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PRIMIRI U TOVARAȘUl KOLAE CEÂIIȘESCU
Trimișii speciali ai ziarelor „Die Welt“, „Te Monde". 

„The Times" și „La' Stampa"
Tovarășul Nicolae Ceaușescu, 

secretar general al Partidu
lui Comunist Român, pre
ședintele Republicii Socialiste 
România, a primit, miercuri 
după-amiază, pe trimișii spe
ciali ai ziarelor „Die Welt“ — 
I-Ians Stollhans, „Le Monde"

— Manuel Lucbert, „The 
Times11 — Richard Davy, și 
„La Stampa11 — Renato Proni.

La primire au participat to
varășii Cornel Burtică, mem
bru supleant al Comitetului 
Executiv, secretar al C.C. âl 
P.C.R., și Ștefan Andrei, se

cretar al C.C. al P.C.R.
Tovarășul Nicolae Ceaușescu 

s-a întreținut cordial cu trimi
șii speciali ai celor patru zia
re, cărora le-a acordat un in
terviu pentru suplimentul lu
nar economic „Europa11, editat 
de aceste cotidiene.

Președintele Federației industriilor din H. F. Germania
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întrecere a muncii

„Ritmurile de creștere a extracției 
de cărbune reclamă răspundere 

deosebită pentru întărirea efectivelor 
de mineri, pentru creșterea gradului de 

■ stabilizare și ridicarea calificării44

Președintele Republicii So
cialiste România, tovarășul 
Nicolae Ceaușescu, a primit, 
la 10 aprilie, pe dr. Hans Gun
ther SohI, președintele Fede
rației industriilor din R. F. 
Germania, însoțit de membrii 
delegației economice pe care 
o conduce în vizita în țara 
noastră.

La întrevedere au partici
pat tovarășii Ion Pățan, vice- 
prim-mînistru al guvernului și 
ministrul comerțului exteri
or, Nicolae Agachi, ministrul 
industriei metalurgice, loan 
Avram, ministrul industriei 
construcțiilor de mașini grele,

și Vasile Pungan, consilier al 
președintelui Republicii Socia
liste România.

A fost de față Erwin Wic
kert, ambasadorul R. F. Ger
mania la București.

Președintele Nicolae 
Ceaușescu s-a întreținut cu 
oaspeții asupra unor proble
me privind dezvoltarea și di
versificarea în continuare a 
colaborării și cooperării in
dustriale dintre România și 
R. F. Germania.

In cursul convorbirii s-a 
subliniat existența unor largi 
posibilități în acest domeniu 
și a fost exprimată dorința 
comună de a impulsiona con-

lucrarea multilaterală 'dintre 
întreprinderile românești și 
întreprinderile care fac ■ parte 
din Federația industriilor din 
R. F. Germania. In context, 
conducătorul delegației vest- 
germane a arătat că vizita în 
țara noastră, întrevederile 
avute, i-au permis o mai bună 
cunoaștere a potențialului e- 
conomiei românești care în 
ultimii ani a înregistrat mari 
succese, ceea ce oferă posibi
lități sporite de intensificare 
a cooperării în industrie și în 
alte sectoare de interes co
mun.

întrevederea s-a desfășurat 
într-o ambianță de cordiali
tate.
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Substanțiale depășiri de plan
Situîndu-și în mod constant întreaga activitate în 

ritmurile înalte generate de întrecerea socialistă, co
lectivul de muncitori, ingineri și tehnicieni din cadrul 
minei Vulcan a înregistrat un nou succes care ilustrează 
în mod convingător preocupările pentru continua spori
re a producției de cărbune. Astfel, în cursul zilei de 
marți, din abatajele Vulcanului a fost trimisă spre ziuă 
cea de-a 19 000 tonă de cărbune extrasă suplimentar, 
realizare obținută în condițiile unei ritmicități constan
te a producției. Depășirea planului de producție este 
realizată ca urmare a bunei organizări a muncii, fapt 
reflectat de obținerea în perioada ce a trecut de la în
ceputul anului, a unor productivități cu peste 60 de 
kilograme pe post superioare celor planificate.

Minerii vulcăneni își propun să dezvolte în aceste 
zile succesele obținute pentru a cinsti așa cum se 
cuvine apropiata sărbătoare a zilei muncii.
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Rodnicie 
In abataje

încheierea primei decade 
a lunii aprilie consfințește 
un bilanț rodnic pentru co
lectivul sectorului I al mi
nei Uricani. In această pe
rioadă au fost extrase pes
te prevederile de plan mai 
bine de 470 tone cărbune 
și s-au creat condiții pentru 
ca linia de front să asigu
re și în continuare obține
rea unor însemnate sporuri 
de producție.

O contribuție însemnată 
la aceste succese au adus-o 
brigăzile de mineri condu
se de Procopie Moater, Ni
colae Sultan și Grigore Liț- 
can, ca și personalul de de
servire a locurilor de mun
că. care a asigurat formați
ilor de lucru din abataje 
condiții optime pentru reali
zarea ritmică a sarcinilor 
de plan.

Ioan MUNTEANU, 
tehnician, E. M. Vulcan

Crește gradul 
de mecanizare
La sectorul I al minei Pa- 

roșeni în abatajul frontal 
6125. condus de minerul 
Ioan ’ Demeter, combina 2- 
K-52 a fost introdusă și 
pusă în funcțiune cu 7 zi
le înainte de termenul pla
nificat.

Lucrările- de transport și 
montare a combinei în sub
teran s-au desfășurat sub 
îndrumarea maistrului prin
cipal electromecanic Nicolae 
Bunea și a maistrului ener
getic Nicolae Bodescu. S-au 
evidențiat lăcătușii șefi de 
echipă Liviu Negru și Vasi- 
le Arieșan și electricianul 
Ludovic Kerteș.

Remarcăm,, de asemenea, 
eforturile depuse de colec
tivul atelierului electrome
canic al unității care a exe
cutat la termen și în con
diții calitative bune lucră
rile de revizie a combinei, 
încă de la suprafață-

i

Interviu cu ing. VASILE OGHERLACI, 
director general adjunct al Centralei cărbunelui Petroșani
— Cunoaștem că asigu

rarea forței de muncă 
pentru unitățile miniere 
din cadrul platformei 
Văii Jiului se înscrie 
printre preocupările pri
oritare ale conducerii 
Centralei cărbunelui Pe
troșani. Inaugurind în 
coloanele ziarului „Stea
gul roșu" o rubri
că al cărei scop este 
sprijinirea eforturilor in 
direcția recrutării, for
mării și stabi
lizării cadre
lor de mineri, 
vă rugăm, pen
tru început, să 
împărtășiți ci
titorilor zi
arului opi
niile dumnea
voastră în le
gătură cu di
namica actuală 
a forței de 
muncă în ex
ploatările mi
niere din Va
lea Jiului.

— Intr-adevăr, 
așa cum ați re
marcat, asigura
rea forței de mun
că pentru unități
le miniere constituie unul din 
juhiectivele căruia îi acordăm 
o atenție deosebită. In spiri
tul indicațiilor date de con
ducerea superioară a parti
dului și statului, biroul exe
cutiv al centralei s-a preo
cupat susținut de asigurarea 
cadrelor de muncitori califi
cați îndeosebi pentru activi
tățile din subteran, conside- 
rînd că aceasta este una din 
premisele îndeplinirii sarci
nii de creștere rapidă a ex
tracției de cărbune, cores
punzător cerințelor sporite 
ale economiei naționale. In 
contextul acestor preocupări

cred că merită să se rețină 
ca aspecte pozitive înregis
trate în ultima vreme orga
nizarea mai bună a recrută
rii de muncitori din județe
le cu forță de muncă exce
dentară, îmbunătățirea acti
vității de primire la unități 
a noilor angajați, simplifica
rea formalităților de înca
drare, organizarea mai bună 
a instruirii în centrele spe
ciale de la Petroșani și

In mina cui 
și cum 
predăm 

ștafeta 
destoiniciei 
minerești

Vulcan, luarea unor măsuri 
mai eficiente pentru integra
rea treptată a noilor anga
jați în muncile auxiliare și 
direct productive, explicarea 
și materializarea avantajelor 
sporite acordate noilor an
gajați în unitățile miniere 
prin H.C.M. nr. 1 505/1973. 
Ca urmare, planul forței de 
muncă pe ansamblul unități
lor din platforma Văii Jiu
lui . este realizat și chiar de
pășit. Dar. chiar așa stînd 
lucrurile, problema își păs
trează acuitatea deosebită.

— Ce aspecte aveți în 
vedere cînd vă referiți la 
această acuitate ?

— Mai multe. Este vorba 
în primul rînd de sarcinile 
de perspectivă. Importantele 
creșteri de producție prevă
zute pentru anul 1975 și 
pentru anii următorului cin
cinal se vor realiza exclusiv 
pe seama sporirii producti
vității muncii. Punînd la 
baza viitoarelor ritmuri de 
creștere a nivelului extrac
ției de cărbune extinderea 
mecanizării și modernizarea 
producției, avem în vedere 

și problema de
osebit de im
portantă a for
mării cadrelor 
de mineri de 
tip nou, în spi
ritul concepției 
definite de to
varășul Nicolae 
Ceaușescu la 
adunarea acti
vului de partid 
al Văii Jiului, 
capabili să stă- 
pînească tehni
ca modernă.
Aceasta recla
mă o răspun
dere deosebită 
pentru întineri
rea efectivelor, 

pentru creșterea gradului de 
stabilizare, pentru calificare 
și perfecționarea calificării. 
Or, la ora actuală, media de 
vîrstă a muncitorilor de la 
activitățile din subteran la 
unitățile miniere din Valea 
Jiului depășește 35 de ani. 
In același timp, fluctuația 
este încă ridicată. Spre exem
plificare, aș putea arăta că în 
anul 1973 la exploatările mi
niere Lonea, Petrila și Ani- 
noasa. numărul celor intrați 
este aproximativ egal cu al 
celor ieșiți, iar la Lupeni este 
chiar mai mic.

G. ADAM

(Continuare in pag, a 3-a)

Ansamblul folcloric 
al Institutului de mine 
laureat al Festivalului 

național al artei studențești
In zilele de 5, 6 și 7 apri

lie, la Iași, a avut loc Festi
valul național al artei studen
țești, ediția a IX-a, secția fol
clor, Printre participant s-au 
numărat și studenții ansam
blului folcloric al Institutului 
de mine din Petroșani. La e- 
diția din acest an, închinată 
celor două mari evenimente 
politice — a XXX-a aniversa
re a Eliberării și cel de-al 
XI-lea Congres al partidului 
— studenții petroșăneni s-au 
străduit ca participarea lor să 
fie superioară anilor trecuți. 
Numai din perspectiva unei 
înalte conștiințe a valorilor, 
talentul se poate manifesta 
deplin, poate să prezinte in
teres public și să se mențină 
sub semnul forțelor umane 
constructive.

Incadrîndu-ne în tendințele 
actuale de valorificare a co
morilor folclorului am pornit 
de la un material original. A- 
daptat scenei el a alcătuit un 
colaj de vechi obiceiuri româ
nești. un document etnogra
fic. Această semnificație o are 
spectacolul cu obiceiul „Po- 
pelnicul11 prezentat în concurs 
de ansamblul folcloric al in
stitutului nostru, care a fost 
o revelație prin autenticitate 
și originalitate, prin emoția 
transmisă publicului. „Popel- 
nicul11 este un obicei vechi de 
primăvară cules de studenți 
în zona Orăștiei, din satul 
Dîncu Mare. Este un obicei al 
fetelor care, în, zilele de pri
măvară. caută planta numită 
popelnic. Cea care o găsește 
uscată se va mărita, se spune, 
în toamna acelui an. Deci, ex- 
tinzînd sfera semnificațiilor, 
va fi un prilej de bucurie, de 
a cînta și juca cu cei „mai 
faini ficiori din sat“. Inedi

tul acestui obicei îl constituie 
„strigarea peste sat11, prilej 
de a scoate în evidență, prin 
ironie, defectele și slăbiciuni
le „rivalelor" din sat sau din 
satele învecinate.

Confruntîndu-se cu puter
nice formații din centrele uni
versitare Timișoara, Cluj, 
București, Iași, Brașov, an
samblul folcloric al Institu
tului de mine din Petroșani 
s-a bucurat de ■ receptivitate 
și succes. Munca studenților- 
artiști din Petroșani a fost 
răsplătită cu titlul de „Laure- 
ați ai Festivalului național al 
artei studențești11 și „Premiul 
special11 acordat de revistele 
„Viața studențească11 și „Am
fiteatru11. Aceste rezultate sînt 
cu atît mai elocvente. mai 
semnificative, cu cît participa
rea din acest an a întrecut 
orice previziuni, depășind cu 
mult edițiile precedente ale 
Festivalului național al artei 
studențești, care este un mij
loc de apropiere și cunoaștere 
a tinerilor, de valorificare 
spectaculară a valorilor cultu
rii spirituale ale poporului 
nostru.

La ediția din acest an a 
festivalului, studenții din Pe
troșani au mai obținut, la 
Cluj, în filmul de amatori, 
premiul al II-lea. Ei fac parte 
dintr-o generație a împliniri
lor, născută în anii socialismu
lui, care se pregătește cu res
ponsabilitate pentru viitor, dar 
e receptivă la tot ce are mai 
valoros poporul, participind 
cu entuziasm și optimism la 
viața socială și culturală.

Student Lucian MOGA, 
vicepreședinte al C.U.A.S.C. 

din Institutul de mine 
Petroșani

i 
i 
i 
i 
i 
i 
i 
i 
i 
i 
i 
i

Am luat parte în aceste 
zile, în Lupeni, la o 
întîlnire care a confir- jj 
in spiritul în care a ’
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mat prin spiritul ... _
fost conceputa grija, preocu
parea, un neastîmpăr, poate, 
al foștilor activiști U.T.C. față 
de modul în care își îndepli
nesc azi menirea organizațiile 
de tineret, maniera în care 
reușesc să fie la înălțimea 
răspunderilor lor, complexe și 
de loc ușoare, actualii condu
cători ai tineretului.

„FAȚĂ IN FAȚĂ" a fost ge. 
nericul acestei întâlniri, con
cepută și desfășurată sub 
conducerea directă a primu
lui secretar al comitetului o- 
rășenesc de partid Lupeni, 
loan Ghinea, întîlnire avînd 
drept scop să strîngă laolaltă

Dialog

între

generații
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l Vaste acțiunic

! de împădurire
; Continuă, în ritm susți- 
i nut, lucrările de împădurire 
■ ce se execută de către Oco- 
; iul silvic Petroșani. Pînă în 
; prezent, în zona exploatări- 
i lor forestiere Sașa, Galbena 
: și Bilele au fost plantați 
; 300 000 de puieți pe o supra- 
i față de 120 hectare.
:. Aceste acțiuni, la care 
; participă un număr de pes- 
; te 130 de muncitori vor con- 
• tinua cu intensitate sporită 
: pînă în a doua jumătate a 
: lunii mai. plantările din a- 
: cest an situîndu-se la un ni- 
'■ vel superior anilor prece- 
i denți și contribuind din plin 
i la completarea fondului sil- 
: vie al pădurilor din raza 
; municipiului.

Șeful de schimb Ion Chio- 
reanu și ortacii Teodor Gî- 
tean și Levente Vereș din 
brigada minerului Ștefan 
Molnar de la sectorul V al 
minei Lonea se pregătesc de 
intrare în șut. După cum se 
vede în imaginea noastră 
buna lor dispoziție e îmbi
nată cu dorința de a conti
nua rodnicia la locul lor de 
muncă.

r

EDILITARA

Intre lucrările edili- 
tar-gospodărești pe ca
re le execută în pre
zent E.G.C. se numără 
și recondiționarea îm- 
brăcăminții asfaltice a 
străzilor intens circula
te din cartierul Aero
port. In prezent echi
pele de muncitori exe
cută operațiile de de
gajare a suprafețelor 
deteriorate de pe par
tea carosabilă a străzii 
la intrarea în cartier. 
Lucrările vor continua

V ____ _

Pe străzile Oituz, Uni
rii și Independenței.

Concomitent asfalta- 
torii recondiționează 
asfaltul pentru a reda 
străzile circulației ru
tiere.

CURS 
DE ARBITRI

Colegiul municipal 
al arbitrilor de hand
bal. sub coordonarea 
C.M.E.F.S. Petroșani 
organizează un nou 
curs de arbitri de 
handbal, deschis tutu
ror iubitorilor acestui 
sport. înscrierea se fa
ce la sediul C.M.E.F.S 
La finele cursului, du
pă susținerea unui exa
men teoretic și practic 
cei declarați reușiți

vor fi atestați ca arbi
tri de către Federația 
de specialitate.

EXCURSIE 
TEMATICA

Un grup de 40 pio
nieri de la Școala ge
nerală nr. 2 Lupeni a 
plecat, ieri dimineață, 
intr-o excursie de 3 zi
le pe itinerariul Lu
peni, Pitești. București, 
Cîmpina, Brașov, Si
biu. In planul excursi
ei — cu tema „Pe ur
mele insurecției arma
te de la 23 August 
1944“ — se înscrie vi
zitarea unor cunoscute 
muzee si monumente 
legate de mișcarea co
munistă și mun-ito- 
rească din România.

în fața clubului din Petrila se lucrează 
de zor la amenajarea unei fîntîni artezie
ne sub auspiciile minerilor din Lonea și 
Petrila. încă o frumoasă inițiativă a edi
lilor petrileni.

Pe marginea unui schimb de experiență

Educarea morală și profesională 
a viitorilor lucrători din comerț

în pas
Și în sfera comerțului, ca 

in întreaga viață socială, se 
impune sporirea preocupărilor 
pentru modernizarea activită
ții de servire a publicului 
consumator. Pornind de la a- 
cest deziderat, Grupul școlar 
comercial din Petroșani, care 
pregătește lucrători pentru ju
dețele Hunedoara și Gorj 
(cursuri de zi, ucenicie la lo
cul de muncă și cursuri post- 
liceale). a organizat, recent, 
un schimb de experiență axat

cu cerințele
pe problematica practicii în 
unitățile comerciale și inte
grarea absolvenților in mun
că. Pentru cîteva ore. nu
meroși conducători ai între
prinderilor comerciale, lucră
tori din comerț, cadre didac
tice ale școlii și-au lăsat deo
parte preocupările cotidiene 
în folosul alteia, de evident 
interes : găsirea de noi solu
ții, de noi modalități și me
tode pentru perfecționarea ac
tivității comerciale, pentru a 
ușura pătrunderea noului — a-

vieții
similat pe băncile școlii — în 
magazine, odată cu tinerii ab
solvenți.

începutul discuțiilor a fost 
făcut de tovarășul Gheorghe 
Ana, directorul grupului șco
lar comercial care a vorbit pe 
larg despre experiența acumu
lată, făcînd referiri la nea
junsurile întîmpinate în prac
tica elevilor, ca și în întrea
ga lor muncă, după absolvirea

Lia MANOLE

(Continuare in pag. a 3-a)

Ia un dialog deschis, spontan 
șî plin de învățăminte repre
zentanți ai vechilor activiști 
de tineret și secretarii de azi 
ai organizațiilor U.T.C. din 
oraș. A fost un dialog viu, un 
sfat deschis despre ceea ce 
este mereu actual în munca 
cu tineretul — dăruirea și exi
gența, pasiunea și combativi
tatea, tactul și modestia - a- 
tribute care, împreună, for
mează personalitatea activis
tului, conferindu-i autoritatea, 
condiția reușitei în munca de 
educare a convingerilor comu
niste, de formare a deprinde
rilor de comportare în spiritul 
normelor eticii și echității vie
ții noi la tînăra generație. A 
fost vorba atît de reușite cît 
și de neajunsuri, de exemple 
de dăruire și de cazuri de 
pasivitate, dar mai ales de 
dezideratele prezentului și de 
hotărîrea unanimă a comuniș
tilor cu experiență și a uteciș- 
tilor plini de elan - de a 
crește tineretul orașului în 
spiritul acestor deziderate, a 
înaltelor exigențe formulate 
de secretarul general al parti
dului - prin muncă, pentru 
muncă, în spiritul valoroaselor 
tradiții revoluționare ale mi
nerilor.
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Vedere spre prepara- 

ția cărbunelui Coro- 

ești — Vulcan.

Foto : Enteric LANYI

ȘTAFETA CICLISTA

Ieri, pe traseele Lo- 
nea — Petroșani — 
Vulcan — Lupeni, s-a 
desfășurat ștafeta ci- 
clistă a pionierilor din 
municipiu. Au fost 
transmise din mină in 
mină, dintr-o localita
te în alta mesaje anga- 
jante. însuflețitoare, în 
cinstea glorioasei ani
versări a Eliberării pa
triei, a unui sfert de 
veac de pionierie.

în pagina a 2-a:

Individ — colectivitate
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Ce înseamnă
să dai
o mină

de ajutor 
ortacului

La scurt timp după ieșirea 
din șut, Ludovic Fiilop și Nicu 
Vasilache, doi dintre briga
dierii bine cunoscuji ai secto
rului V al minei Petrila, zim- 
besc satisfăcufi. Semn că lă 
fronturile de lucru rezultate
le au fost ca întotdeauna, bu
ne, pe măsura aprecierilor de 
care se bucură acești vrednici 
mineri. Ambii sînt recunos
cui prin priceperea deosebi
tă pe care o dovedesc, in lu
crări diferite, insă, Ludovic 
Fiilop este unul din „figu- 
ran/ii“ de frunte ai sectorului 
in care metoda de exploata
re cu trepte răsturnate inter
vine cu o pondere mare, ridi- 
cînd probleme tehnice com
plexe și modelind, in conse
cință, caractere în care cu
rajul și tenacitatea se află la 
loc de cinste. Nicu Vasilache 
lucrează la pregătiri, „devan- 
sind" munca ortacilor de la 
treptele răsturnate și conta- 
rind perimetrul de strat care 
va circumscrie nu peste mult 
timp strădaniile acestora de 
a scoate tot mai mult cărbu
ne din adîncuri.

Ambii lucrează pe stratul 
4, folosesc același transportor 
pentru evacuarea producției, 
astfel incit preocupările co
mune nu pot să lipsească. 
Discufia pornește de la o în
trebare care își găsește fără 
dificultate răspunsurile : care 
este importanta asigurării ri
nei calități superioare lucrări
lor miniere pentru desfășura
rea activității ulterioare de 
la fronturile de lucru ?

______________________

Cărbune mai mult și mai bun înseamnă strădanie co
mună a tuturor membrilor colectivului, sînt de părere Lu
dovic Fiilop și Nicu Vasilache doi dintre brigadierii de 
frunte ai minei Petrila.

— Orice miner știe că un 
lucru făcut superficial astăzi, 
se va răzbuna mai devreme 
sau mai tirziu. Pe cei care 
l-au făcut sau, și mai rău pe 
cei care vor prelua în conti
nuare lucrările, este de pâre 
re Nicu Vasilache.

— Cei care vor veni sintem 
noi, minerii din abataje — in
tervine Ludovic Fiilop, briga
dierul cu alură de adolescent, 
dar aprig și neobosit cind e 
vorba de a arăta ce poate la 
lucru. Mai e oare nevoie să 
spun cit este de important să 
găsim galerii de bază și de 
cap bune pe unde trece aba
tajul nostru ? Aceasta înseam
nă că aprovizionarea o vom 
face pe trasee pe care vom 
putea circula bine, că nu se 
vor mai plasa atîtea posturi 
la lucrările de întreținere, că 
aerajul și evacuarea produc
ției se realizează fără greu
tăți. Sincer să fiu, aceasta es
te situația în general și de a- 
ceea-apreciem munca și lucră
rile realizate de ortacii noș
tri de la pregătiri. Tocmai 
pentru că se intimplă rar, 
parcă ifi pare rău să vezi că 
uneori cite o armătură TH stă 
prinsă cu cite o singură cle
mă pe care o privești mereu 
intrebindu-te, mai rezistă sau 
OU.

— Nici nouă nu ne- place, 
să se intlihple ăsemefied 'lu
cruri. Ne dăm seama că' o * 
clemă lipsă a cărei montare 
ne-ar răpi doar cîteva minute 
la săparea galeriei, poate să

însemne citeva posturi pres
tate la întreținere atunci cind 
se apropie abatajul. Și aceas
ta nu e decil un exemplu. Da
că, totuși, se mai intimplă a- 
semenea situații, cred că se 
datoresc mai puțin nepricepe
rii sau lipsei de interes a oa
menilor, cit unor lipsuri in 
aprovizionare. Tocmai de a- 
ceea, in anii de cind lucrez la 
„pregătiri" m-am convins că 
prima condiție a calității su
perioare a lucrărilor miniere 
este asigurarea unei organi
zări cit mai bune a lucrului.

— Exact așa, este de păre
re și Ludovic Fiilop. Atunci 
cind ai tot ce îți trebuie și 
cind fiecare știe ce are de tă
cut nu se poate ca „frontul" 
să nu arate bine. La care aș 
mai adăuga că abatajul este 
locul unde se face sim/ită ca
litatea lucrărilor tuturor mun
citorilor din sector, de la pre
gătiri, aprovizionare, deservi
re electromecanică sau între
ținere. Constatind în repetate 
rinduri că la succesele din a- 
bataje contribuie întreg efec
tivul sectorului, m-am con
vins că in mină numai res
ponsabilitatea și conștiinciozi
tatea fiecăruia în parte și a 
tuturor la un loc poate garan
ta realizarea normală a pro- 
ductiei.^i.gbalaje. Tocmai de 
aceea', minerii consideră că a 
.face lucrări de calitate în
seamnă să dai o mină de a- 
jutor ortacului de alături.

Bujor BOGDAN

Mina Aninoasa raportează zil
nic rezultate tot mai frumoase 
în producția de cărbune. Secto
rul IV al minei și multe brigăzi 
din cadrul altor sectoare au ex
tras în noaptea de 21 spre 22 
martie primele tone de cărbune 
în contul trimestrului următor. 
Și, de atunci, merg tot inaintea 
calendarului. Toate acestea, în
seamnă participare însuflețită, 
creatoare, la procesul de pro
ducție, o prezență dinamică în 
confruntarea cu problemele com
plexe ale exploatării cărbunelui. 
In acest sens se evidențiază 
participarea activă a brigăzilor 
fruntașe, conduse de harnicii și 
destoinicii mineri Alexandru Ve- 
reș, Teodor Tirbuzan și Pavel 
Dediu (sectorul IV), Petru Ro
man și Mihai Podaru (sectorul I), 
Nicolae Boitor și Petru Codrea 
(sectorul II) și mulți alții. Sînt 
numai cîteva exemple care do
vedesc unirea eforturilor, conju
garea priceperii și vredniciei 
minerilor Aninoasei, care se si
tuează printre colectivele cu 
însemnate depășiri la producția 
de cărbune.

Dacă marea majoritate a for
mațiilor de lucru din abatajele 
E. M. Aninoasa sînt întotdeauna 
prezente conștiincios și respon
sabil la locul de muncă, mai 
sînt — e drept puțini la număr - 
și'unii care fac în subteran, un 
simplu act de prezență, semnea
ză doar fișa de pontaj iar la 
sfîrșitul lunii statul de plată. Cu 
alte cuvinte, sînt și ei... „pre
zenți". Munca însă, este lăsată 
pe umerii altora, lată care sînt 
opiniile unor mineri mult apre- 
ciați în exploatare despre cele 
două feluri de a fi prezent în 
producție :

• VIRGIL COSTINAȘ, șeful 
sectorului IV ; „A fi prezent 
□ ici, în activitatea productivă a 
sectorului, nu înseamnă numai 
a veni la serviciu, a fi mereu în 
mijlocul ortacilor, a cunoaște 
posibilitățile fiecăruia. Un șef de 
sector trebuie să-și dovedească 
participarea sa directă la pro
ducție printr-o organizare judi
cioasă a muncii, în colaborare 
strînsă cu oamenii. Unele pro
bleme, așa zise mărunte, este 
necesar să fie soluționate înainte 
ca acestea să devină piedici în 
calea realizării planului. Cred că 
foarte important pentru condu-

ETICÂ Șl

rect spus, despre trîndăvie și 
chiul, vă pot relata că în secto
rul nostru cei cu asemenea obi
ceiuri sfîrșesc repede, nu... re
zistă. Brigăzile noastre sînt pu
ternice, omogene, oamenii lu
crează într-un climat de muncă 
favorabil, zidit pe temelia cola
borării și respectului".
• ION MARItyCAN, maistru 

principal electromecanic, secto
rul IV : „Despre noi, electrome
canicii, ortacii mineri pot spune 
în ce măsură sîntem prezenți în 
producție. Dacă minerii nu întîm- 
pină greutăți înseamnă că elec
tromecanicii și-au făcut datoria.

ECHITATE IN

comenzi, adică sînt prezenți mai 
mult cu vorba decit cu fapta. 
De pildă, Mihai Tecuș. Tot Io 
polul opus al prezenței active se 
situează electricianul Gheorghe 
Pallbath, care nu prea „pune 
umărul" la muncă, mai și doar
me cîteodată în șut. Alături de 
ei stau și cei cîțiva, care uneori, 
nici măcar actul de prezență la 
mină nu-l fac, absentind nemo
tivat : llie Rus, loan Konya, Hie 
Munteanu, cu toții lăcătuși".

£ PETRU ROMAN, șef de bri
gadă, sectorul I : „Acum briga
da mea trece prin niște greutăți, 
dar nu ne lăsăm. Pentru un

ABATAJE

Dona iclcri ac a fi prezent
cerea unui sector este a gîndi în 
viitor, a prevedea totul pentru 
perioade mai îndepărtate, ast
fel incit să fie asigurată linia 
de front, forța de muncă și 
în final, randamente din ce 
în ce mai ridicate. La noi în 
sector, muncesc mulți oameni de 
nădejde. Aș aminti printre aceș
tia pe șeful de schimb Mihai 
Rădoi, (brigada lui Gheorma), 
care, deși lucrează în condiții 
deosebit de grele, el și ortacii 
din schimb, sînt mereu fruntași. 
Tot așa îi pot aminti pe brigadi
erul Constantin Lăbușcă, pe loan 
Csabor (șef de schimb). Brigada 
lui Alexandru Vereș - în febru
arie a reușit să echipeze un 
frontal „din mers", în scurt timp, 
fără ca producția să sufere. A- 
ceasta înseamnă cu adevărat a 
fi prezent. Despre „prezența" în
scrisă în ghilimele sau mai di-

Ca să fie exemplu de hărnicie 
și destoinicie, un maistru elec
tromecanic trebuie să stăpîneas- 
că meseria „cu ochii închiși", să 
acționeze rapid, să-și cunoască 
oamenii, instalațiile - să fie a- 
colo unde trebuie, primul, și să 
plece ultimul. Unui electrome
canic i se cere o prezență teh
nică, organizatorică și, aș spune 
eu, chiar psihologică. Dacă mă 
gîndesc la oamenii pe care-i 
conduc aș putea da multe exem
ple pozitive. Despre losif Kara- 
esony, lăcătuș, șef de echipă, îmi 
permit să spun că este un foarte 
bun meseriaș. Mai sînt apoi 
Gheorghe Borca, electrician, 
Gheorghe Dănilă și Andrei Hu- 
niadi, lăcătuși, șefi de echipă. 
Și totuși, nu putem trece eu ve
derea peste cei cîțiva care sînt 
mai delăsători, nu răspund la

brigadier, cred că a fi prezent 
în abataj, pe lîngă munca efec
tivă în cărbune, înseamnă a fi 
un foarte bun organizator. De 
multe ori, un cuvint nespus sau 
spus cum nu trebuie se plătește 
scump. Eu sînt mîndru de oame
nii mei, care, oricînd pot să-mi 
ia locul. Așa sînt llie Bărzăvan, 
șef de schimb, loan Stolnicii, 
miner, Iulian Herlea II, vagone
tar, Mihai Roman, ajutor miner, 
împreună relizăm totul, dăm 
viață inițiativei, născută aici în 
grupa noastră, pe care am re
actualizat-o. Adică, in loc de 
patru cîmpuri pe săptămină, re
alizăm cinci. Dintre acești oa
meni cunoscuți în brigada mea, 
s-au ridicat brigadieri destoinici 
cum sînt Constantin Broască și 
Iulian Damian, de care în pri
mul rînd noi sîntem mîndri. Cam

așa înțelegem să fim prezenți. 
Din ceilalți, nu avem, colectivul 
ii elimină pe cei care trindă- 
vesc".
• MIHAI PODARU, origa- 

dier, sectorul I : „Eu sînt proas
păt brigadier (de opt 'uni - 
n.n.), mă străduiesc să fiu exem
plu pentru tovarășii mei de mun
că. Ca să fii respectat t ebuie 
să fi primul, cel moi harnic și 
priceput. Mă înțeleg tina cu oa
menii, cind e treabă mai multă 
nu pregetăm... Cu oameni ca 
Vasile Vlașin, Traian Popa, Con. 
stantin Pîrciu, mineri, Nicolae 
Agăleana, lăcătuș, să tot mun
cești. Sint foarte pricepuți și ar 
fi în stare să lucreze și două șu
turi, atunci cînd trecem prin 
momente mai dificile. Avem, nu-i 
vorbă, și din cei „prezenți" in 
ghilimele. Cu cei ca Șandor 
Kurutz (la avans și plată pentru 
el nu există șut) și llie Orbea, 
vagonetar, ne luptăm și ori vom 
elimina ghilimelele, ori colecti
vul îi va elimina pe ei...“.

★
Strădania colectivului minei 

Aninoasa, abnegația și dăruirea 
minerilor de aici, reflectă o par
ticipare dinamică, creatoare la 
activitatea productivă. Aceste 
imperative îi inobilează pe oa
meni, acordînd valori etice 
înalte, chipului lor moral. La 
polul opus acestora, se mai află, 
insă, unii care fac doar act de 
prezență (sau nici doar atit), cei 
pentru care a trebuit să folosim 
ghilimelele pentru a le defini 
prezența. Aceștia din urmă, sînt, 
de cele mai multe ori respinși 
de colectiv, de adevărații mi
neri care împrumută expresiei 
a fi prezent, sensuri înălțătoare.

Ionica FIERAR®
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E.M. LONEA : In atelie
rul de reparat stîlpi hidrau
lici, harnicii și cunoscuții 
șefi de echipă Ion Țandea 
și Karol Vesa sînt la pre
darea schimbului.

Lăcătușii acestui atelier 
au zilnic în activitatea lor 
rezultate frumoase demne 
de tinerețea lor.

îllllimiilllll
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învățăminte pe

k

marginea unui pahar 
pl us...

Amiază obișnuită. Localul 
Nu prea era aglomerație. La 
vîrstnic. Tinerii îl „îndopau" cu cinzeacă după cinzeacă 
pe vîrstnicul de la masa lor. La o altă masă, un cetă
țean care tocmai iși terminase prinzul, observă că ceva 
nu e în regulă. La masa tinerilor, bineînțeles. A hotărît 
să mai aștepte. Și nu mult. Căci, deodată, observă cum 
unul din tineri îl scotocește în buzunare pe vîrstnicul 
deja anesteziat de alcool. Din portmoneu i-au luat banii 
și un carnet C.E.C. Crezînd că nu-1 vede nimeni. Dar, 
cetățeanul care a urmărit atent aceste mișcări (Aurel 
Bora, de la E. G. C. Petroșani), a telefonat la miliție, 
după care a avut grije să nu-i lase pe „amici" (hoți d< 
buzunare) să părăsească localul. în așteptarea organelor 
de miliție i-am imortalizat și noi. Iată doi tineri nepă
sători așteptînd să fie ..ridicați" și duși să dea socoteală 
pentru fapta lor odioasă. îată-i în compania vârstnicului 
care doarme dus, neștiind nimic despre intențiile și 
„preocupările" comesenilor Iui.

Din acest scurt instantaneu se desprind cel puțin 
două învățăminte. Una o adresăm „amicilor", spunîn- 
du-le că drumul pe care au pornit nu are o altă deșii 
nație decît aceea unde sfîrșesc toate infracțiunile. A 
doua îl privește pe „clientul" obosit, amator de o cin
zeacă gratuită : ce-i trebuia un pahar în plus ? Și. ma< 
ales, ce-i trebuia să fie „cinstit" de niște necunoscuți ?

restaurantului „Carpați". 
o masă, doi tineri și un

I. LICIU

Cronică rimată

PARAZITUL

...Susfin unii că ceea ce se 
află în partea dinafară a cu
tiei care adăpostește și ocro
tește aurul cenușiu nu are ni
mic comun cu densitatea și ca
ratele acestuia. Alții citează 
fel de fel de butade ca să do
vedească contrariul. Unii afir
mă că poate fi cineva savant 
de renume mondial, chiar dacă 
pletele fin umbră șirei spină
rii. Alții zic că omul, chiar de 
la apariția lui pe pămint, a 
fost și este sortit să trăiască în 
colectivitate și că această co
lectivitate își are legile ei scri
se și nescrise, care Stabilesc 
raporturi firesc omenești între 
membrii săi. Și pînă discuți
ile sînt purtate pro și contra pe 
această temă, părul crește mili
metru cu milimetru, milimetrii 
adtmîndu-se, se transformă în 
centimetri, iar omul se meta
morfozează în solicitant al ser
viciului stării civile unde func
ționarul privește nedumerit: 
care-i fata, care-i băiatul ?

Pe lingă aspectul ilar al in
troducerii la tema asupra că
reia ne-am propus să medităm, 
există o pozi/ie de pe care se 
poate aborda cu responsabilita
te socială și civică această 
mult discutată „modă". Cu fafa 
spre cei cu care zi de zi ne 
cadențăm pașii in asaltul uriaș 
al viitorului, trebuie să recu
noaștem fără eahivoa că ma
rea majoritate dintre noi cu

noaștem felul acestui impetuos 
marș și cu toate că partea noas
tră de contribujie în desfășu
rarea lui diferă după pricepe
rea și puterea fiecăruia dintre 
noi, avem trăsături absolut co
mune nu numai prin aparte
nența la aceeași specie ci și 
din punctul de vedere al por
tretului moral care nu în ulți

nu reglementate de legi scri
se.

Pe canalele de informații, 
din ce în ce mai numeroase în 
viafa contemporană, ne parvin 
zilnic portrete morale și gra
fice ale celor care sînt în frun
tea realizărilor noastre coti
diene, dintre care toarte multi

Meditație etică:

Pro sau contra?

mă instanță determină atitudi
nile, gesturile și imaginea per
sonală a fiecăruia dintre noi. 
In acest context, e firesc ca o- 
rice abatere, nepotrivire cu ima
ginea și concepția generală a 
colectivului să pară o eviden
tă stridentă. Acest aspect are 
un caracter axiomatic tocmai 
prin faptul că fine de natura 
luaturilor, chiar dacă sînt sau

tineri. Nimănui nu i se pare 
ceva deosebit, nimeni nu sesi
zează ceva neobișnuit în faptul 
că în absoluta lor majoritate 
— exceptlnd aparițiile episo
dice ale unor „stele" efemere 
In cadrul preocupărilor comuni
tăților umane — seamănă leit 
prin comportament moral și în
fățișarea exterioară cu ceilalți 
membri ai colectivului din ca
re iac parte. Intîlnim și desco

perim zilnic eroi adevărat! în 
producerea bunurilor materiale 
și spirituale, care prin modestia 
lor interioară și aspectul exte
rior dau cel mai viabil contra- 
argument la pseudolilosofările 
unora sare susfin că orice in
fluentă din partea colectivității 
in ceea ce privește respectarea 
unor norme elementare de bun 
gust este o mutilare a perso
nalității acelora care prin în
fățișarea lor exterioară vor să 
se deosebească în mod for/at 
de ceilalfi membri ai colectivu
lui.

Am intîlnit in municipul nos
tru un conducător de unitate 
economică care in numele co
lectivului pe care îl conduce 
nu semnează fișe de angajare 
pentru cei care prin înfățișarea 
lor exterioară ar polua bunul 
renume al colectivului cîștigat 
în felul de a munci și trăi — 
în mod elevat, onest și civili
zat — într-un cuvint, la nivelul 
criteriilor societății pe care o 
edificăm. E ceva I

Și cum hotărîrea colectivului 
este lege pentru reprezentantul 
său din organul de conducere, 
acest grup de oameni de diferi
te profesii și preocupări coti
diene iși păstrează, spre cins
tea lui, și puritatea moral-ci- 
vică a membrilor care-1 com
pun...

Tiberiu JIAN®

„Doresc ca instanța 
să fie puțin indulgen
tă și să mi se dea o 
pedeapsă mică, deoa
rece, eu fiind în stare 
de ebrietate nu mi-am 
dat seama ce fac..."

Am transcris cit 
mai fidel, o parte din 
rugămintea inculpa/- 
tului Petru Toca, a- 
dresată completului 
de judecată. Ne aflam 
în sala căminului mi
nei LiVezeni și nici 
unul din cei peste 
150 de tineri care as
cultau nu putea cre
de că un parazit al 
societății, un individ 
care cîndva a termi
nat o școală profe
sională, dar nu a mai 
muncit în ultimul 
timp decît cîteva luni 
de zile, va avea cute
zanța să ceară o pe
deapsă mai ușoară, 
mai pe placul său. 
Legea e lege pentru 
toți ! E votată de oa
meni, adică de noi 
toți, noi trebuie să o 
respectăm. Iată, însă, 
că un vechi recidivist, 
vrea să i se tolereze 
actele antisociale, 
manifestările huliga
nice.

Nu. tinere Petru 
Țoca nu-ți poate ac
cepta nimeni o ase
menea pretenție. Ai 
avut destule ocazii 
să te convingi de a- 
cest lucru, să reflec
tezi asupra dru "lui 
greșit pe care ți l-ai 
ales în viață. După 
ce în prealabil ai 
mai fost condamnat

o dată pentru infrac
țiune de furt în dau
na avutului particu
lar, după ce ai mai 
fost de atîtea ori a- 
mendat pentru scan
daluri, ultraje la bu
nele moravuri, acum 
pășești pentru a doua 
oară pragul peniten
ciarului, unde urmea

ză să ispășești o nouă 
pedeapsă de doi ani 
de zile. Adică, la cei 
26 de ani ai tăi. ca
lificat fiind într-o 
meserie, în loc să te 
afli la un loc de 
muncă cinstit, într-un 
colectiv destoinic și 
harnic, în locul obiș
nuitei salopete de 
muncitor vei îmbră
ca hainele vărgate.

De fapt, tu singur 
ți-ai făcut-o si de 
data aceasta. Singur 
cu mina ta. Ai mers 
pe data de 31 decem
brie 1973 la aproza

rul de la complexul 
mare din cartierul 
Aeroport — mai pre
cis la unitatea nr. 3 
și profitînd de faptul 
că e noapte, ai pă
truns înăuntru, for- 
țînd ușa din spate. 
Ți-ai însușit de acolo 
suma de 2 000 de lei 
și o șubă care apar
ținea unuia dintre 
vînzători, apoi te-ai 
întors la căminul mi
nei Livezeni unde lo- 
cuiai și ai invitat la 
băut alți colegi de a- 
ici spunîndu-le că tu 
plătești deoarece ai 
bani. E adevărat, cu 
cîteva ore înainte de 
săvîrșirca furtului ai 
consumat băuturi al
coolice și ziceai tu că 
în stare de ebrietate 
fiind nu ți-ai dat 
ceama de ceea ce ai 
făcut. Cum nu ți-a 
trecut prin cap ideea 
să te hotărăști să în
cepi lucrul la o între
prindere de unde pu
teai primi și bani, 
pentru că munceai 
ș:. chiar o șubă, dacă 
aveai nevoie ?...

Ți-am scris aceste 
rînduri, gîndind că 
poate acolo unde ești 
acum vei medita asu
pra situației tale și 
te vei decide. în sfîr- 
șit, să revii, hotărît 
să muncești, să por
nești pe drumul ur
mat de toți oamenii 
cinstiți și harnici ai 
noștri.

Iulian IORDACHE, 
corespondent

Are tata un băiat 
Cu păr lung și pomădat, 
Totu-i numai buzunare, 
Buzunare și fermoare... 
Nicăieri nu-i angajat 
Bate strada-n lung și-n lat 
Nu cîștigă un creițar, 
Dar tot timpul e la bar, 
Votcă bea, sau coniac, 
Cbbernetul - orice-i plac 
Un pahar, două, ce ? Zece I 
Cu el însuși se întrece. 
Fiindcă ce să mai spui, 
El nu bea pe banii lui. 
Tata pentru bani muncește 
Iară dînsu-i cheltuiește. 
Și mai știe a dansa 
Madison și cha-cha-cha 
Se zbănțuie, dă din coate 
De toată lumea socoate 
Că băiatu-i apucat 
De-un duh rău și necurat... 
Dar de-acum vă zic și zău 
Imi propun să-l vindec eu 
Și să-i spun ce nu i-am spus ;■ 
Nu mai sînt... vacă de muls I 
Află scumpul meu băiat 
Că de azi te-am „înțărcat" : 
Pentru baruri - asta-i plata 
Cont deschis nu are... tata I...

loan CHIRAȘ, 
muncitor tipograf 

Petroșani
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Educarea morală și profesională 
a viitorilor lucrători din comerț 

în pas cu cerințele vieții
re importanță îmbunătățirii 
modalităților de conducere 
a întregii activități economi- 
co-sociale, dezvoltării neîn
cetate a democrației socia
liste. Pentru aceasta o fost 
creat un cadru organizatoric 
corespunzător care asigură 
participarea tot mai largă 
și mai activă a maselor 
populare la conducerea tre
burilor obștești, la aplicarea 
plenară a principiului mun
cii și conducerii colective.

înființarea comitetelor și 
consiliilor oamenilor muncii, 
a consiliilor de control mun
citoresc și comisiilor pe do
menii prilejuiește oamenilor 
muncii. să ia parte directă, 
nemijlocită în dubla lor ca
litate de producători și pro
prietari ai mijloacelor de 
producție la elaborarea și în
făptuirea deciziilor, asigurîn- 
du-Se utilizarea cu eficiență 
maximă a experienței 'și 
competenței acestora. Făcînd 
parte, de drept, ca membru 
al comitetului oamenilor 
muncii, secretarului comite
tului de partid îi revine un 
rol deosebit de important 
în îndrumarea și sprijinirea 
concretă a comitetului oame
nilor muncii. în conducerea 
activității economice și socia
le din cadrul unității, pre
cum și în aplicarea în viață 
a hotărîrilor și legilor elabo
rate de partidul și statul 

■ nostru.
La ședința comitetului oa

menilor muncii de la E.M. 
Dîlja/, care a avut loc cu pu
țin timp în urmă, au fost 
dezbătute probleme de im
portanță majoră pentru acti
vitatea economică din ca
drul exploatării cum sînt: 
calificarea și perfecționarea 
cadrelor, analiza realizărilor 
economice pe exploatare în 
trimestrul I și măsurile ce 
se impun a fi luate pentru 
realizarea planului pe tri
mestrul Jj precum și analiza

Lauricani Ample acțiuni gospodărești
Dimineață de duminică. La 

sediul Consiliului popular al 
orașului Uricani, Iosif Floră- 
nescu, Elena Bojincă, Ilie 
Frunză și alțî salariați discu
tă cu tovarășul Dan Marcu, 
vicepreședinte al consiliului, 
despre lucrările ce urmau să 
se execute în această zi pen
tru înfrumusețarea orașului. 
In biroul de la „spațiul loca
tiv", aceeași atmosferă de fe
brile pregătiri, numeroși ce
tățeni făcînd ultimele pregă-'- 
tiri în vederea' începepii lu
crului. La scurt timp, întregul 
oraș, aleile și spațiile sale 
verzi s-au transformat într-un 
adevărat șantier al acțiunilor 
avînd ca obiectiv înfrumuse
țarea orașului. Locuitorii de

(Urmare din pag. 1)

_  Este în afară de 
orice îndoială faptul că 
fluctuația ridicată atrage 
după sine serioase impli
cații de ordin economic 
și social. Puteți să vă re
feriți la consecințele eco
nomice și sociale ale fluc
tuației ridicate ?

— Aceste consecințe sînt 
din cele mai negative. Este 
fapt dovedit că fluctuația 
mare a forței de muncă an
trenează după sine multe 
greutăți în activitatea 
nomică, constituie o piedică 
în organizarea mai bună a 
producției, frînează creșterea 
productivității muncii, influ
ențează negativ cheltuielile 
de producție. In același 
timp, lipsa de stabilitate, 
fluctuația mare a muncitori
lor se repercutează negativ 
în viața orașelor și în viața 
personală a fiecăruia dintre 
cei care se perindă din loca
litate în localitate și își 
schimbă ocupația de pe o zi 
pe alta. Instabilitatea în 
muncă antrenează după sine 
lipsa de calificare și, în con
secință, productivitate scă
zută, cîștiguri mai mici... în 
plus, efectele negative ale 
fluctuației se repercutează 
și asupra gradului de secu
ritate minieră. Iată, așadar, 
cîte motive bine întemeiate 
avem ca să depunem toate 
eforturile pentru stabiliza
rea și integrarea noilor an
gajați la mină !

_  Consecințe cunoscu
te, resimțite, trăite... și 
totuși, nu li se acordă 
pretutindeni atenția cu
venită.

_  Din păcate așa stau lu
crurile. Necesitatea stabiliză
rii forței de muncă, înlătu-; 
rarea fenomenului fluctua-' 
ției ridicate, cu toate conse
cințele sale negative nu sînt 
îndeajuns de înțelese. Mă 
simt obligat să arăt că în 
unele unități există încă 
multe neajunsuri privind 
preocuparea factorilor de 
conducere — cînd spun a- 
ceasta am în vedere întrea
ga scară ierarhică, de la di
rector pînă la șeful de bri
gadă și de schimb — pentru 
stabilizarea forței de muncă. 
Este o realitate neplă
cută faptul că unii oa
meni veniți să se angajeze 
la mină sînt nevoiți să piar
dă zile întregi pînă la com
pletarea formalităților de în
cadrare din cauza comporta
mentului neprincipal al unor 
funcționari ; noii angajați 
nu găsesc toată înțelegerea 
necesară din partea unor șefi 
de schimb, brigadieri, mai
ștri și conducători de sectoa

de.
Con-

Si-

fost temeinic analizate 
membrii comitetului, 
stantin Scutaru. Vasile 
doruv, Mihai Cosma și alții 
au scos în evidență preocu
parea continuă a comitetului 
sub îndrumarea organului de 
partid. în rezolvarea promptă 
a problemelor apărute în 
desfășurarea fluxului de pro
ducție și aplicarea in viață 
a deciziilor și hotărîrilor lua
te. Datorită acestor preocu
pări planul de producție a 
fost depășit cu 5 061 tone 
cărbune, productivitatea 
muncii a crescut cu 0,037 to-' 
ne pe post, calitatea produc
ției s-a îmbunătățit prin re
ducerea conținutului de ce
nușă cu 1.6 puncte. Rezulta
te deosebit de importante 
s-au obținut și la planul lu
crărilor de pregătiri care a 
fost depășit cu 182.6 metri 
liniari, iar planul la lucrări
le de investiții cu 106,5 me
tri liniari.

La obținerea acestor rea
lizări. un aport substanțial 
l-au adus sectorul IV Live- 
zeni. care a dat peste plan 
4 863 tone de cărbune, și sec
torul III, cu un plus de 2 454 
tone. In activitatea de inves
tiții rezultate bune a obținut 
colectivul sectorului V care 
a realizat peste plan 112 me
tri liniari. S-au evidențiat, 
în mod deosebit, brigăzile 
conduse de comuniștii Dumi
tru Bălășcău. Vasile Sidorov, 
Remus Miclea, Petru Scră- 
deanu, Grigore Maxim, Mi
hai Cosma. Ștefan Ghioc, 
Costache Zaharia, Ion Sușu, 
Gabor Levoi, Vasile Borjoga 
și mulți alții.

Practica a dovedit că per
fecționarea activității orga
nelor de conducere colectivă 
depinde foarte 
ja pe care o 
sens, organele 
ile de partid 
economice. Ca

mult de gri- 
au, în acest 
și organizați- 
din unitățile 
membru în

pe strada 23 August dovedesc 
o hărnicie deosebită, cu toții 
zoresc- la terminarea lucrărilor 
de interes comun începute. Te
renurile pînă mai ieri virane, 
sînt nivelate și. prin amenajă
rile ce li se aduc, vor deveni 
locuri de joacă mult căutate 
de copii.

Tovarășul Valeriu Ecobescu, 
șeful sectorului E.G.C. din oraș 
a manifestat o grijă deosebi
tă și pentru ...detalii"!. amena
jarea bordurilor de-a lungul 

■șb’S'eltT prmcîpăle.* cdhstriîirea 
unor postamente pe care vor 
fi așezate diferite simboluri 
reprezentând mineritul, munca 
de zi cu zi a uricănenilor.

. Curățenia orașului a avut de 
cîștigat prin îndepărtarea unor

re în ceea ce privește rezol
varea problemelor legate de 
acomodarea cu condițiile de 
lucru din subteran, asigura
rea cîștigurilor prevăzute de 
H.C.M. nr. 1 505/1973, ca
zare. masă, climatul de mun
că și viață.

— Vorbind despre exis
tența unor astfel de stări 
de lucruri care influen
țează negativ asupra sta
bilității forței de muncă, 
puteți face referiri în le
gătură cu modul în care 
acționează conducerea 
centralei pentru comba
terea și eliminarea lor ?

— Aceste aspecte au con
stituit obiectul unor analize 
amănunțite atît la nivelul 
centralei, cît și al unităților. 
Pe baza concluziilor rezulta-

întărirea efectivelor
de mineri

te din aceste analize s-au e- 
laborat programe de măsuri 
adecvate realităților concre
te din fiecare unitate. Mă
surile luate au vizat tocmai 
lichidarea stărilor de lucruri 
despre care am vorbit. E- 
fectele lor s-au și făcut sim
țite în mare măsură. Este 
cert că în ultimul timp s-a 
îmbunătățit mult climatul în 
care sînt primiți noii anga
jați în sinul colectivelor de 
muncă. S-au adus îmbună
tățiri privind confortul în 
cămine și masa la cantinele 
unităților, s-au îmbunătățit 
programele de instruire și se 
urmărește repartizarea aces
tora la cele mai bune bri
găzi, care să conducă de la 
bun început la asigurarea 
unor cîștiguri încurajatoare 
și echitabile. însăși inițiativa 
care a apărut în brigada con
dusă de minerul Ion Sălăjan 
de la Lupeni și care, s-a ex
tins repede într-un număr 
însemnat de formații de 
lucru, este o reflectare a cli
matului nou de care vor
beam și a măsurilor luate 
în vederea stabilizării și in
tegrării noilor veniți.

— Ce loc ocupă în pre
ocupările Centralei căr
bunelui Petroșani pentru 
asigurarea necesarului de 
forță de muncă activita
tea'de calificare?

— Forța de muncă pe care 
o recrutăm, reprezintă fon
dul uman care stă la baza 
asigurării necesarului de ca-

noștință din ■ timp despre 
ordinea de zi a ședințelor co
mitetului, și in majoritatea 
cazurilor am primit din timp 
materialele ce urmau a fi 
dezbătute in ședință. In acest 
mod am avut posibilitatea să 
consult din timp membrii 
comitetului de partid și ai 
birourilor organizațiilor de 
bază, să scot în evidență li
nele aspecte negative care 
frinează bunul mers al mun
cii economice. Totodată, pe 
lingă planul de măsuri pre
conizat am făcut completări 
cu unele propuneri pentru 
creșterea răspunderii factori- 

tehnică în 
reali- 

sarcinilor 
planul de

integrală a 
revin din

considerat, 
sarcină de

întotddau- 
mare răs- 
colectivul

lor de conducere 
cadrul minei, pentru 
zarea 
ce ne 
stat.

Am 
na, o 
pundere față de 
de salariați. rezolvarea com
plexelor probleme economice 
și sociale, urmărind în perma
nență ca soluționarea lor să 
se facă operativ, cu respec
tarea strictă a legilor și ho
tărîrilor elaborate de parti
dul și statul nostru. Tot așa, 
tuturor membrilor comitetu
lui oamenilor muncii indife
rent de funcția pe care o de
țin in cadrul unității econo
mice, le revin ca îndatoriri 
stringente să studieze și să 
cunoască concret problemele 
majore ce trebuie rezolvate, 
să manifeste inițiativă in 
muncă, perseverență și dă
ruire în îndeplinirea sarci
nilor pe linie de producție, 
să combată și să critice cu 
tărie neajunsurile care în
greunează introducerea nou
lui în producție, favorizează 
abaterile de 
muncii.

la disciplina

Radu 
secretar al 

partid

LUPAȘCU, 
Comitetului de 
E. M. Dîlja

anexe gospodărești care con
traveneau vizibil ideii de fru
mos citadin. Un ritm intens 
de muncă s-a înregistrat și 
de-a lungul șoselei spre Cîmpu 
lui Neag, unde s-a lucrat la 
alinierea gardurilor și vărui- 
rea pomilor.

Pentru activitatea rodnică, 
desfășurată în scopul înfru
musețării orașului merită men
ționați deputății loan Geană, 
Iosif Szellan, Ion Mogoș, Liviu 
Bota,, Constantin Modilcă și 
alții care' aii antrenat, în cir
cumscripțiile din care fac 
parte, un important număr de 
locuitori la aceste acțiuni de 
larg interes cetățenesc.

Ilie COANDRAȘ
Uricani

dre calificate corespunzător 
ritmului intensiv de mecani
zare și modernizare a extrac
ției de cărbune prevăzut 
pentru anii următori. Oame
nii care se angajează astăzi 
la mină trebuie să fie apți 
de a se dezvolta la nivelul 
cerințelor de inline. Aceasta 
înseamnă că pe lingă con
dițiile fizice și psihologice 
ce se cer pentru lucrul în 
subteran — sănătate perfec
tă, forță fizică, curaj — să 
se acorde mai multă atenție 
și pregătirii școlare. Un om 
cu 4—5 clase elementare re
ușește cu mult mai greu 
să-și însușească cunoștințele 
necesare în meseria de mi
ner. De aceea, trebuie să 
tindem, chiar de la angaja
re, să atragem către minerit

tineri care au terminat școa
la generală. Calificarea șt 
ridicarea continuă a nivelu
lui profesional al minerilor 
sînt urmărite cu tot mai 
multă perseverență. In anul 
1973 s-au calificat aproape 
2 000 de muncitori pentru 
meseria de miner gradul 3. 
4 și 5. Pentru anul 1974 sînt 
cuprinși în cursurile de ca
lificare pentru mineri 2 600 
de tineri. Concomitent, ne 
preocupăm să asigurăm un 
număr sporit de cadre cali
ficate prin școlile profesio
nale, cursurile cu ucenicie la 
locurile de muncă, licee in
dustriale și cursurile postli- 
ceale. în care sînt cuprinși 
peste 2 900 elevi. Relevînd 
acest aspect pozitiv, avem în 
vedere și unele realități care 
nu ne satisfac. Pentru mese
riile de bază, respectiv cea 
de miner, ponderea celor 
pregătiți prin școli este 
scăzută, afluența tineretului 
pentru meseriile și speciali
tățile cu profil minier caro 
figurează în nomenclatorul 
școlilor profesionale și lice
elor de specialitate minieră 
situîndu-se sub nivelul ne
cesităților, Cu toate că s-a 
desfășurat o acțiune largii 
de popularizare prin presă, 
radio, televiziune și prin 
alte mijloace, la Grupul șco 
Iar profesional din Lupen 
nu s-a putut asigura în aces 
an de învățămînt nici o cla
să de mecanizatori minieri.

Răspundem 

celor ce ne scriu
0 UN GRUP DE PENSIO

NARI, Petrila. Comitetul exe
cutiv al Consiliului popular al 
orașului Petrila. ne informea
ză că a luat măsuri. împreună 
cu depozitul de livrare a pro
duselor petroliere din Vulcan, 
ca începînd cu data de 4 a- 
prilie a.c. să se desfacă petrol 
către populație, după următo
rul program :

La Petrila, în fiecare zi de 
joi, in incinta unității metalo- 
chimice a I.C.L.S. mărfuri in
dustriale, de la orele 9 la 12:

La Lonea, în fiecare zi de 
joi, in incinta sectorului de 
gospodărie comunală, de la o-, 
rele 13 la 15.

• GIIEORGIIE RĂDUCA- 
NU, Petroșani. Prezentați-vă 
la secretariatul Grupului șco
lar minier din Petroșani, str. 
Republicii nr. 5 de la care pu
teți primi toate informațiile 
cu privire la problemele care 
vă interesează.

9 AUREL HISEM, Vulcan. 
Oficiul de poștă și telecomuni
cații din Petroșani ne comu
nică, că cele sesizate de dv. sint 
reale, motiv pentru care vîn- 
zătoarea de presă Elena Do- 
garu a fost sancționată cu „a-

iar la Liceul industrial mi
nier din Petroșani nu s-a re
alizat nici o clasă de exploa
tări miniere. Sînt de părere 
că o contribuție mai mare 
în această direcție ar putea 
s-o aducă organizațiile de ti
neret și de sindicat, cadrele 
didactice din școlile de cul
tură generală și îndeosebi 
conducerile unităților. In 
cursul acestui an, pe baza 
indicațiilor date de organele 
de partid județean și muni
cipal. s-a întocmit un pro
gram de orientare profesio
nală a tin re.'’1 ii d n sepii. 
Sînt convins că pot fi găsite 
și alte căi șf metode pentru 
atragerea largă a tineretului 
spre învățămîntul profesional 
minier și liceele de speciali
tate minieră. Este o cerință 
care, odată cu generalizarea 
primei trepte a învățămîntu- 
lui liceal, începînd cu anul 
școlar 1974 1975, va trebui
și va fi cu siguranță soluțio
nată. Pentru că așa cum pre
vede I-Iotărîrea Consiliului 
de Miniștri, obiectivul fun
damental al învățământului 
în prima treaptă de lie u 
este pregătirea tinerilor în
tr-un profil larg care să le 
permită după absolvire în
cadrarea într e activitate s<>- 
cial-utilă. cu prioritate în 
producția materială, specifică 
fiecărui județ Putem și tre
buie să facem mai mult pen
tru dezvoltarea tradiției mi
nerești in Valea .țiului, să a- 
tragem spre meseria de miner, 
de miner mecanizai.'r de teh
nician minier si 'nginer 
minier în primul rînd pe ti
nerii născuți și crescuți aici, 
pe care-i leagă totul de aces
te frumoase meleaguri

— In răspunsurile date 
pînă acum v-ați referit 
pe larg la realitățile pre
zente. Ce aspecte îmbra
că preocupările dumnea
voastră de perspectivă în 
acest domeniu ?

— Tot ce am spus despre 
unele realități existente în 
prezent, ca și de preocupări
le noastre actuale trebuie 
raportat la perspectivă pen
tru că aceasta dă sensul în
tregi: noastre activități Ar 
trebui, poate, să mai adaug 
la cele spuse că. în consens 
cu măsurile inițiate de co
mitetele județean și munici
pal do partid. Centrala 
cărbunelui Petroșani efectu
ează în prezent un studiu 
care va sta la baza îmbună
tățirii întregului program de 
pregătire a cadrelor pentru 
industria cărbunelui, ținînd 
cont de mutațiile adinei care 
vor interveni ca urmare a 
creșterii rapide a gradului 
de mecanizare și moderniza
re a extracției de cărbune. 

vertisment". Cazul a fost pre
lucrat cu întregul personal ca
re se ocupă de difuzarea pre
sei, în scopul de a se preveni 
repetarea lui în viitor.

@ ANONIMĂ. Petrila. Con
ducerea preparației cărbune
lui Petrila a luat măsuri pen
tru înlăturarea celor semnala
te de dumneavoastră ziarului, 
cu privire la baia femeilor.

® DORICĂ VISAN, Baru. 
Conducerea cooperativei „U- 
nirea" a luat măsuri ca apara
tul dumneavoastră să fie re
ținut de. secția radio din Pe
troșani, care este obligată să 
solicite piesele necesare pu
nerii lui în funcțiune.

In cazul că în termen de 60 
de zile nu se vor- primi piese
le solicitate — începînd de la 
data in care aparatul a fost 
predat secției—. țpoperatiya vă 
eliberează un proces verbal 
de negație în baza căruia veți 
putea primi un alt aparat, sau 
reprimi contravaloarea acestu
ia.

CENTRALA CĂRBUNELUI 
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.

Institutul de cercetări 
și proiectări nrniere 

pentru cărbune 
Petroșani 

a n u n t ă-> 
concurs 

pentru ocuparea următoarelor
posturi:

• 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

• muncitori topografi

• dactilografe principale

• traducător pentru limba engleză și ger
mană

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.

INSTITUTUL DE MINE 
PETROȘANI 

organizează concurs 
pentru ocuparea postului de 

CONTABIL REVIZOR PRINCIPAL
Condițiile de ocupare a postului sînt con

form Legii 1271971.
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 —
1 1051)

(Urmare din pag. 1)

școlii. Au rbținut atenția sem
nalările unor stări de lucru 
necorespunzătoare. Astfel, s-a 
arătat că practicanților nu li 
se asigură întotdeauna parti
ciparea la procesul de vînzare, 
alteori sînt învoiți nejustificat 
de responsabilii unităților. 
Persistă, de asemenea, și prac
tica demoralizării elevilor prin 
diverse ..sfaturi" adresate de 
unii salariați din comerț care 
au in grijă îndrumarea aces
tora. Nn puține sint și acele 
cazuri cînd, lucrători cu ve
chime în comerț, oferă un 
exemplu negativ practicanților 
și absolvenților școlii, prin a- 
ceea că promovează „norme" 
de mult uitate, obiceiuri de-ale 
„casei", în totală contradicție 
cu normele comerțului socia
list, în spatele acestor obi
ceiuri stînd în mod evident, 
dorința de a se chivernisi pe 
seama cumpărătorilor. Aceș
tia. nu pot, în nici un caz, con
stitui exemple pentru tineri, 
ci dimpotrivă,. îi influențează 
negativ, creînd teren fertil 
formării anumitor deprinderi 
condamnabile.

In continuare, participanții 
la discuții s-au referit la a- 
cele neajunsuri — care își au 
rădăcina comună în dezinte
resul și lipsa de preocupare 
a unor responsabili de unități 
comerciale, pentru îndrumarea 
practică a viitorilor lucrători 
din comerț. Desigur, suprave
gherea și îndrumarea revine 
și cadrelor didactice, instructo
rilor din cadrul școlii. Dar, în 
cea mai mare măsură. în 
timpul practicii, elevii se află 
în grija salariaților din uni
tăți.

Pornind de la aceste reali
tăți — participanții au împăr
tășit și ei din experiența 
practicii și int ;.v;î::i el vilor, 
respectiv, a absolvenților, fă- 
cînd numeroase propuneri 

„o- -l .

pentru îmbunătățirea activită
ții de instruire. Pe tema inte
grării absolvenților, discuțiile 
au evidențiat faptul că tinerii 
sînt primiți uneori cu invidie, 
alteori cu neîncredere, că nu 
sînt suficient apreciați. Mai 
mult, în unele unități se con
sideră că instruirea și educa
rea lor s-a încheiat odată cu 
absolvirea școlii, stagnînd 0- 
rice preocupări pentru perfec
ționarea lor continuă, condiție 
atît de necesară în relația co- 
merț-civilizație. Așa se întîm- 
plă uneori că, bagajul de cu
noștințe teoretice și practice, 
de comportament etic cu care 
elevul părăsește școala, nu nu
mai că nu se îmbogățește ci 
este chiar afectat de atmosfe
ra de lucru neprielnică din 
unele unități comerciale.

Schimbul de experiență și-a . 
dovedit utilitatea prin ideile 
valoroase desprinse di" <’uvin- 
tul participanților. Astfel, s-a 
subliniat că o cerință nemijlo
cită a formării unor adevărați 
comercianți, cu o bună pregă
tire teoretică și practică, cu 
o ținută morală înaltă, o con
stituie colaborarea vie. rodni
că. dintre școala comercială și 
unitățile unde elevii își desfă
șoară practica pentru ca ma
gazinul să desăvîrșească edu
cația începută în școală si, nici 
de cum, să o prejudicieze. 
Un prim pas în direcția întări
rii acestei colabora"' a fost 
făcut prin înțelegerea nea
junsurilor semnalate de școa
lă. de către conducătorii între
prinderilor comerciale, care 
și-au exprimat hotărîrea de a 
acorda mai multă atenție pro
blemelor ridicate de practi
ca și integrarea în muncă a 
elevilor și absolvenților șco
lii comerciale. Astfel, într-un 
consens unanim, a reieșit ca 
evidentă necesitatea de a ge
neraliza metoda aplicată în 
unele magazine de a încredin
ța ucenicii celui mai bun lu
crător, care, împreună cu șe
ful de unitate, să poarte în

treaga răspundere a instruirii 
lui practice.

Grupul școlar comercial dis
pune. în pr.ezent, de condiții 
materiale optime pentru des
fășurarea activității școlare — 
cabinete pe specialități, maga- 
zine-școală, aparate audio-vi- 
zuale etc. Preocupările conti
nue ale școlii trebuie să fie 
însoțite de un substanțial 
sprijin din partea întreprinde
rilor comerciale. Numai prin- 
tr-o conlucrare permanentă 
între școală și comerț, prin 
creșterea preocupărilor și a 
răspunderii, tinerii care au 
îmbrățișat această meserie vor 
fi la înălțimea cerințelor co
merțului socialist, vor realiza 
dezideratul actual al instruirii 
teoretice și practice, si anu
me, acela de a poseda o cul
tură generală egală cu a cum
părătorului, însoțită de multi
ple cunoștințe de specialitate 
și o ținută morală demnă.

Bilanț rodnic>

înființată în anul 1972 pe 
temeiul Legii nr. 13/1973, 
Casa de ajutor reciproc a 
pensionarilor din Petroșani, 
îndeplinește un important 
rol social în viața familiilor 
celor vîrstnici.

Astfel, examinînd bilanțul 
pe anul 1973 al acestei case 
de ajutor reciproc rezultă 
că în scurtul timp de la în
ființare a înscris în rîndul 
membrilor săi un număr de 
720 pensionari. Pentru a 
veni în ajutorul membrilor 
săi au fost aprobate. în 
cursul anului trecut, împru
muturi în valoare de peste 
420 000 lei din fondul acu
mulat. Este de menționat 
grija permanentă a pensio
narilor pentru continua spo
rire a fondului comun și 
atragerea de noi membri co- 
tizanți.

D. IOSIF
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Lucrările sesiunii extraordinare întrevederi ale ministrului afacerilor
a Adunării Generale a O.N.U.

DIN ȚĂRILE 
SOCIALISTE

NEW YORK 10 — Corespon
dentul Agerpres, C. Alexan- 
droaie, transmite : Plenara A- 
dunării 
hotărît, 
ședințe, 
ad-hoc, 
ședințe 
pentru abordarea, în 
problemelor materiilor prime 
și dezvoltării, precum și pen
tru definitivarea textelor do
cumentelor de lucru elaborate 
de „grupul celor 77“ și intitu
late „Declarații asupra creării 
unei noi ordini economice in
ternaționale" și „Planul de ac
țiune" vizînd măsuri pentru 
transpunerea în viață a prin
cipiilor înscrise în declarație.

In aceeași ședință, secreta
rul generai ai O.N.U., Kurt 
Waldheim, și președintele sesi
unii extraordinare, Leopoldo 
Benites, au făcut o trecere în 
revistă a problemelor econo
mice cu repercusiunile' lor po
litice care confruntă astăzi 
organizația și întreaga comu
nitate internațională. In fața 
sesiunii — a subliniat secre-

Generale a O.N.U. a 
în cursul primei sale 
formarea unui comitet 
condus de un pre- 

și trei vicepreședinți, 
detaliu, a

tarul general al O.N.U. — se 
pune problema de a cădea de 
acord asupra bazelor unui sis
tem economic global mai echi
tabil, sistem care să aibă în 
vedere nu numai interesele și 
necesitățile tuturor națiunilor, 
ci și relația imperativă dintre 
problemele sărăciei, populației, 
alimentației, conservării și re
partiției echitabile a resurse
lor naturale, protejării mediu
lui înconjurător și problemele 
comerțului Și sistemului mone
tar.

Exprimîndu-și încrederea în 
capacitatea Adunării Generale 
de a acorda prioritate în dez
baterile și deliberările sale 
problemelor fundamentale ca
re amenință din ce în ce mai 
mult relațiile economice din
tre statele membre și care pot 
duce la conflicte politice și la 
multiplicarea condițiilor de 
nedreptate socială, Kurt Wald
heim a atras atenția plenarei 
asupra următoarelor chestiuni, 
care constituie potențiale peri
cole pentru pacea și prosperi
tatea lumii: sărăcia în masă,

ORIENTUL APROPIAT
întrunirea Consiliului Ligii Arabe
Operațiunile de deminare a Canalului Suez 
Reluarea duelurilor de artilerie între forțele 
siriene și israeliene
Primul ministru israelian își 
demisia

va prezenta

CAIRO 10 (Agerpres). — 
După cum anunță agenția 
Reuter, Consiliul Ligii Arabe 
s-a întrunit, la Cairo, pentru 
a examina o serie de aspecte 
ale cooperării dintre țările a- 
rabe și țările africane, precum 
și condițiile în care statele 
membre ale organizației ar ur
ma să angajeze preconizatul 
dialog asupra relațiilor econo
mice și comerciale cu țările 
C.E.E. Amîndouă aceste pro
bleme au constituit obiectul u- 
nor dezbateri nefinalizate în 
cadrul recentei reuniuni de la 
Tunis a miniștrilor arabi de 
externe.

ria siriană — 
municat — a 
pentru a împiedica încercările 
de consolidare a pozițiilor a- 
varisate israeliene.

se spune în co- 
deschiș focul

TEL AVIV 10 (Agerpres). — 
Artileria israeliană a răspuns 
miercuri focului deschis de 
forțele siriene pe linia de în
cetare a focului de pe înălți
mile Golan, a declarat un 
purtător de cuvînt militar 
israelian.

CAIRO 10 (Agerpres). — 
12 elicoptere și 400 de tehni
cieni ai marinei americane 
vor sosi. în Egipt, în urmă
toarele zile, pentru a partici
pa la operațiunile de demina
re a Canalului Suez — anun
ță agenția M.E.N. Ulterior, în 
portul egiptean Port-Said va 
sosi, in același scop, porteli- 
copterui american, „Iwo Jima", 
ale cărui aparate sînt dotate 
cu un dispozitiv electronic 
pentru detectarea minelor.

Experții și elicopterele ame
ricane se vor alătura celor 
trei dragoare.ale marinei bri
tanice aflate, în prezent, la 
Port-Said, pentru a participa 
la operațiunile de deminare. 
Joi, în aceeași localitate, sînt 
așteptați încă 48 de scafandri 
britanici.

TEL AVIV 10 (Agerpres). — 
In cadrul unei reuniuni co
mune a direcțiunii Partidului 
Israelian al Muncii și a fracți
unii sale parlamentare, primul 
ministru israelian, Golda Meir. 
a anunțat că își va prezenta 
demisia, această hotărîre fiind 
irevocabilă — relatează agen
țiile de presă.

Golda Meir a 
organizarea unor 
parlamentare cît 
posibil.

recomandat 
noi alegeri 
mai curînd

AMBASADORUL REPU
BLICII SOCIALISTE ROMA
NIA LA SAN JOSE, CON
STANTIN STANESCU, a fost 
primit, la 9 aprilie, de pre
ședintele Republicii Costa 
Rica. Jose Figueres Ferer. Cu 
acest prilej, au fost discutate 
aspecte ale 
costaricane.

relațiilor româno-

. AMMAN 10 (Agerpres). — 
Zeid el Rifai, șeful guvernu
lui iordanian, ministru de ex
terne și ministru al apărării, 
a conferit cu șeicul Mohamed 
Bcn Rached al Maktoum, mi
nistrul apărării al Emiratelor 
Arabe Unite, aflat într-o vizi
tă oficială la Amman.

După cum relatează agenția 
M.E.N., în cadrul convorbiri
lor au fost examinate o serie 
de probleme privind, în spe
cial. aspectele recente ale evo
luției situației din Orientul A- 
propiat, precum și cooperarea 
dintre cele două țări în diver
se domenii.

PESTE
TONE TREI 
AU FOST RECOLTATE
COMBINELE în provincia cu
baneză Camaguey de Ia înce
putul actualei zafra, cu 10 la 
sută mai mult decît în perioa
da corespunzătoare a anului 
precedent.

7,5 MILIOANE 
ISTIE DE ZAHAR 

CU

DAMASC 10 (Agerpres). — 
Duelurile de artilerie între 
forțele siriene și cele israelie- 
ne de pe înălțimile Golan au 
fost reluate miercuri — anun
ță un comunicat militar dat 
publicității la Damasc. Artile-

COMPANIA JAPONEZA 
..HITACHI ZOSEN" A ANUN
ȚAT că va încheia în curînd 
construcția unui vas expe
rimental pentru transportul 
gazului natural lichefiat.

Soluția adoptată de proiec- 
tanții companiei este aceea a 
două rezervoare — unul din 
aluminiu, de formă sferică, cu 
o capacitate de 400 de metri 
cubi și altul dreptunghiular, 
din nichel, capabil să înma
gazineze 680 metri cubi.

ce afectează două treimi din 
omenire, creșterea popu
lației și scăderea produc
ției de alimente, penuria de 
energie și escaladarea risipei 
de resurse materiale și finan
ciare prin înarmare, ineficien
ta sistemului monetar și ine
chitatea raporturilor economi
ce. Toate aceste probleme, a 
arătat secretarul general, sînt 
indisolubil legate de resurse
le naturale și au o influență 
directă asupra păcii și stabili
tății lumii de mîine. Adunarea 
Generală are posibilitatea de 
a pune acum temeliile unui 
sistem economic mondial fon
dat pe echitate și justiție.

Leopoldo Benites a apreciat 
la rîndul său, că „această se
siune reprezintă un moment 
de cotitură în istoria organiza
ției, întrucît de acum înainte 
vor fi necesare o abordare 
complet schimbată a proble
melor economice internaționa
le, o reformare critică a prin
cipiilor directoare și o restruc
turare a cooperării dintre sta
te". Vulnerabilitatea raportu
rilor bazate pe forță — atît e- 
conomice, cît și politice —, ca
re pornesc de la ideea depen
denței țărilor ce produc ma
terii prime esențiale de statele 
echipate mai bine pentru pre
lucrarea lor, a fost pe deplin 
demonstrată de evoluțiile care 
au precedat sesiunea, fapt ca
re evidențiază imperativul în
locuirii confruntării prin co
operare, pentru identificarea 
soluțiilor flexibile și viabile, 
în interesul păcii și progresu
lui lumii.

- Corespon-
C. Alexan-

Ministrul

NEW YORK 10 - 
dentul Agerpres, 
droaie, transmite ; 
afacerilor externe al Republi
cii Socialiste România, George 
Macovescu, conducătorul dele
gației țării noastre la cea de-a 
6-a sesiune extraordinară a A- 
dunării Generale a O.N.U.. a 
avut, marți, întrevederi cu vi- 
ceprem ierul Consiliului de 
Stat al Republicii Populare

Chineze, Den Siao-pin, con
ducătorul delegației chineze, 
și cu ministrul afacerilor ex
terne al Republicii Federale 
Germania. Walter Scheel, șeful 
delegației vest-germane la ac
tuala sesiune.

Cu acest prilej au fost a- 
bordate probleme ale agen
dei sesiunii extraordinare a A- 
dunării Generale.

Convorbiri 
Gustav Husak- 
Janos Kadar

PRAGA 10 — Coresponden
tul Agerpres, C. Prisăcaru, 
transmite : Miercuri, a sosit 
la Praga, într-o vizită oficia
lă de prietenie, delegația 
partid și guvernamentală 
R. P. Ungare, condusă de 
nos Kadar, prim-secretar 
Comitetului Central al Parti
dului Muncitoresc Socialist 
Ungar.

In aceeași zi, au început 
convorbirile oficiale între 
Gustav Husak și Janos Kadar.

PEKIN (Agerpres). — în
treprinderile din Șanhai, 
centru industrial major al 
R.P. Chineze, livrează, in a- 
ceste zile lucrătorilor de la 
sate cantități sporite de ma
șini agricole, îngrășăminte 
chimice și insecticide. In pri
mele două luni ale anului, 
producția de tractoare a 
crescut la 
parație cu 
punzătoare 
cu 52,7 la 
Diesel și pompe 
sută, iar cea de îngrășăminte 
chimice cu 5,7

flug va depăși cu mult un 
milion.

*

Reuniunea 
guvernului francez

PARIS 10 (Agerpres). — La 
Palatul Elysee a avut loc, 
miercuri, o reuniune a guver
nului, prezidată de Alain 
Poher.

La deschiderea reuniunii, 
președintele interimar al 
Franței, Alain Poher. a făcut 
o declarație. în care a arătat 
că, în baza Constituției, îi revi
ne sarcina de a asigura conti
nuitatea șî funcționarea nor
mală a instituțiilor publice ale 
statului.

Președintele . ad-interim al 
Franței a precizat, cu ^celași 
prilej, că a avut o întrevede
re cu președintele Societății 
naționale de radio și televiziu
ne — ORTF. în legătură cu 
modul de difuzare a discursu
rilor electorale ale candida- 
ților la funcția supremă în 
stat și că se va întîlni, de ase
menea. cu membrii Comisiei

de control a desfășurării ale
gerilor.

★

PARIS 10 (Agerpres). — Pre
ședintele Adunării Naționale a 
Franței. Edgar Faure, a anun
țat, miercuri, că își retrage 
definitiv candidatura pentru 
funcția de președinte al Repu
blicii Franceze.

★

PARIS 10 (Agerpres). — 
Jean Lecanuet. președintele 
grupării franceze de opoziție 
„Centrul Democrat", a avyt, 
miercuri, o întrevedere cu mi
nistrul economiei și al finan
țelor. Valery Giscard d’Es- 
taing. candidat la președinția 
republicii.

♦

ACȚIUNILE GREVISTE 
DIN JAPONIA

TOKIO 10 (Agerpres). — 
Campania de primăvară a sin
dicatelor japoneze a intrat 
miercuri, într-o etapă decisivă, 
după ce sindicatele feroviari
lor de la căile ferate de stat, 
au declarat, la miezul nopții 
de marți spre miercuri, o gre
vă de patru zile. Ei au între
prins această acțiune pentru 
a veni în sprijinul muncitori
lor din căile ferate particu
lare, care, marți, au declarat 
grevă cerînd 
condițiilor de

îmbunătățirea 
muncă și de

viață. In plus, feroviarii din 
sectorul public revendică 
dreptul de a face grevă. Re

A-INTERVIU
COTIDIANULUI 
„LE MONDE", 

MINISTRU AL

ÎNTR-UN 
CORDAT 
FRANCEZ 
PRIMUL
TURCIEI, Bulent Ecevit, a su
bliniat că Ciprul trebuie să 
rămînă un stat independent 
și că Marea Egee nu trebuie 
să se transforme într-un tea
tru al ostilităților dintre 
Grecia și Turcia. „Noi dorim 
ca cele două comunități de 
pe insulă — cea greacă și cea 
turcă — să trăiască împreună, 
fără ca vreuna dintre ele să 
o domine pe cealaltă", a pre
cizat premierul turc, arătînd 
că Turcia este gata pentru co
operare, iar nu pentru diviza
rea sau anexarea Ciprului.

de
a

Ja- 
al

Plenara C.C. 
al Frontului Patriei 

din Vietnam
HANOI 10 (Agerpres). — Da 

Hanoi s-a deschis plenara Co
mitetului Central al Frontului 
Patriei din Vietnam, la care 
vor fi examinate sarcinile a- 
cestei organizații ce reunește 
toate partidele politice și or
ganizațiile obștești din țară.

Lucrările au fost deschise 
de Ton Duc Thang, președin
tele R.D. Vietnam, președintele 
Prezidiului C.C. al Frontului 
Patriei din Vietnam, care a e- 
vidențiat importanța mobili
zării tuturor păturilor popu
lației R.D. Vietnam la opera 
de refacere și dezvoltare cit 
mai accelerată a economiei 
țării.

Activitatea economică în țările 
industrializate occidentale a slăbit 
în mod evident în ultimele 6 luni

tractoare 
Șanhai, în com- 
perioada cores- 
a anului trecut, 

sută, de motoare 
cu 20 la

la sută.

★

Coresponden-
C. Varvara,

BERLIN - 
tul Agerpres, 
transmite: Aviația civilă a 
Republicii Democrate Ger
mane cunoaște o permanentă 
dezvoltare. In 1973, societa
tea Interflug a efectuat 20 000 
de zboruri pe liniile inter
naționale. R.D.G. fiind lega
tă de 54 de aeroporturi din 

■ 31 de țări. In acest an, sînt 
prevăzute extinderea cola
borării cu societățile aeriene 
de transport din străinătate, 
sporirea numărului zboruri
lor și mărirea parcului de a- 
vioane al societății Interflug. 
La numărul existent, în 
1974 urmează să se adauge 
încă 30 de avioane de pasa
geri.

De asemenea, se are în ve
dere lărgirea și moderniza
rea aeroporturilor țării, spo
rirea gradului de confort al 
acestora. Este vorba de ae
roportul Central Schonefeld 
și, îndeosebi, de cele cinci 
aeroporturi mai importante 
ale R.D.G. — Leipzig. Dres- 
da. Erfurt. Borth și Herings
dorf. Anul acesta, numărul 
pasagerilor societății Inter-

MOSCOVA (Agerpres). — 
In largul Mării Caspice a în
ceput construcția unei insu
le de oțel pentru extracția 
țițeiului. Platforma ei se va 
sprijini pe patru piloni cu 
înălțimea unor clădiri de 35 
de etaje și va avea suprafața 
de aproximativ 3 000 de me
tri pătrați. De pe această 
insulă vor fi forate patru 
sonde, adîncimea mării 
vînd în acel loc 84 de 
tri.

a-
ma

★

HAVANA (Agerpres). 
In Cuba se dezvoltă 
strucția de locuințe în zonele 
rurale, 
se află 
100 de 
pentru 
din ele se realizează pe baza 
unui proiect tip și cuprinde 
mai multe blocuri de locuin
țe cu tot confortul, un cen
tru comercial, o școală și 
un club.

★

con-

in diferite provincii 
în construcție peste 
localități moderne 

agricultori. Fiecare

PRAGA (Agerpres). — Fa
brica cehoslovacă de anvelo
pe „Octombrie Roșu" a pro
dus seria experimentală de 
anvelope cu cord metalic 
pentru autocamioane grele. 
Acest tip de anvelope are o 
durată de utilizare dublă fa
ță de cele obișnuite, permi- 
țînd, totodată, economisirea 
unei cantități de 10 la sută 
combustibil. Ele conferă, de 
asemenea, mașinilor o mai 
mare stabilitate, sporind se
curitatea traficului rutier. 
Producția în serie a anvelo
pelor cu inserție metalică va 
începe anul viitor.

Vizita primului ministru 
al Bangladeshului în India

amintim că se află în grevă 
peste 860 000 de angajați din 
diferite alte sectoare publice 
și particulare, făcînd ca acti
vitatea poștei, telegrafului și 
telefoanelor din Japonia să 
fie aproape complet paraliza
tă. Intr-o situație asemănătoa
re se află marile porturi, unde 
docherii și alte categorii de 
angajați au refuzat să mai lu
creze pînă nu li se vor satis
face cererile privind majoră
rile de salarii și îmbunătăți
rea condițiilor de muncă. In 
porturile Kobe. Tokio, Yoko
hama, Nagoya, Kanmon și al
tele. vasele sînt practic imo
bilizate ia chei sau în larg.

BONN 10 — Intr-un raport 
publicat la Bonn se constată 
că activitatea economică în 
țările industrializate occiden
tale a slăbit în mod evident 
în ultimele șase luni, în spe
cial, în sectorul investițiilor. 
Scumpirea petrolului și pro
blema legată de ea, aceea a 
balanțelor de plăți, au sporit 
dificultățile politicilor econo
mice, acționînd în sensul creș
terii prețurilor în contextul 
unei agravări a șomajului.

în cadrul general al deteri
orării situației economice s-a 
încetinit și volumul exportu
rilor vest-europene. Expansiu
nea importurilor s-a încetinit 
datorită slăbirii creșterii pro
ducției în Europa occidentală. 
In ce privește perspectivele 
pentru anul în curs, raportul 
apreciază că. în 1974, produsul 
social real în Europa occi- 
dentală va crește numai cu a- 
proximativ 2 la sută.

DELHI 10 (Agerpres). — 
Primul ministru al Indiei, In
dira Gandhi, a conferit, 
miercuri, cu Mijibur Rahman, 
primul ministru al Republicii 
Bangladesh. Cei doi premieri 
au examinat, cu acest prilej 
relațiile dintre țările lor, pre
cum și evoluția situației din 
regiune, in legătură cu aceas
ta, Mujibur Rahman și-a ex
primat satisfacția față de acor-

dul încheiat marți de miniștrii 
de externe ai Indiei, Pakista
nului și Republicii Bangla
desh, acord care reglementează 
o serie de probleme ce rămă
seseră încă nesoluționate între 
cele trei țări. El și-a exprimat, 
de asemenea, speranța că acor
dul tripartit reprezintă primul 
pas spre instaurarea unei păci 
durabile în regiune.

Organizarea de alegeri 
anticipate în Australia

UN GRUP DE CHIRURGI 
AUSTRALIENI DE LA UNI
VERSITATEA DIN QUEENS
LAND a pus Ia punct un pro
cedeu prin care rinichii de
tașați de la un donator pen
tru a fi transplantați altei 
persoane pot fi păstrați în 
bune condițiuni timp de peste 
două zile — interval conside
rabil sporit față de cel de cir
ca 12 ore admis în trecut. 
Procedeul constă în trecerea 
unui lichid de o compoziție 
specială prin rinichi, cu aju
torul unui aparat conceput 
de aceeiași specialiști.

CANBERRA 10 (Agerpres).
— Primul ministru al Austra
liei, Gough Whitlam, a anun
țat, miercuri, organizarea de 
alegeri anticipate. El a preci
zat că a cerut, de asemenea, 
guvernatorului general al ță-

di-rii, John Robert Kerr, să 
zolve ambele Camere ale Par
lamentului. Această cerere a 
fost acceptată, urmînd ca Se
natul și Camera Reprezentan
ților să își înceteze activitatea 
începînd de joi, 11 aprilie.

Bilanț „Pioneer-10

CAMERA DEPUTATILOR 
A PARLAMENTULUI ITALI
AN a început examinarea u- 
nui proiect de lege privind fi
nanțarea de către stat a par
tidelor politice constituționa
le. Legea vizează instituirea 
unui sistem de finanțare de 
către guvern atît a campani
ilor electorale, cît și a activi
tăților curente ale partidelor 
politice reprezentate în parla
ment, urmărind. între altele, 
prevenirea cazurilor de re
curgere la subvenții ilicite 
pentru susținerea unor for
mațiuni politice.

WASHINGTON 10 (Ager
pres). — Făcînd un bilanț al 
ultimelor concluzii la care 
s-a ajuns prin studierea date
lor științifice furnizate de 
sonda spațială americană 
„Pioneer-10“ în urma trecerii, 
în decembrie 1973, prin preaj
ma planetei Jupiter, dr. Tom 
Geherels, de la Universitatea 
din Oklahoma, a arătat că, în 
afară de marea pată roșie o- 
vală observătă pentru prima 
oară pe Jupiter încă în anul 
1665, pe această planetă au 
mai fost depistate încă o pa
tă roșie, cîteva pete albe și 
numeroase alte porțiuni dis
tincte ce apar în multicolora 
atmosferă jupiteriană.

Specialistul american a de
clarat că analiza fotografiilor 
șt a datelor privind tempera
tura planetei, transmise de 
aparatura de pe sonda spa
țială, pare să confirme ipo
tezele potrivit cărora cunos
cuta pată roșie și celelalte fe
nomene similare reprezintă

nor i, 
care 
Ast- 
unor

acumulări ascendente de 
generate de căldura pe 
o iradiază planeta gigant, 
fel, se crede că, în urma 
variații de temperatură, ga
zele ce alcătuiesc atmosfera 
de pe Jupiter urcă — în anu
mite zone — la altitudini la 
care, în condiții de joasă pre
siune. apar ulterior conden
sări de substanțe necunoscute 
sub formă de nori. Această 
materie condensată este apoi 
supusă, probabil, evaporării 
și coboară iar spre suprafața 
planetei, realizîndu-se. astfel, 
o circulație pe verticală a 
respectivelor substanțe. Apa
ratele științifice de pe „Pio- 
neer-10“ au arătat că în at
mosfera lui Jupiter predomi
nă hidrogenul, alături de care 
heliul există în proporție de 
12—15 la sută, iar altor gaze 
le revine doar 1 la sută din 
totalul masei atmosferice ; 
aceasta duce la concluzia că 
atmosfera jupiteriană are o 
compoziție asemănătoare cu 
alcătuirea Soarelui.

I 
I 
I
I 
I
I
I 
I
I
I
I 
I
I 
I
I
I
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fAPTUL DIVERS PI CIOB
O interesantă 

descoperire 
paleontologică 
interesantă descoperireO 

paleontologică a fost anunța
tă de oamenii de știință ame
ricani. In timpul unor lucrări 
de amenajare a terenului e- 
fectuate în localitatea Closter, 
din statul New Jersey, cupa 
escavgtorului a scos la ivea
lă oasele uriașe ale unui mas
todont. Săpăturile efectuate 
ulterior sub supravegherea 
specialiștilor au condus la 
descoperirea unui număr de 
aproximativ 250 oase diferite 
ale animalului.

Potrivit primelor concluzii 
ale oamenilor de știință, aces
ta este unul dintre cele mai 
mari schelete de mastodont 
descoperite pină în prezent. 
Se apreciază că lungimea 
corpului animalului a fost de 
circa 4,5 metri și că el a pie
rit sau a fost ucis în urmă 
cu peste nouă mii de ani.

an șapte milionimi dintr-un 
gram.

Această descoperire, bazată 
pe teoria enunțată acum doi 
ani de astronomul Fred Hoy
le de la Universitatea din 
Cambridge, are o importantă 
deosebită întrucît în măsura 
în care 
tională, 
fată de 
fată de 
treptat.
firma că Luna se depărtează 
de planeta noastră cu patru 
centimetri în fiecare an.

scade torta gravita- 
orbitele planetelor 

Soare și cea a Lunii 
Pămînt se vor mări 
Astfel, s-ar putea a-

Pericolul 
consumului excesiv 

de medicamente

Cu precizia unui 
ceas atomic

Dr. Thomas C. Van Flan- 
dern, astronom la observato
rul tortelor navale ale S.U.A., 
afirmă că a reușit să măsoa
re viteza de deplasare pe or
bită a Lunii, cu precizia u- 
hui ceas atomic, obtinînd 
primele probe că torta gravi
tațională a Pămintului scade. 
(Pină acum -10 de ani, oame
nii de știință considerau că 
torta gravitațională rămine 
constantă). Potrivit calculelor 
astronomului american, un 
corp omenesc cu o greutate 
de circa 70 kg pierde intr-un

PETROȘANI — 7 Noiem
brie: Păcală; Republica: 
Monte Carlo; PETRILA: Sta
re de asediu; LONEA — Mi
nerul: Aventura lui Posei
don; ANINOASA: Cupa glo- 
ri.i: VULCAN: Morgiana; 
LUPENI — Cultural: Cidul; 
URICANI: O afacene pe cin-

5,00 Buletin de știri; 
Cîntec și joc pe plaiurile ță
rii; 5,40 Jurnal agrar; 6.00 
Radioprogramul dimineții; 
8,00 Sumarul presei; 8,08 La 
microfon, melodia preferată; 
9,00 Buletin de știri; 9,05 
Piese de estradă; 9,15 Muzi-

că populară; 9,40 Opereta 
„Cox și Box"; 10,00 Buletin 
de știri; 10,10 Muzică ușoa
ră; 10,30 Fișier editorial; 
10,40 Din folclorul muzical 
al popoarelor; 11.00 Buletin 
de știri; 11,05 Ritmuri 
fanfară; 11,35 Melodii 
Sheila și George 
12,00 Buletin de știri; 
Intîlnire cu melodia 
Iară și interpretul preferat; 
12,35 Formații participante 
la concursul coral interjude- 
țean „Cîntare patriei"; 13,00 
Radiojurnal; 13,15 Revista 
șlagărelor; 14,00 Buletin de 
știri; 14.05 Varietăți muzica
le; 15,00 Buletin de 
15,05 Meridian club;
Radiojurnal; 16,15 Cîntecele 
noastre; 16,45 Un disc; 17,00 
Buletin de știri; 17,05 Ra- 
diopublicitate; 17,15 Tribuna 
radio; 17,25 Dublu recital; 
18,00 Orele serii; 20,00 Mu-

zică populară; 20,40 Muzică 
pe adresa dumneavoastră; 
22,00 Radiojurnal; 22,30 Nou
tăți discografice; 23,00—5,00 
Estrada nocturnă.

Extragerea I : 34 
13 33.

Fond de premii : 
lei.

Extragerea a Il-a 
45 16 10.

Fond de premii :

44 2 32

515 442

: 15 42

18.25
18.55
19,00

de 
cu 

Enache; 
12,05 

popu-

știri; 
16,00

16,00—17,00 Teleșcoală.
16.00 - - - - - Emi-

16,10

16,30

17,30
17,35

18,05

Amintiri despre 
nescu.
Cea dintîi carte a 
nații (începuturile 
riografiei 
moderne).
Fizică. Fenomene elec
tromagnetice.
Telex.
Curs de limbă germa
nă. Lecția 88.
Teleglob. Astăzi,

unei 
isto- 

românești

în

19,25

19.30
20,00

21,30

22,15

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

vacanță !
George. 

„Coliba ca-

țara piramidelor. Do
cumentar.
întrebări și răspunsuri. 
Publicitate.
Bună seara, 
Film serial.
Episodul 
prelor".
1001 de seri. Cine a 
furat apa ?
Telejurnal.
Seară pentru tineret. 
Turneul emblemelor.
Floarea din grădină. 
Emisiune-concurs pen
tru tineri interpreți de 
muzică populară.
24 de ore.

Pronoexpres
La concursul din 10 apri

lie 1974, au fost extrase ur
mătoarele numere :

499 738

Valorile temperaturii înre
gistrate în cursul zilei 
ieri:

Maximele : Petroșani; 
grade; Paring : 7 grade.

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

de

PENTRU URMĂTOARELE 
24 DE ORE: Vreme în gene
ral frumoasă cu cer varia
bil. Vîntul va sufla slab pînă 
la potrivit din sectorul nord.

în

Publicatia lunară „Sânte du 
Monde", editată de Organiza
ția Mondială a Sănătății 
(O.M.S.), atrage atenția, asu
pra pericolelor consumului ex
cesiv și necontrolat de me
dicamente, Revista inserează 
o listă de produse printre ca
re la loc special se află pro
dusele psihotrope și antibioti
ce, al căror consum abuziv 
este foarte periculos.

După studii efectuate
Anglia, S-a constatat că mai 
mult de jumătate dintre per
soanele adulte și o treime 
dintre copii iau un medica
ment in fiecare zi. Se indică, 
totodată, faptul — confirmat 
de sondaje și din alte state — 
că femeile au o înclinație mai 
pronunțată pentru această 
practică și că fenomenul se 
accentuează cu vîrsta. Cele 
mai mari consumatoare de 
medicamente sînt femeile care 
au depășit 65 de ani.

I

PR AGA 10 (Agerpres). — 
Turneul internațional feminin 
de handbal de la Bratislava a 
fost cîștigat de echipa locală 
Inter, care, în meciul decisiv, 
a întrecut cu scorul de 9—8 
(6—4) 
pesta.

Pe 
chipa 
cu 15 
susținută cu formația ZMDZ 
Bratislava.

formația Vasas Buda-

locul 
DSK

—11

trei s-a situat e- 
Kiev. învingătoare 
(7—5’) în partida

BELGRAD 10 (Agerpres). — 
Odată cu desfășurarea finale
lor pe echipe, s-a încheiat 
prima parte a campionatelor 
europene de tenis de 
la Novi Sad.

La masculin, titlul 
pioană' continentală 
nit principalei favorite, selec
ționata Suediei, care în finală 
a dispus cu 5—3 de echipa 
Ungariei.

Clasamentul final al probei:

1. Suedia ; 2. Ungaria ; 3. Iugo
slavia ; 4. Cehoslovacia ; 5.
U.R.S.S. ; 6. Anglia ; 7. Franța; 
8. R. F. Germania ; 9. Româ
nia: 10.
marca ;

După 
turneul 
gat de 
vingătoare cu 3—1 în finala 
susținută cu selecționata 
gariei.

Clasamentul final : 
U.R.S.S. ; 2. Ungaria ; 
hoslovacia ; 4. Anglia ; 5. Ro
mânia etc.

Austria:
12. Olanda etc. 
cum s-a mai anunțat, 
feminin a fost cîști- 
formația U.R.S.S., tn-

11. Dane

Un

masă de

de cam- 
a reve-

3.
1. 

Ce-

BELGRAD
— La Split, 
peste 25 000 de spectatori, s-a 
disputat întîlnirea internațio
nală amicală de fotbal dintre 
echipa locală Hajduk și for
mația olandeză Ajax Amster
dam. Fotbaliștii iugoslavi au 
terminat învingători cu scorm 
de 3—0.

10 (Agerpres). 
în prezența a

HELSINKI 10 (Agerpres).
- La Helsinki au continuat 
întrecerile Campionatului 
mondial de hochei pe gheață 
(grupa A). Selecționata Sue
diei a învins cu scorul de 
10—1 (3—1, 3-0, 4—0) forma
ția R. D. Germane.

Intr-un alt joc, reprezenta
tivele Polonie: și Finlandei au 
terminat la egalitate : 2—2

0—0).
ent conduc neîn- 

ele Cehoslovaciei 
19—2) și U.R.S.S. 
cîte 6 puncte, ur

mate de Finlanda — 3 
te (10—12), Polonia — 3 
te (10—18). Suedia — 2 
te și R. D. Germană — 0 
te. Toate echipele au

(0—1, 2—1
In clas' 

vinse ec! 
(golaver ■■ 
(20—4) cu

punc- 
punc- 
punc- 
punc- 
jucat

cîte trei meciuri, cu excepția 
formațiilor Poloniei și R. D. 
Germane, care au disputat 
cîte patru partide.
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