
profesionale. In acest scop, 
conducătorii de unități, la toa

te nivelurile, au următoarele 
îndatoriri :

—Asigură aplicarea norme
lor de protecție a muncii; la 
construcția și exploatarea o- 
biectivelor în care se desfă
șoară o activitate economică, 
socială sau culturală; la in
troducerea de substanțe sau 
procese tehnologice noi. la 
amplasarea utilajelor și a in
stalațiilor, la repararea și în

treținerea utilajelor, instala
țiilor. sculelor șî la exploata
rea mijloacelor de lucru.

— Reglementează. organi
zează. urmăresc și i asigură e- 
fectuarea în bune condițiuni 
a reviziilor periodice, a repa
rațiilor materialului rulant, 
mașinilor, instalațiilor, unelte
lor și sculelor, precum și a al
tor instalații mecanice sub 
presiune și ale întregului u- 
tilaj de ridicare și transport, 
cu respectarea instrucțiunilor 
în vigoare elaborate de către 
Inspectoratul de stat pentru 
cazane și instalații de ridicat.

— Organizează instructajul 
de protecție a muncii al anga- 
jaților din unitate, verifică în
sușirea instructajului și ur 
măresc respectarea normelor 
de protecție a muncii la fie
care loc de muncă.

— Asigură echipamentul de 
protecție și de lucru, precum 

și alimentația de protecție 
potrivit normativelor în vi 
goare.

— Asigură păstrarea și în
treținerea în condiții optime 
a echipamentului de protecție 
prevăzut în normativ la „in
ventar". „inventarul secției" 
etc.

— Organizează propaganda 
de protecție a muncii în uni
tăți. asigurînd aprovizionarea 
acestora cu material de pro
pagandă (afișe, pliante, pano 
uri. filme, diafilme). precum 
și schimburi de experiență, 
etc.

— Asigură respectarea pre
vederilor normelor de igiena 
muncii privind iluminatul, în 
călzirea. ventilația etc. ale în
căperilor de lucru.

— Verifică- ,1a începerea 
programului de lucru. dacă 
angajații se prezintă in stare 

normală, cu ținuta îngrijită și 
dacă au asupra lor echipa
mentul de protecție și de lu
cru corespunzător lucrărilor 
ce urmează a le executa.

— Nu acceptă la lucru decît 
pe cei care sînt în stare nor
mală și au echipamentul com
plet și în bună stare.

— Fiecare angajat al între
prinderii are obligația să se 
prezinte în stare normală, su
ficient odihnit și corect îm
brăcat pentru a-și îndeplini 
în mod corespunzător sarcini
le' ce i se încredințează.

— înainte de începerea lu
crului să verifice dacă insta
lațiile, mașinile, utilajele și 
sculele pe care le vor folosi 
sînt în bună stare. Nu le vor 
folosi pe acelea care nu pre
zintă securitate în timpul lu
crului.

In scopul prevenirii acci
dentelor de muncă și a îmbol
năvirilor profesionale, munci
torii au următoarele îndatoriri:

® să verifice dacă instala
țiile, mașinile și sculele cu ca

De ce se produc accidente?
— Majoritatea accidentelor 

în muncă se datoresc defecți
unilor, amplasării necorespun
zătoare a utilajului și a ne- 
respectării normelor de teh
nica securității, de către mun
citori și personalul tehnico- 
administrativ.

— Nu se întrebuințează 
centurile de siguranță. în ca
zul executării unor lucrări de 
montare la înălțimi.

re lucrează sînt în perfectă 
stare;

• să îngrijească de întreți
nerea curățeniei la locul de 
muncă, a încăperilor în care 
își desfășoară activitatea:

• să aducă la cunoștința șe
filor ierarhici defectele la 
mașini, utilaje sau sculele cu 
care lucrează;

• să folosească complet e- 
chipamentul de protecție;

• să respecte întocmai teh
nologia de lucru și .instrucțiu
nile de la locul de muncă;

<| imediat ce se produce un 
accident la locul de muncă, 
salariații sînt obligați să a- 
nunțe conducătorul procesului 
de producție.

In- afara îndatoririlor enu
merate mai sus conducătorii 
de unități pot stabili pentru 
angajați. în cadrul legislației 
în vigoare și alte îndatoriri, 
care să conducă la îmbunătă
țirea condițiilor de muncă și 
la eliminarea pericolului de 
accidente!

— La amplasarea utilajelor 
nu se ține seama ca trecerile 
și ușile să nu fie blocate.

— Nu se controlează dacă i- 
luminatul locurilor de muncă 
corespunde normativelor în 
vigoare.

— Nu se instalează inscrip
ții de avertizare la locurile de 
muncă unde se execută por
niri de probă a utilajului ce 
este deconectat de la rețeaua 

electrică sau de la alte surse 
de energie (abur. apă. aer 
comprimat).

Muncitori și maiștri,
ingineri și tehnicieni ! 
In activitatea de zi cu zi, în-

depliniți-vă obligațiile ce vă revin 
prin normele de protecție a muncii, 
în acest context nu uitați:

• atelierele se țin în per
manent în perfectă ordine și 
curățenie, iar uneltele de 
muncă, de orice categorie și 
pentru orice întrebuințare, 
trebuie să fie în stare bună;

• aplicarea măsurilor de 
protecție a muncii și tehnica 
securității la locul de muncă 
revine inginerului sau tehnici
anului care conduce procesul 
tehnologic, conform H.C.M 
1 158/1953;

• este obligatorie asigura
rea muncitorilor cu echipa
ment și material de protecție

REȚINEȚI ’
Respectînd normele de tehnica securității și 

protecția muncii puteți evita orice fel de acci
dente !

MATERIAL PUBLICITAR

— Se folosesc instalații sau 
echipamente electrice impro
vizate. necorespunzătoare.

corespunzător locului și natu
rii muncii;

d revizia sau curățenia uti
lajului poate să se facă nu
mai după oprirea completă a 
acestuia;

• să se respecte normele 
de tehnica securității la toa
te categoriile de transport și 
munci de încărcare și descăr
care de materiale, utilaje etc

• să se interzică salariați
lor de a participa la lucrări 
periculoase dacă nu cunosc 
normele și instrucțiunile de 
tehnica securității la operația 
respectivă.
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Primiri la tovarășul 
Nicolae Ceaușescu

Trimisul special 
al sultanului Omanului

(Urmare din pag. 1)

date probleme referitoare la 
situafia din Orientul Apropi
at, precum și la relațiile din
tre România și Oman, eviden- 
țiindu-se dorința comună de

a dezvolta, pe multiple pla
nuri, colaborarea bilaterală, 
în folosul ambelor țări și po
poare. -

întrevederea s-a desfășurat 
într-o ambianță cordială.

Directorul general al firmei M.A.N 
din Munchen

Președintele Republicii So
cialiste România, tovarășul 
Nicolae Ceaușescu, a primit, 
marți dimineața, pe directorul 
general al firmei M.A.N. din 
Munchen, Otto Voisard.

La primire a luat parte to
varășul Gheorghe Oprea, vice- 
prim-ministru al guvernului.

Tovarășul Nicolae Ceaușescu, 
s-a întreținut cu oaspetele a- 
supra unor aspecte privind 
dezvoltarea în continuare a 
cooperării industriale dintre

firma M.A.N., din cadrul" con
cernului „Gutehoffnunghutte1* 
din R.F. Germania, și uzine 
de specialitate din țara noas
tră. In cursul convorbirii — 
s-a apreciat cu satisfacție că 
există reale posibilități pentru 
realizarea unei cooperări largi, 
reciproc avantajoase. în con
textul general al relațiilor 
multilaterale existente între 
România și R.F. Germania.

întrevederea s-a desfășurat 
într-o atmosferă cordială.

Prezentarea scrisorilor 
de acreditare a noului ambasador 

al Elveției
Tn ziua de 9 aprilie a.c.. tova

rășul Nicolae Ceaușescu, pre
ședintele Republicii Socialiste 
România, a primit pe Pierre- 
Henri Aubaret care și-a pre
zentat scrisorile de acreditare 
în calitate de ambasador ex
traordinar și plenipotențiar al 
Confederației Elvețiene în ța
ra noastră.

Cu acest prilej, președintele 
Nicolae Ceaușescu și ambasa
dorul Elveției au rostit cuvin- 
țări.

După solemnitatea prezentă
rii scrisorilor de acreditare.

președintele Republicii Socia
liste România, tovarășul 
Nicolae Ceaușescu, a avut o 
convorbire cordială priete
nească cu ambasadorul Confe
derației Elvețiene, Pierre-Henri 
Aubaret.

La solemnitate și la convor
bire au participat Constantin 
Stătescu, secretarul. Consiliu- 

■ ii de Stat, și Vasile Gliga. ad
junct al ministrului afacerilor 
externe. Au fost, de asemenea 
prezenți membri ai ambasadei 
Confederației Elvețiene la 
București.

Vizita delegației U.G.S.R.,
condusă de tovarășul 
Mihai Dalea, în Turcia

ANKARA 9 (Agerpres). — 
Cu prilejul vizitei oficiale pe 
care o întreprinde în Turcia, 
delegația Uniunii Generale a 
Sindicatelor din România, con
dusă de tovarășul Mihai Dalea, 
președintele Consiliului Cen
tral al U.G.S.R., la ambasada 
țării noastre din Ankara a fost 
organizată o întîlnire priete
nească.

Au participat Sadik Side, 
secretar general al Confedera
ției. Sindicatelor Muncitorilor 
din Turcia, Abdullah Basturk, 
președintele Uniunii sindicale 
a lucrătorilor din serviciile pu
blice, președinți și conducători 
ai altor uniuni sindicale de ra
mură. deputați, activiști sindi
cali. Intîlnirea s-a desfășurat 
într-o atmosferă caldă, priete
nească.

Rezoluția adoptată de Plenara 
C. C. al P. C. Francez

PARIS 9 (Agerpres). — Du
pă cum s-a anunțat, luni a a- 
vut loc la Paris o plenară a 
C.C. al Partidului Comunist 
Francez, care a audiat și a- 
probat un raport al secreta
rului general al P.C.F., Geor
ges Marchais, cu privire la a- 
legerile prezidențiale 
Franța.

Comitetul Central al 
— se arată în rezoluția 
tată de plenară — aprobă ac
tivitatea desfășurată de Biro
ul Politic, care a permis să se 
ajungă la o hotărîre a celor 
trei partide de stingă cu pri
vire la prezentarea unui can
didat unic. Comitetul Central

din

P.C.F. 
adop-

cheamă pe cetățenii Franței 
să voteze pentru primul secre
tar al Partidului Socialist 
Francez. Francois Mitterrand, 
— candidatul unic al forțelor 
de stingă la postul de pre
ședinte al Republicii, pentru 
a se crea condiții în vederea 
transpunerii în viață a progra
mului de guvernare al forțe
lor de stingă. In continuare, 
in rezoluție se arată că P.C.F. 
va depune toate eforturile 
pentru ca oamenii muncii 
francezi, forțele patriotice și 
democratice să susțină candi
datul celor trei partide de 
stingă în alegerile preziden
țiale.

Primul ministru al Franței, 
Pierre Messmer, a renunțat 
la candidatura prezidențială

PARIS 9 (Agerpres). — Pri
mul ministru al Franței, Pier
re Messmer, care și-a anun
țat marți dimineața candida
tura la alegerile prezidenția
le, cu condiția retragerii ce
lorlalți candidați ai majorită
ții. a revenit în aceeași zi a- 
supra hotărîrii sale.

Int'r-un comunicat dat pu
blicității marți după-amiază, 
primul ministru a declarat: 
„Nefiind întrunite condițiile 
puse, am decis să nu-mi depun 
candidatura la președinția Re-

i-publicii. Decizia mea este 
revocabilă".

Pe lista oficială a candida- 
ților la alegerile prezidenția
le figurează, pînă în prezent. 
Jacques Chaban-Delmas, fost 
prim-ministru. Valery Giscard 
D’Estaing, ministru al econo
miei și finanțelor în actualul 
guvern, și Francois Mitte- 
rand, prim-secretar al Parti
dului Socialist, candidat unic 
al stîngii.

Deschiderea lucrărilor sesiunii 
extraordinare a Adunării Generale a O.N.U.

NAȚIUNILE UNITE 9 — Co
respondentul Agerpres, C. A- 
lexandroaie, transmite : Marți 
la ora 21.00 (ora Bucureștiului), 
la Palatul Națiunilor Unite din 
New York au început lucrările 
celei de-a șasea sesiuni extra
ordinare a Adunării Generale 
a O.N.U., convocată din iniția
tiva Algeriei, sprijinită de nu
meroase state membre ale or
ganizației, între care și Româ
nia. Delegația țării noastre la 
această sesiune este condusă 
de tovarășul 
cu. ministrul 
ne.

Pe ordinea
scris un singur punct, intitulat 
„Problemele materiilor prime 
și dezvoltării1*.

Lucrările sesiunii au fost 
deschise de președintele celei 
de-a 28-a sesiuni a Adunării

George Macoves- 
afacerilor exter-

de zi se află în-

Generale, Leopoldo Benites 
(Ecuador). După numirea mem
brilor Comitetului de verifica
re a deplinelor puteri ale dele
gațiilor. plenara l-a ales pe 
Leopoldo Benites în funcția de 
președinte al sesiunii extraor
dinare, păstrînd, astfel, tradi
ția de a alege în această cali
tate pe președintele sesiunii or
dinare precedente. Adunarea 
Generală a adoptat apoi. în 
unanimitate, agenda de lucru 
a sesiunii și măsurile procedu
rale propuse pentru organiza
rea lucrărilor sale, care urmea
ză să dureze trei săptămîni.

Drept bază a dezbaterilor, 
„grupul celor 77“ a pregătit 
două documente de lucru: un 
proiect de „Declarație asupra 
creării unei noi ordini econo
mice internaționale" și un pro
iect de „Program de acțiune".

de evalua- 
a siste- 

în rela- 
comerciale

Y1ENA Ședința plenară a negocierilor 
privind reducerea reciprocă a trupelor 
și armamentelor în Europa centrală

I

Comitetul special al O.N.U. 
pentru decolonizare 

a încheiat dezbaterile 
în problema Namibiei

NAȚIUNILE UNITE 9 (A- 
gerpres). — Comitetul special 
al O.N.U. pentru decolonizare 
a încheiat, luni, dezbaterile în 
problema Namibiei. Cele 24 de 
țări membre în Comitet au a- 
doptat. în unanimitate, o rezo
luție care reafirmă dreptul 
populației din acest teritoriu la 
autodeterminare. In cuprinsul 
rezoluției, membrii acestui or
ganism își exprimă adînca 
preocupare în legătură cu con
tinuarea ocupației ilegale a 
Namibiei de către Republica 
Sud-Africană și cu extinderea 
de către autoritățile rasiste de 

1 Pretoria a politicii de apart
heid și de creare a unor ban-

tustane în acest teritoriu. Co
mitetul subliniază, totodată, că 
politica Africii de Sud în Na
mibia, îndeosebi recurgerea la 
presiuni și alte metode bazate 
pe forță, în scopul înăbușirii 
luptei de eliberare națională a 
poporului namibian, reprezintă 
o provocare la adresa opiniei 
publice mondiale, a dreptului 
internațional și a Cartei O.N.U. 
Rezoluția condamnă țările ca
re sprijină regimul de la Pre
toria pentru continuarea ocu
pării ilegale a Namibiei, în 
dezacord cu cerințele repetate 
ale Organizației Națiunilor U- 
nite.

Documentele vizează lansarea 
unei ample acțiuni 
re și revizuire 
melor existente 
țiile economice.
și monetare internaționale, a- 
șezarea acestora pe bazele so
lide ale principiilor dreptului 
internațional și Cartei O.N.U. 
pentru garantarea dezvoltării 
independente a statelor și asi
gurarea progresului economic 
și social al tuturor popoarelor.

Evidențiind necesitatea spri
jinirii de către statele industri
alizate a tendințelor de însănă
toșire a bazelor cooperării eco
nomice internaționale, ziarul 
..New York Times” sublinia, 
într-un editorial, că „ar fi o 
dovadă de miopie politică din 
partea statelor industrializate 
dacă ar refuza să recunoască 
interesele legitime ale țărilor 
în curs de dezvoltare în efor
turile pentru elaborarea noilor 
norme ale ini: rdependențelor 
din lumea contemporană".

Proiectul planului de acțiune 
conține. în exclusivitate, mă
suri concrete pentru organiza
rea justă a acestor interdepen
dențe. pentru facilitarea trans
punerii în viață a principiilor 
declarației, pentru asigurarea 
realizării unor pași spre ame
liorarea decalajelor economice 
imense care separă, în prezent, 
statele în curs de dezvoltare de 
cele industrializate.

VIENA 9 — Coresponden
tul Agerpres, Corneliu Vlad, 
transmite: In capitala Austri
ei a avut loc, marți, cea de-a 
32-a ședință plenară a nego
cierilor privind reducerea 
reciprocă a trupelor 
armamentelor și măsuri 
diacente
Cu acest 
tul șefii
Sovietice

și 
a- 

în Europa centrală, 
prilej, au luat cuvîn- 
delegațiilor Uniunii 
și Statelor Unite.

a

Participanții au convenit a- 
supra stabilirii unei pauze în 
desfășurarea lucrărilor, ședin
țele plenare urmînd să fie re
luate în săptămîna care înce
pe la 6 mai a.c.

La negocierile de la Viena 
participă. în prezent delegați
ile a 19 state: România este 
reprezentată de o delegație 
condusă de Dumitru Aninoiu, 
ambasadorul țării noastre 
Viena.

„Declarația politica 
a guvernului etiopian

ADDIS ABEBA 9 (Agerpres) 
— Guvernul etiopian, condus 
de premierul Makonnen, a a- 
doptat „declarația politică", 
în care sînt expuse principi
ile de bază ale politicii inter
ne și externe a noului guvern. 
Documentul relevă că în poli
tica sa internă, cabinetul va 
acorda o atenție deosebită so
luționării „dificultăților fi
nanciare și greutăților provo
cate de seceta care s-a abătut 
asupra mai multor regiuni a- 
le țării" și preconizează o se
rie de reforme în domeniul 
administrației, educației, poli
ticii de dezvoltare economică, 
a prețurilor, salariilor, inves-

INTR-O CUVINTARE 
ROSTITĂ IN CADRUL UNUI 
MITING DESFĂȘURAT LA 
HELMSTADT, în Saxonia in
ferioară, cancelarul R.F. Ger
mania, Willy Brandt." a decla
rat că guvernul vest-german 
intenționează să continue po
litica de normalizare a rela
țiilor cu țările socialiste. Este 
necesar — a subliniat Willy 
Brandt — să se continue in
sistent și neobosit cursul po
liticii de asigurare a păcii.

tițiilor străine și agriculturii. 
Propunerile formulate de gu
vern in vederea înfăptuirii re
formei agrare sînt — se arată 
în -declarație — deosebit de 
importante pentru „accelera
rea procesului de dezvoltare 
economică și de creștere a ni
velului de trai al majorității 
poporului etiopian". Totodată, 
declarația relevă că guvernul 
s-a angajat să sporească efi
cacitatea aparatului de stat, 
să elimine corupția, să înfăp
tuiască reforma sistemului ju
ridic, a sistemului de învăță- 
mînt și să adopte o serie de 
măsuri care să permită pătu
rilor largi ale populației să 
participe la activitatea orga
nelor conducerii locale.

—♦—

ORIENTUL APROPIAT
• Activitate diplomatică
• Dueluri de tancuri și de artilerie între forțele 
siriene și israeliene

CAIRO 9 (Agerpres1). — In 
cadrul vizitei oficiale de mai 
multe zile pe care o întreprin
de în Egipt, șeful statului su
danez, Gaffar Numeiri, a avut 
o nouă întrevedere cu președin
tele țării gazdă, Anwar Sadat 
— informează agenția M.E.N.

CAIRO 9 (Agerpres). — 
Președintele Sudanului, Gaf- 
far Numeiri, și-a încheiat, 
marți, vizita de o săptămînă 
efectuată în Egipt, în cursul 
căreia a avut mai multe run
de de convorbiri cu președin
tele țării-gazdă, Anwar Sadat. 
Au fost discutate, în special, 
probleme privind conjunctura 
arabă actuală și diferitele ini
țiative vizînd reglementarea 
politică a situației din Orien
tul Apropiat, precum și aspec
te ale aplicării Programului e- 
gipteano-sudanez de acțiune 
politică comună și de dezvol
tare economică complementa
ră, semnat de cele două părți 
la 12 februarie.

DAMASC 9 — Coresponden
tă de la Crăciun lonescu : 
Marți dimineață, a sosit la Da
masc regele Hussein al Iorda
niei într-o vizită de 24 de ore 
în cursul căreia va avea con
vorbiri cu președintele Hafez 
Al Assad.

DAMASC 9 (Agerpres). — 
Regele Iordaniei, Hussein, a- 
flat în vizită oficială la Da
masc. a avut, marți, convorbiri 
cu președintele Siriei, Hafez 
Assad.

MIERCURI, 10 APRILIE

19,30
20.00 
20,2Q
20,25

îeleșcoală : 
9,00

PETROȘANI — 7 Noiem
brie: Monolog; Republica: 
Fiul mecanicului de locomo
tivă; PETRII,A: Stare de a- 
sediu; LONEA — Minerul: 
Aventura lui Poseidon; A- 
NINOASA: Vacanță la Ro
ma: VULCAN: Morgiana; 
LUPENI — Cultural: Cidul: 
URlCANl: O afacere pe 
cinste.

5,00 Buletin de știri 5,05 
Cîntec și joc pe plaiurile ță
rii; 6,00 
mineții;

■melodia
letin de
populară; 10,00 Buletin

Radioprogramul di- 
8,08 La microfon, 
preferată; 9,00 Bu- 
știri; 9,15 Muzică 

de

știri; 10,10 Retrospectiva cre
ației lui Vasile Vasilache; 
10,30 Din țările socialiste; 
11,00 Buletin de știri; 11,05 
Album de madrigale; 11,35 
Grupuri vocal-instrumenta- 
le; 12,00 Buletin de știri; 
12,05 întîlnire cu melodia
populară și interpretul pre
ferat; 12,35 Cîntare anilor 
lumină; 13,00 Radiojurnal:
13.15 Revista șlagărelor 14,00 
Buletin de știri; 14,05 Vari
etăți muzicale; 14,40 Din 
muzica popoarelor; 15,00 Bu
letin de știri; 15,05 Clubul 
invitaților; 16,00 Radiojur
nal; 16,15 Cîntece de Zaha- 
ria Popescu; 16,25 Odă lim
bii române; 16,45 Muzică u- 
șoară; 17,00 Buletin de știri;
17.15 Universul familiei; 
17,40 Muzică populară; 18,00 
Orele serii; 20,00 Muzică 
populară; 20,40 Muzică pe a- 
dresa dumneavoastră; 22,00 
Radiojurnal; 22,30 Bijuterii 
muzicale; 23,00—5,00 Estra
da nocturnă.

9,20

9,30

10,00

10,30

17,30
17,35

18,05

Album : Jurnalul 
Titu Maiorescu.
Introducere in infor
matică. Sisteme de 
prelucrare automată a 
datelor.
Interferențe științifice : 
Antropologia.
Curs de limbă engleză 
Lecția
Curs
Lecția
Film
(reluare). Legenda. Cu : 
Maia Potocka 
Burlicev.
Telex.
Curs de limbă 
ză. Lecția 88.
Micii meșteri 
din județul Vrancea.

84 (reluare1).
de limbă rusă.
85 (reluare), 
pentru tineret

și N.

france-

mari...

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

FORȚELE KHMERE DE E- 
LIBERARE au cucerit poziți
ile inamice de la Anluong 
Chan și Prelc Ampil. situate 
la 10, respectiv, 6 kilometri 
de Pnom Penh. In ultimele 
șase zile, unitățile lonnoliste 
au fost obligate să se retragă 
din șase poziții aflate în peri
metrul defensiv al capitalei.

COTIDIANUL TAILANDEZ 
„THE NATION", reluat de a- 
genția France Presse, anunță 
în numărul său de marți că, 
pînă la sfîrșitul acestui an, 
mai multe baze militare ame
ricane vor fi retrase de pe te
ritoriul Tailandei. paralel cu 
reducerea personalului militar 
al Statelor Unite, staționat în 
această țară.

DAMASC 9 (Agerpres). — 
Potrivit unor comunicate mili
tare difuzate de postul de ra
dio Damasc, artileria și tancu
rile siriene au intrat în acțiu
ne, în cursul dimineții de 
marți, pentru a dejuca încer
carea trupelor israeliene de 
a-și ameliora pozițiile din sec
torul de nord al liniei de înce
tare a focului de. pe înălțimile 
Golan. „Artileria noastră — 
menționează unul dintre comu
nicate — și-a îndreptat focul 
împotriva pozițiilor inamice și 
împotriva concentrărilor sale • 
de trupe, iar tancurile și mij
loacele de luptă antitanc au 
angajat lupte cu tancurile isra
eliene și au bombardat puncte
le lor de sprijin din prima li
nie a frontului".

Luptele dintre cele două 
părți au fost reluate, în zorii 
zilei, și în regiunea Muntelui 
Hermon.

LONDRA 9 (Agerpres). — 
Actele de violență continuă în 
Irlanda de Nord în ciuda efor
turilor guvernului britanic și 
ale autorităților provinciale de 
prevenire și combatere a atacu
rilor teroriste ale elementelor 
extremiste, care se opun apli
cării acordului tripartit de la 
Sunningdale privind reglemen
tarea pașnică a situației din 
Ulster. Presa britanică conti
nuă să comenteze în aceste zi
le tendințele de agravare a 
„problemei irlandeze", por
nind de la faptul că recrudes
cența violenței nu a putut fi 
oprită pînă în prezent. In 
cursul nopții de luni, o bombă 
incendiară puternică a provocat 
un violent incendiu în centrul 
comercial al ofașului Armagh 
situat la Circa 50 km de Bel
fast. Incendiul s-a extins cu 
repeziciune, distrugînd în în
tregime 9 magazine și avariind 
serios alte clădiri. In total du
pă cum s-a anunțat oficial, nu
mărul victimelor înregistrate

în cei 4 ani și jumătate de vio
lență din Irlanda de Nord se 
ridică la 990. Pe de altă parte, 
în Marea Britanie, în special 
la Londra, continuă seria de 
atentate cu bombe incendiare, 
plasate în magazine și institu
ții. Recent, elementele extre
miste au împușcat un colonel 
din armata britanică într-o lo
calitate din nordul țării. In 
cursul zilei de luni, poliția bri
tanică a capturat, în urma u- 
nui telefon anonim, un contai
ner conținînd o mare cantita
te de arme și muniții, aflat la 
bordul unui cargou ancorat în 
portul Southampton (Hampshi
re). Se consideră, totodată, că 
guvernul de la Londra și auto
ritățile provinciale vor conti
nua să îmbine în perioada ur
mătoare acțiunile politice pen
tru aplicarea acordului de la 
Sunningdale cu măsuri ferme 
pentru reprimarea și preveni
rea actelor teroriste, măsuri 
cerute cu insistență de popu
lația pașnică din Ulster.

Un discurs 
al premierului 
Indira Gandhi
DELHI 9 (Agerpres). — Pri

mul ministru al Indiei. Indira 
Gandhi, a rostit un discurs la 
sesiunea anuală a Federației 
naționale a fermierilor din In
dia. în care a subliniat necesi
tatea lichidării sistemului in
termediarilor particulari în co
merțul cu cereale din țară. Pre
mierul a evidențiat însemnă
tatea efectuării tuturor tran
zacțiilor și vînzărilor de cere
ale prin intermediul organis
melor și organizațiilor de stat. 
Realizarea acestui deziderat — 
a menționat Indira Gandhi — 
va duce la distribuirea mai e- 
chitabilă a cerealelor destinate 
consumului populației, ar a- 
vantaja producătorii care ar 
avea posibilitatea să-și comer
cializeze produsele la prețuri 
mai ridicate de stat și ar crea 
condiții favorabile stabilizării 
prețurilor la produsele alimen
tare.

)
i

Institutul de cercetări
și proiectări miniere

LA PARIS, S-AU ÎNCHE
IAT, MARȚI. LUCRĂRILE 
COMISIEI HĂRȚILOR GEO
LOGICE ALE LUMII, in 
cursul cărora au fost prezen
tate rezultatele cercetărilor 
în țările membre ale Comisiei 
și ale Congresului internațio
nal geologic. Din țara noastră, 
la lucrări a participat o dele
gație de specialiști, condusă 
de profesorul universitar Vir
gil Ianovici.

PREȚURILE DE VINZARE 
„EN GROS'* ALE PRODUSE
LOR MANUFACTURATE au 
crescut cu o rată fără prece
dent în cursul lunii trecute, 
ridicînd prețurile de produc
ție din Marea Britanie cu o 
medie anuală de 36 la sută 
— a anunțat, cu titlu prelimi
nar, guvernul britanic.

SEISMOGRAFELE INSTA
LATE IN PROXIMITATEA 
VULCANULUI ETNA, DIN 
SICILIA, au înregistrat, în ul
timele zile, peste 150 de im
pulsuri seismice. Oamenii de 
știință italieni consideră că 
aceste seisme sînt provocate 
de deplasarea lavei în interio
rul vulcanului, ceea ce ar pu
tea conduce, în scurt timp, la 
formarea unui nou crater.

EXPLOATAREA

TEL AVIV 9 (Agerpres). — 
Un purtător de cuvînt militar 
de la Tel Aviv, menționat de 
agențiile Reuter și United 
Press International, a declarat 
că forțele siriene și-au reluat, 
marți dimineața, focul de ar
tilerie și de tancuri împotriva 
unor poziții israeliene de pe 
înălțimile Golan. El a arătat 
că forțele israeliene au ripos
tat. duelurile de tancuri și de 
artilerie desfășurîndu-se în 
sectoarele de nord și de sud 
ale teritoriului ocupat în 
timpul războiului din octom
brie 1973.

pentru cărbune
Petro ș a n i

22,20

Sociorama.
Tragerea Pronoexpres. 
Bună seara, vacanță !
1 001 de seri. Carnava
lul.
Telejurnal.
Teleobiectiv.
Publicitate.
Telecinemateca. In ci
clul Mari ecranizări : 
Tom Jones. Producție 
a studiourilor engleze 
24 de ore.

Valorile temperaturii " în
registrate în cursul zilei 
ieri :

Maximele: 
grade; Paring

Minimele: 
grade; Paring

Petroșani 
2 grade.
Petroșani
— 4 grade.

de

11

2

PENTRU URMĂTOARE
LE 24 DE ORE : Vreme in
stabilă cu cer variabil. Vînt 
slab pînă la potrivit din sec
torul1 nordic.

a n u n
c o n c

aJ»

urs
pentru ocuparea 

posturi
următoarelor

® ingineri și ingineri principali, în specia
litatea minieră, electromecanică, construcții și 
instalații pentru activitatea de cercetare și pro
iectare

® tehnicieni și tehnicieni principali, în spe
cialitatea minieră și electromecanică pentru ac
tivitatea de cercetare

mana

muncitori topografi

dactilografe principale

traducător pentru limba engleză și ger

Concursul va avea loc în ziua de 20 aprilie 
1974 la sediul Institutului de cercetări și proiec
tări pentru cărbune din Petroșani, str. Mihai 
Viteazul nr. 3.

Condiții de angajare conform Legii nr. 
12/1970.

PETROȘANI
angajează urgent

• Conducători auto care posedă
carnet de conducere gradul
„D“ pentru autobuze
Salarizarea se face conform Legii nr. 12/1971 

și H.C.M. 890/1973.

Informații suplimentare la sediul unității 
din str. Republicii nr. 31.

INSTITUTUL UE MINE
PETROȘANI

organizează concurs
pentru ocuparea postului de

CONTABIL REVIZOR PRINCIPAL
Condițiile de ocupare a postului sînt coif 

form Legii 12/1971.

Concursul se va ține în ziua de 26 aprilie a.c.

Cererile de înscriere la concurs se vor depu
ne la biroul plan-salarizare, personal al Insti
tutului de mine Petroșani (telefon 1 1050 —
11051)

Tiparul - întreprinderea poligrafică Hunedoara - Subunitatea Petroșani 40 396


