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OR8AN AL COMITETULUI MUNICIPAL PETKAII Al P CB SI Al CONSILIULUI POPULAU MUNICIPAL

CONSFĂTUIREA ACTIVULUI UE PARTID 
Șl DE STAT DIN MINISTERE 

SI INSTITUT!! CENTRALE
al Comitetului de partid dîh 
Ministerul Industriei Metalur
gice, Alexandru Roșu, directo
rul general al Uzinelor ,.23 
August", Emil Fleșeriu, secre
tar al Comitetului de partid 
din Ministerul Comerțului 
Exterior, Dumitru Nicujescu, 
șef al Inspectoratului General 
de Stat pentru Controlul Ca
lității Produselor, Mihail Flo
rescu, ministrul industriei chi
mice, loan Oprea, secretar al 
Comitetului de partid al Insti
tutului Central pentru Condu
cere și Informatică.

Vorbitorii au abordat pe larg, 
cu un profund spirit partinic, 
în mod exigent, preocupările 
actuale ale ministerelor și in
stituțiilor centrale, stadiul 
realizării obiectivelor s, «ari
nilor ce le-au fost încredința
te, pentru înfăptuirea cir.' ma
lului înainte de termen. în 
contextul amplei activități 
desfășurate de partidul nostru 
în frunte cu secretarul gene
ral, tovarășul Nicolae 
Ceaușescu, pentru accelerarea 
edificării societății socialiste 
multilateral dezvoltate, în ve
derea căreia sînt înfăptuite eu 
consecvență un ansamblu de 
măsuri politico-organizatorice 
și legislative de perfecționare 
a conducerii și organizării vie
ții politice, economice și socia
le, ca linie directoare a dez
voltării moderne a României.

Adresîndu-se conducerii de 
partid și de stat, personal to
varășului Nicolae Ceaușescu. 
reprezentanții activului de 
partid și de stat din ministere 
și instituții centrale au expri
mat angajamentul organizați
ilor de partid, al consiliilor de 
conducere și consiliilor oame
nilor muncii, al comuniștilor, 
tuturor muncitorilor, ingineri
lor și tehnicienilor de a-și 
consacra cu pasiune întreaga 
lor activitate înfăptuirii poli
ticii partidului, subliniind ho
tărîrea nestrămutată de a da 
viață programului Congresului 
al X-lea și Conferinței Națio
nale ale P.C.R., de a cinsti 
prin noi și importante succe
se, în întrecerea pentru înde
plinirea planului cincinal îna
inte de termen, a XXX-a ani
versare a eliberării patriei și 
Congresul al XI-lea al parti
dului.

In încheierea lucrărilor 
consfătuirii, primit cu urale și 
ovații, a luat cuvîntul tovară
șul NICOLAE CEAUȘESCU, 
secretar general al Partidului 
Comunist Român, președintele 
Republicii Socialiste România.

Exprimînd hotărîrea de a 
înfăptui sarcinile, indicațiile 
și concluziile cuprinse în cu- 
vîntarea tovarășului Nicolae 
Ceaușescu și în legătură cu 
problemele dezbătute de către 
activul de partid și de stat 
din ministere și instituții cen
trale, consfătuirea a adoptat 
o rezoluție care va fi dată pu
blicității.

In prezența tovarășului 
NICOLAE CEAUȘESCU, se
cretar general al Partidului 
Comunist Român, președinte
le Republicii Socialiste Româ
nia, a avut loc, joi, 11 aprilie, 
Consfătuirea activului de 
partid și de stat din ministere 
și instituții centrale.

Consfătuirea de lucru, care 
s-a desfășurat în sala Palatu
lui Republicii Socialiste Româ
nia, a reunit consiliile de 
conducere, membrii comitete
lor de partid și ai birourilor 
organizațiilor de bază din mi
nistere și instituții centrale, 
reprezentanți ai consiliilor și 
comitetelor oamenilor muncii 
și ai organizațiilor de partid 
din centrale și întreprinderi, 
activiști de partid si de stat.

Cei peste 3 000 de partici
pant la consfătuire au făcut 
o caldă și însuflețită primire 
conducătorilor partidului și 
statului nostru, și-au manifes
tat —- și cu acest prilej — pro
funda lor satisfacție și mîn- 
drie patriotică față de alege
rea tovarășului Nicolae 
Ceaușescu ca președinte al 
României socialiste, încrede
rea deplină în partid și secre
tarul său general, hotărîrea de 
a milita neabătut pentru în
făptuirea obiectivelor stabili
te de Congresul al X-lea și 
Conferința Națională ale 
P.C.R., pentru perfecționarea 
continuă a întregii vieți eco
nomice și sociale, pentru rea
lizarea exemplară și la nive
lul exigențelor actuale a sar
cinilor pe care societatea so
cialistă le pune în momentul 
de față în dezvoltarea sa mul
tilaterală.

In aplauzele puternice. în
delungi, ale celor prezenți. în 
prezidiul consfătuirii au luat 
loc tovarășii NiCOLAE 
CEAUȘESCU, Emil Bodnaraș, 
Maxim Berghianu, Elena 
Ceaușescu, Gheorghe Cioară, 
Lina Ciobanu, Florian Dănă- 
lache, Emil Drăgănescu, Ja
nos Fazekas, Petre Lupu, Ma
nea Mănescu, Gheorghe Pană. 
Gheorghe Rădulescu, Leonte 
Răutu, Gheorghe Stoica, Ilie 
Verdeț, Ștefan Voitec, Con
stantin Băbălău, Cornel Bur
tică, Miron Constantinescu, 
Mihai Dalea, Magdalena Fi- 
lipaș, Mihai Gere, Ion Ioni- 
ță, Vasile Patilineț, ion Pățan, 
Gheorghe Oprea, viceprim-mi- 
nistru al guvernului, Nicolae 
Agachi, ministrul industriei 
metalurgice, loan Avram, mi
nistrul industriei construcți
ilor de mașini grele, Mihai 
Florescu, ministrul industriei 
chimice, Matei Ghigiu, minis
trul construcțiilor industriale, 
Angelo Miculescu, ministrul 
agriculturii, industriei alimen
tare și apelor, Ion Traian-Ște- 
fănescu, prim-secretar al C.C. 
al U.T.C.. ministru pentru 
problemele tineretului. Nico
lae Matei, Constantin Petre și 
Nicolae Constantin, secretari 
ai Comitetului municipal

București al P.C.R., Nicolae 
Popa, prim-vicepreședinte al 
Consiliului popular al munici
piului București, Ion Comă- 
nescu, secretar al Comitetului 
de partid de la Ministerul Mi
nelor, Petrolului și Geologiei, 
Aurelia Mitican, secretar al 
Comitetului de partid de la 
Ministerul Industriei Ușoare, 
Emil Spirea, secretar al Co
mitetului de partid de la Mi
nisterul Transporturilor și Te
lecomunicațiilor. Decebal Ur- 
dea, secretar al Comitetului de 
partid de la Ministerul Fi
nanțelor, și Stelian Cristescu, 
locțiitor al secretarului Comi
tetului de partid de la Minis
terul Industriei Construcțiilor 
de Mașini-Unelte și Electro
tehnicii.

Deschizînd lucrările consfă
tuirii, tovarășul Gheorghe 
Cioară, membru al Comitetu
lui Executiv al C.C. al P.C.R., 
prim-secretar al Comitetului 
municipal de partid București, 
a prezentat, în numele Birou
lui Comitetului municipal de 
partid, unele aspecte din 
activitatea desfășurată de 
consiliile de conducere și or
ganizațiile de partid din mi
nistere și instituții centrale 
pentru înfăptuirea programu
lui adoptat de Congresul al 
X-lea și Conferința Națională 
ale P.C.R.. de făurire a soci
etății socialiste multilateral 
dezvoltate în patria noastră.

In cadrul consfătuirii — ca
re și-a propus să examineze 
stilul $i metodele de muncă 
ale organelor colective de con
ducere și ale organizațiilor de 
partid din ministere și institu
ții centrale, să generalizeze 
experiența pozitivă și să de
termine îmbunătățirea în con
tinuare a activității acestora 
în vederea transpunerii cu 
succes în viață a sarcinilor și 
atribuțiilor care le revin din 
hotărîrile de partid și de stat 
din indicațiile tovarășului 
Nicolae Ceaușescu, — au avut 
loc ample dezbateri la care au 
participat tovarășii: Ioan A- 
vram, ministru] industriei 
construcțiilor de mașini grele, 
Dumitru Gherghișan, prim- 
secretar al Comitetului P.C.R. 
al sectorului i din Capitală, 
Bujor Almășan, ministrul mi
nelor, petrolului și geologiei. 
Aurelia Mitican, secretar al 
Comitetului de partid din Mi
nisterul Industriei Ușoare, 
loan Ursu, președintele Consi
liului Național pentru Știin
ță și Tehnologie, Angelo Mi
culescu, ministrul agriculturii, 
industriei alimentare și ape
lor. Manea Mănescu, prim-mi- 
nistru al guvernului, Emil 
Spirea, secretar al Comitetu
lui de partid de la Ministerul 
Transporturilor și Telecomu
nicațiilor, Dumitru Necșoiu, 
prim-secrețar al Comitetului 
P.C.R. al Sectorului VII din 
Capitală, Matei Ghigiu, minis
trul construcțiilor industriale, 
Gheorghe Gheorghiu, secretar

întrecerea socialistă
viu d i s p utată,

Succesele minerilor
rodnică
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După un trimestru în care bazinul 
nostru a raportat, cu excepția a 3 zile, 
nu numai realizarea ci și depășirea rit
mică a planului de extracție iată că pri
ma decadă a lunii a IV-a se încheie cu 
restanță. Nu-i mare — nici măcar un 
procent — dar minerilor nu le stă bine 
nici cu atîta. Mai ales că se muncește și 
nu oricum, ci încă bine. Afirmația pare 
un paradox, dar așa stau lucrurile și 
vom demonstra de ce.

Minerii de la Vulcan își depășesc și în 
această lună zi de zi sarcinile de plan, 
adăugind la plusul realizat noi cantități 
de cărbune extras; la Dîlja depășirea 
planului decadei întrece 1000 de tone ; 
mina Lonea — care se pare a trecut 
peste „perioada critică" înregistrează 
plusuri ; Aninoasa merge constant cu 
depășiri ; la Uricani planul de extrac
ție s-a realizat (deși în graficul alăturat 
sînt consemnate nerealizări — n.n.); co
lectivul de la Lupeni „trage" din greu ca 
să recupereze restanța, iar la Paroșeni 
greutățile — de-acum cunoscute, s-a mai 
vorbit despre ele — își mai pun ampren
ta asupra eforturilor deosebite cu care 
se muncește pentru a reveni la „linia de 
plutire".

Afirmațiile sînt confirmate de cadrele 
cele mai competente din conducerile ex
ploatărilor Uricani și Lupeni.

— Noi nu sîntem vinovați de procen
tul cu care apărem la decadă — ne de
clară inginerul Carol Schreter. directorul 
E.M. Uricani. Ne-am ținut de cuvint. 
Producția a fost realizată, e drept nu
mai la nivelul planului.

— De ce apăreți totuși cu restanță ?
— Cifrele care apar raportate Iar Cen

trală nu sînt reale. Producția n-a fost 
recepționată de preparația Lupeni din 
cauza lipsei de vagoane.

— Cine se face vinovat ?
— Minerii noștri și-au făcut datoria. 

Cărbunele se află în siloz. Nu am pri
mit vagoane de la preparație. Deci, vi
na aparține preparației. Am sesizat din 
timp lipsa vagoanelor, am insistat dar... 
Eu știu că colectivul nostru și-a făcut 
datoria realizîndu-și sarcinile și nu a- 
vem motive ca în 
îndeplinim planul, 
curce alții...

Am reprodus de 
nului discuția cu 
considerînd-o ca pe-o critică aspră — 
mai aspră decît o putea face comenta
torul — la adresa preparației din Lu
peni care „a băgat la apă" un colectiv 
ce și-a propus — și s-a ținut de cuvînt

continuare să nu ne 
Numai să nu ne în-

pe banda magnetofo- 
directorul exploatării

■ Comentator

Lucrare realizată

Situația realizării pianului
— PRIMA DECADA —

E.M. Lonea 100,4 la sută
E.M. Petrila 101,5 la sută
E.M. Dîlja 106,1 la sută
E.M. Aninoasa 101,8 la sută
E.M. Vulcan 103,7 la sută
E.M. Paroșeni 81,7 la sută
E.M. Lupeni 96,2 la sută
E.M. Uricani 98,6 la sută
Total Valea Jiului 99,2 la sută

Din abatajul cameră 
vest al sectorului IV de 
mina Petrila, au fost extra
se recent primele tone de 
cărbune dintr-o nouă felie. 
Intrarea în funcțiune a no
ului abataj a necesitat exe
cutarea unui suitor pe o lun
gime de 14 metri pe culcu
șul stratului, lucrare ce ur
ma să se realizeze în condi
ții dificile datorită presiuni
lor și friabilității cărbunelui. 
Printr-o bună organizare a 
lucrului, afirmîndu-și odată 
în plus hărnicia și pricepe
rea care îi caracterizează, 
membrii brigăzii conduse de

Stelian Maftei au terminat 
lucrarea cu trei zile în a- 
vanș față de termenul pla
nificat. Cele 400 tone de căr
bune extrase în trei zile i- 
lustrează contribuția*pe care 
și-a adus-o urgentarea exe
cutării acestei lucrări la asi
gurarea liniei de front acti
ve a sectorului. Stelian Maf
tei, Nicolae Atanase, Alexan
dru Marton și Horațiu Călu
gării sînt cîțiva din minerii 
care s-au remarcat cu prile
jul executării înainte de ter
men a acestei importante lu
crări.

Vasile ENE, 
tehnician, E.M. Petrila

40 apartamente 
în devans

Concentrarea efor
turilor 
de 
lotului
scopul 
termenului de preda
re a primului bloc 
— P5 — de locuințe 
cuprins în planul pe 
acest an, se concre
tizează în atingerea 
unui avansat stadiu 
fizic. In această săp- 
tăfnînă s-a trecut la 
operațiile de finisaj 
interior și exterior, 
astfel ca pînă la 25

aprilie să se poată 
efectua recepția ce
lor 40 apartamente 
ale blocului.

In acest fel se ma
terializează angaja
mentul colectivului 
de a încheia cu cel 
puțin o lună mai de
vreme față de grafi
ce execuția obiecti
vului. Au contribuit 
la acest succes înde
osebi brigăzile de zi
dari conduse de Ma
rin Ignat și Constan
tin Cojocaru.

succese 
ale forestierilor

Colectivul. secției 
Petroșani din cadrul 
Unității forestiere de 
exploatare și trans
port confirmă rezul
tatele bune ale acti
vității primului tri
mestru. Pînă în pre
zent a fost 
suplimentar 
sarcinile de 
cantitate de 
metri cubi
lemnoasă, cele 
bune rezultate înre-

livrată 
Tată de 
plan o 
120 de 

masă 
mai

gistrîndu-se la sorti
mentele bușteni și 
celuloză de fag.

Depășirea sarcini
lor de plan ale lunii 
aprilie este rodul ac
tivității bune desfă
șurate de întreg co
lectivul secției. din 
cadrul căruia merită 
mențiuni deosebite 
brigăzile conduse de 
Nicolae Rusu și Mag- 
dău Alexe.

O nouă formație pionierească 
din Valea Jiului în faza

republicană a festivalului de teatru(Continuare in pag. a 3-a)

La secția Iscroni a U. M. T. C. F.

Priority in preocupările 
pentru dezvoltarea realizărilor:

ii Folosirea integrală a capacității parcului auto 
întărirea disciplinei, răspunderii în muncă

Peste prevederi în primul trimestru : 900 000 lei la planul 
valoric, 15 mii tone transportate, 16 tone de benzină economisită 
♦ Obiectiv permanent : sporirea volumului de material lemnos 
transportat din pădure în depozite, prin utilizarea integrală a 

£ capacității parcului auto.
Colectivul secției Iscroni a 

Unității de mecanizare, trans
port și construcții forestiere 
Deva a încheiat trimestrul I al 
anului 1974 cu un bilanț de re
zultate concludent. Sarcinile 
planului valoric al secției au 
fost depășite cu 900 000 lei. 
Planul fizic, de asemenea a 
fost depășit cu 270 000 tone ki
lometri din care coloana 
Iscroni a realizat 120 000, iar 
coloana Uricani 150 000 tone 
kilometri peste plan. S-au 
transportat în acest trimestru, 
peste sarcinile de plan, 15 000 
tone diferite materiale lemnoa
se. Făcînd o comparație cu a-

ceeași perioadă a anului 4973, 
rezultă că la coloana Iscroni, 
realizările au crescut de la 
409 600 la 870 000 tone kilome
tri, iar la coloana Uricani de 
la 534 000 la 736 700 tone kilo
metri. Transportul de diverse 
materiale lemnoase către depo
zitele U.F.E.T. Petroșani a fost 
sporit de coloana Iscroni de la 
14 000 la 31 500 tone, iar de co
loana Uricani de la 27 800 la 
33 500 tone.

In condițiile acestor rezulta
te, economia de benzină la co
loana Iscroni raportată la con
sumurile prevăzute este de 7,5

tone, iar la coloana Uricani de 
8,5 tone.

Aceste rezultate au fost po
sibile datorită aportului colec
tivelor celor două coloane și 
atelierului de întreținere și re
parații din rîndul cărora s-au 
remarcat mecanicii auto loan 
Fănic și Alexandru Enache, 
conducătorii auto Nicolae Gui, 
Gheorghe Pescaru, Nicolae Bă- 
luțoi, Dumitru Răscoleanu. Du-

N. MATEI 
șeful Secției Iscroni a 

U.M.T.C.F.

(Continuare în pag. a 3-a)

SPECTACOL
PENTRU MINERI

Tinerii fierar-betoniști Ion Costin și Constantin Lăutaru 
din brigada condusă de Ludovic Horvath surprinși în 
timpul montării armăturii grinzilor la noul bloc magazin 
M-l care se construiește în cartierul Aeroport — Petroșani.

Astăzi, artiștii ama- 
ori de la E.M. Dîlja, 
:uprinși în formația 
le muzică populară, 
ioliștii și brigada ar
tistică de agitație, sus
țin, de la ora 13, în 
>ala de apel, spectaco

le pentru colectivul 
de muncă. Ele sînt de
dicate harnicilor mi
neri aflați în întrecere 
socialistă în cinstea zi
lei de 1 Mai.

EXPOZIȚIE

La Casa pionierilor 
din Vulcan s-a deschis 
zilele trecute, expozi
ția „Pionierie — la a- 
nii tăi". Sînt expuse 
lucrări de artă plasti
că, metaloplastie, lu

crări tehnice funcțio
nale, documente care 
atestă trecutul și pre
zentul Organizației pi
onierilor.

Expoziția va rămîne 
deschisă toată perioa
da vacanței.

ACȚIUNE 
IN SPRIJINUL 

PRODUCȚIEI

Din inițiativa orga
nizației U.T.C. de la 
sectorul III al E.M. 
Petrila, un număr de 
20 tineri au participat

la acțiunea de descon
gestionare a galeriilor

Au fost aranjate și 
stivuite materialele, 
s-au colectat peste 30 
tone fier vechi și s-au 
reparat o serie de uti
laje în afara orelor de 
program.

INTILNIRE

In cadrul acțiunilor 
politico-educative or
ganizate de comitetul 
U.T.C. de la S.S.H. 
Vulcan tinerii s-au în-

Pionieria ne-a oferit în ulti
mii ani rezultate deosebite în 
domeniul cultural-artistic. Fie
care ediție a festivalului cultu
ral-artistic al elevilor a adus e- 
lemente noi în ampla mișcare 
de masă care cuprinde deopo
trivă talentul și munca. Semni
ficative în acest sens sînt „Va
porașul vacanței" și „Cîntă Va
lea Jiului" (Școala generală nr. 
1 Petrila), corul „Doina" (Școa
la generală nr. 5 Petrila), „Cir
cul" (Școala generală nr. 5 Pe
troșani) etc. Acum, la această 
ediție, o nouă formație bate la

porțile consacrării - este vorba 
de revista Liceului din Petrila 
„Un zîmbet, o floare".

La o vizionare atentă a spec
tacolului se observă că această 
formație a purtătorilor cravate
lor purpurii cu tricolor se carac
terizează printr-un conținut bi
ne orientat, cu multiple valen
țe educative, în măsură să con
tribuie la educarea micilor in
terpret și a spectatorilor de di
ferite vîrste. Ei cîntă viața nouă 
din țara noastră, bucuria po
porului care trăiește liber, co
pilăria fericită, dorința copiilor

de a lega prietenie cu toți co
piii lumii.

Revista interpretată de copii 
e încintătoare prin mișcarea 
scenică permanentă, prin felul 
cum regizorul a știut să păs
treze prospețimea și spontanei
tatea copilărească în toate eta
pele desfășurării. Este caracte
rizată prin grația și gingășia 
mișcărilor executate cu multă 
finețe și precizie de interpreții

Dumitru C.

(Continuare în pag. a 3-a)
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tîlnit cu tovarășul 
loan Gal muncitor 
fruntaș în cadrul sec
ției.

Cu acest prilej oas
petele le-a vorbit ute- 
ciștilor despre „Mun
ca — datorie de onoa
re a fiecărui tînăr".

Cei prezenți la întîl- 
nire au purtat apoi 
ample dezbateri pe a- 
ceastă temă.

In ziarul nostru de azi
Agitația vizuală - vie, expresivă, eficientă !• .

$ Acțiunile de gospodărire a comunei Banița trebuie sâ ciș- 
tige noi ritmuri

(pag. a 2-a)
$ Pionieria la un sfert de veac
• Rubricile „Contraste" și „Cu scrisoarea dv, în față"

(pag. a 3-a)
• Dezbaterile din sesiunea extraordinară a Adunării Gene

rale a O.N.U.
• Constituirea Grupului parlamentar de prietenie Italia- 

România
• Prima ședință a Guvernului Provizoriu de Uniune Nați

onală din Laos

I
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Pe fondul unor rezultate bune

V A

Problematica pusă în dezba
terea celei de-a XXXI-a sesi
uni a Consiliului popular al 
comunei suburbane Banița s-a 
axat asupra activității desfășu
rată de locuitorii comunei în 
întrecerea patriotică. Rezulta
tele din primul trimestru al a- 
nului 1974 -ale acestei activități 
au fost apreciate ca bune. în
tre obiectivele realizate în ca
drul acțiunii de înfrumusețare 
și bună gospodărire a comunei 
pot fi amintite amenajarea de 
zone verzi în fața consiliului 
popular, circumscripției sanita
re și stațiilor C.Banița. 
Crivadia și Merișor. Au fost 
plantați peste 2400 arbori și ar
buști ornamentali, s-au con
struit 11 podețe, iar 8 au fost 
reparate, s-au curățat 30 ha de 
pășuni, au fost împrăștiate în
grășăminte organice pe 90 la 
sută din suprafața arabilă a 
co. ■ n ■:. in a p au
fost decolmatate 4,8 km șan
țuri. s-au reparat drumurile 
comunale pe care s-au așter
nut 58 tone piatră. Valoarea 
muncilor patriotici’ efectuate 
în acest trimestru se ridică la 
349 570 lei. S-au evidențiat prin 
participarea 
gospodărești 
enar. Petri: 
goșanu, Ana 
Maria Achim, 
man. Petru Baia. Petru Pavel, 
și alții.

Rezultate bune au fost obți
nute și la lucrările executate 
prin contribuția în muncă un
de s-au realizat sarcinile în 
proporție do 30 la sută față de 
planul anual, iar încasările la 
contribuția în bani a locuitori
lor au fost realizate în propor
ție de 50 la sută față de planul 
anual.

Comitetul executiv a înmînat 
unui număr de 55 locuitori in
signe de fruntași în gospodări
re? . inei. Intre -veștii se 
numără Ion Marcu, Ilina Poe
nar. loan Stoica, Mihai Vladis
lav, lori Jitea, 
Vasile 
Vasile 
•leanu, 
Maria
Marcu Sotîngă, Dumitru Das- 
călu și alții.

în același timp a fost înmî- 
nată comitetului executiv al 
«omunei Suburbane Banița

a

la aceste rezultate 
cetățenii Ioan Po-

’ a Mi-
Sava, loan Stoica, 

Ecaterina Co

Petru Stoica, 
Jitea, Aurel Leliuga, 

Stoica, Gheorghe Arde- 
Ion Poenar, Ion Nistor, 
Mardare, Ion Luncan,

mențiunea acordată de comisia 
județeană de urmărire și evi
dență a întrecerii patriotice pe 
anul 1973.

Au contribuit activ la mobili
zarea cetățenilor, la analizarea 
periodică a stadiului de execu
ție a lucrărilor toți deputății și 
comitetele cetățenești din sa
tele componente.

Dezbaterea sesiunii Consiliu
lui popular Banița, discuțiile 
purtate de deputați, nu s-au 
rezumat însă numai la eviden
țierea realizărilor obținute, ci 
au analizat cu exigență nea
junsurile ce mai există în acti
vitatea comitetului executiv, a 
cetățenilor din comună, au cău
tat noi căi pentru organizarea 
mai bună și mai eficientă a în
tregii acțiuni patriotice de în
frumusețare și de ridicare a 
comunei pe noi trepte ale dez
voltării economico-sociale.

Va trebui, s-a subliniat în 
cadrul sesiunii, ca munca pres
tată de cetățeni să fie mai bine 
organizată în toate circumscrip
țiile electorale, iar întrecerea 
patriotică să se desfășoare cu 
toată însuflețirea pentru ca 
planul de dezvoltare economi- 
co-socială în profil teritorial să 
fie realizat în proporție de 75 
la su,tă pînă la data de 1 Mai. 
Aceasta presupune mai întîi să 
fie îmbunătățit stilul de mun
că al comitetului executiv, să 
se lucreze mai bine cu oame
nii, intensifieîndu-se legăturile 
cu cetățenii din comună. Toți 
locuitorii să fie consultați în 
permanență și atrași în același 
timp la conducerea treburilor 
obștești. Din cuVîntul deputați- 
lor a rezultat că obiectivele e- 
dilitar-gospodărești și de în
frumusețare prevăzute pe 1974 
sînt bine cunoscute de fiecare 
locuitor. Vor trebui deci urmă
rite pe faze de execuție și fina
lizate la termenele planificate. 
Planul de măsuri adoptat de 
sesiune va trebui înfăptuit și 
chiar depășit. Aceasta obligă 
la o muncă mai bine organiza
tă. la mobilizare perseveren
tă. Stă în puterea comitetului 
executiv, cît și a cetățenilor 
să imprime întregii desfășurări 
a acțiunilor gospodărești și de 
înfrumusețare a localității noi 
ritmuri — toț mai bogate în 
rezultate.

Cornel HOGMAN

In semn de
prețuire

Oskar Tokar a lucrat 40 
ani în mijlocul nostru.

de 
. ... _ — --------- Mai
intii ca lăcătuș de mină, apoi 
ea șef de echipă la banda de 
claubaj a separației, acolo 
unde cărbunele abia ieșit din 
adîncuri curge neîntrerupt 
spre instalațiile de preparare, 
Oskar Tokar și-a consacrat pu
terea de muncă timp de pa
tru decenii pentru buna în
treținere a utilajelor și insta
lațiilor ca ele să funcționeze 
fără. greș și la capacitatea 
maximă, căci procesul tehno
logic a trebuit să „meargă" 
continuu, altfel orice oprire, 
fie ea cît de mică, se putea 
face simțită departe în a- 
dîncurile minelor Petrila, Lo- 
nea, Dîlja ori Livezeni.

Dar iată că a sosit momen
tul despărțirii de locul de 
muncă, de ortaci, Oskar To
kar a fost sărbătqt-it, felicitat; 
i s-au urat ani mulți de viață 
și sănătate de către întreg 
colectivul preparației Petrila, 
așa cum se cuvine unui om 
harnic ce a trecut în pensie.

Emilian DOBOȘ, 
șef de schimb, preparația 

Petrila

VIZUALA - vie, expresivă, eficientă
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NEDUMERIRE
Comitetul de partid din ca

drul remizei de locomotive 
Petroșani acordă o permanen
tă atenție folosirii agitației 
vizuale, in scopul mobilizării 
colectivului la îndeplinirea 
sarcinilor de plan.

încă de la intrarea în unita
te, vizitatorul este întîmpi- 
nat de un panou care cuprin
de angajamentele cu care co
lectivul întîmpină cea de-a 
XXX-a aniversare a Eliberă
rii și Congresul al XI-lea al 
P.C.R. Depășirea. sarcinilor de 
plan cu 2 la sută, pe seaina 
creșterii productivității mun
cii cu 5 la sută față de preve
deri ; economisirea unei canti
tăți de 500 tone combustibil 
convențional: scurtarea timpu
lui de imobilizare a locomoti
velor în reparație cu 5 la sută 
și economii la prețul de cost în 
valoare de 240 000 lei — sînt o- 
bi'ectivele de întrecere estptic 
și sugestiv înfățișate pe panou.

De altfel și în alte părți ale 
incintei remizei de locomotive, 
la ateliere, de exemplu, există 
panouri îngrijite care conțin 
chemări pentru respectarea 
normelor de siguranță a circu
lației, creșterea productivității 
muncii, întărirea disciplinei în 
muncă, folosirea judicioasă a 
locomotivelor, economisirea 
combustibililor, evitarea risipei 
și altele.

Cuvintele de îndemn din con
ținutul agitației vizuale influ-

ențează conștiințele, însuflețin- 
du-le puterea de acțiune. Che
mări cum sînt ,,Realizînd eco
nomii de combustibil în medie 
de 7 la sută, pe fiecare locomo
tivă, ne vom realiza și depăși 
angajamentul pe anul 1974", 
„Dacă vom realiza în fiecare zi 
o economie de combustibil de 
10 tone pe depou, vom contri
bui la reducerea consumului 
planificat cu 4 la sută și a u- 
nei economii de 114 700 lei" — 
au avut un larg ecou în rîndu- 
rile mecanicilor și fochiștilor 
prinzînd viață încă de la înce
putul anului. In acest fel per
sonalul de pe locomotive cu a- 
bur, a fost antrenat într-o sus
ținută acțiune de bună gospo
dărire realizînd o economie de 
344 tone combustibil conven
țional. La mobilizarea mecani
cilor și a fochiștilor pentru fo
losirea rațională a locomotive
lor, creșterea tonajului brut 
pe trenurile de marfă, trans
portarea a 86 390 tone de măr
furi peste normative și econo
misind în acest fel un n 
măr de 16 locomotive — 
contribuit cu o reală eficiență 
agitația vizuală.

Total nedumeriți am fost 
clnd am privit gazeta „Tine
retul și producția", de la mi
na Lupeni (cum probabil și 
cititorii vor fi privind aceas
tă fotografie). Plasată lingă o 
alee de intensă circulație, dar 
la o distantă apreciabilă de 
aceasta, gazeta are „plantat" 
in fafă (după cum se vede),

un panou cu angajamentul 
sectorului I.

Ne întrebăm (avînd în ve
dere cele arătate mai sus), 
care este eficienta unei gaze
le, ce cu greu poate fi văzu
tă, citită?

Și cită lume trece prin fa
ta ei, fără a-i observa prezen
ta, în acel loc, fără a-i sesiza 
rostul!

/ XO Oiganizațiile de ti- I neret dm orașul Vul-
I can desfășoară o inten-
J să activitate în dome

niul muncii voluntar- 
patriotice. Zilnic un nu
măr de 40 de tineri de 
la S.S.ll. participă la 
amenajarea bazei spor
tive a clubului j 
prinderii; aflați în 
canță elevii din 
școlile participă la 
țiunile patriotice pentru 
gospodărirea și înfrumu
sețarea orașului.

O La E.M. Lupeni a- 
tenția organizațiilor de 
tineret este îndreptată 
spre sprijinirea proce
sului de producție. La 
sectoarele I și III de pil
dă tinerii au participat 
la două acțiuni de mun
că voluntar-patriotică 
extrăgînd, în afara o-

între- 
i va- 
toate 

i ac-

Popularizare în. 
două ipostaze
in incinta minei Pe

trila s-au afișat pa
nouri pe care sînt popu
larizate, decadal, rezul
tatele pozitive obținu
te de membrii forma
țiilor de lucru de la 
sectoarele productive. 
Pe aceleași panouri își 
găsesc loc și cei care 
nu-șj prea văd de trea
bă. Atenție :

•I

Maistrul, gata întotdeauna să dea o mină de ajutor
Dacă trebuie să apelezi la 

cineva de la secția de 
utilaj și transport tîve- 

«eni ca să intervină cu cea mai 
mare promptitudine Io înlătura
rea unei defecțiuni ori pentru 
a soluționa o problemă interve
nită în folosirea utilajelor de 
mecanizare, atunci cel mai bine 
e să te adresezi maistrului ILIE 
POMANA - îmi spunea pe șan
tierul de locuințe din Vulcan co
ordonatorul de lucrări de la 
blocurile A3 și A4.

Deunăzi, în scopul atacă* 
riî la termenul stabilit a 
lucrărilor la blocul turn 

A4 trebuiau rezolvate grab
nic două probleme de ma
ximă însemnătate. Primă i 
reducerea la jumătate a du
ratei de instalare a maca
ralei ZB de 4 tone cu care ar
mau să fie montate cofrajele 
metalice plan universale, utiliza
te în noua tehnologie de con
strucție a structurii de rezistență 
a blocurilor, aplicată pentru pri
ma oară în Valea Jiului la Vul
can. Și a doua, intervenită con
comitent cu prima : punerea în 
funcție la aceeași macara, a 
motorului auxiliar la care era 
necesară modificarea contacto- 
rilor vechi, uzați și nefolosibili,

confecționarea acestora prin re
surse proprii, rezervele de pie
se de schimb fiind epuizate.

Cu concursul echipei de men
tori din care fac parte Ion Fleis
cher, Traian Furdui, Gheorghe 
Ghica, Nicolae Andronache, Ni- 
colae Bîzu și electricianul Die
ter Schmidt, lucrîndu-se pe „zi 
lumină" a fost stabilit cu acest 
prilej un adevărat record - 
scurtarea corespunzător nevoi-

de data aceasta de rușine.
Comunistul llie Pomană se 

bucură de un deosebit respect 
din partea colectivului în care 
lucrează, din partea meseriași
lor care au crescut odată cu el. 
Pe bună dreptate șeful sectoru
lui S.U.T. Livezeni, interpelat a- 
supra însușirilor acestui comu
nist, nu greșește deloc cînd a- 
firmă : „meșterul nostru de la u- 
tilaje este un om cu multă pu-

Oameni 
ai zilelor noastre

lor a duratei de ridicare a ma
caralei și punerea ei în funcție 
cu două zile și jumătate mai 
devreme, eliminîndu-se total pie
dicile din calea operațiilor teh
nologice în execuția blocului.

- Atunci cînd ne-am angajat 
să intervenim, eram ferm con
vins în puterea de muncă a co
lectivului pe care îl conduc, 
ne-a relatat llie Pomană. Știam 
precis că nu ne vom face nici

tere de muncă și inițiativă, un 
exemplu demn de urmat, ani
mat mereu de dorința de a fa
ce mai mult și mai bine, un a-, 
devărat om al zilelor noastre, 
un om al inițiativei.

Apreciindu-i-se calitățile 
de bun organizator în 
procesul productiv, înal

ta ținută morală și profesională 
ce îl caracterizează, comuniștii 
din cadrul sectorului I

mit încă de tînâr în rîndurile 
membrilor de partid. După cî- 
țiva ani de muncă deosebit de 
rodnică, oriunde a fost numit 
să o presteze, i-a convins pe 
cei în mijlocul cărora a muncit 
și a crescut despre calitățile sa
le lăudabile. Pentru aceste me
rite comunistul llie Pomană a 
fost ales în funcția de secretar 
al organizației de bază. De pes
te 20 de ani, de la venirea în 
unitate, mereu acolo unde este 
mai greu, apropiat de oameni, 
nea llie a știut, cu calmul ce-l 
caracterizează, să învingă neca
zurile cu care s-a confruntat de 
nenumărate ori. Să se bucure a- 
poî, după fiecare „bătălie" cîș- 
tigată, alături de toți ceilalți 
de succesele obținute. L-a costat 
zile și nopți petrecute în plus 
față de program la punctele de 
'ucru ale șantierelor de con
strucții, în ateliere, în biroul său 
le lucru, la sediul organizației 

de partid, pentru a face ordine 
in problemele oamenilor, ale 
colectivului... Și toate în scopul 
sporirii ritmului de execuție pe 
șantierele de investiții, în spri
jinul constructorilor.

l-au pri- Al. MITU

organizațiilur

in- 
Kal-

Âșa „operativitate14, mai rar!
La mina Aninoasa, 

pe platoul din fața 
complexului adminis
trativ, unde circula
ția muncițorilor, teh
nicienilor și ingine
rilor este foarte in
tensă, se află „cen
trul de greutate" al 
agitației vizuale, pes
te tot panouri; „Gra
ficul realizărilor", 
gazetele de perete 
„Minerul" și „Tînă- 
rul minier", „In lu
mina . reflectorului" 
etc., etc., te întîmpi
nă, unele cu aspect 
„monumental", altele 
mai modeste, dar din 
păcate toate au o ca
racteristică comună 
lipsa totală de ope
rativitate.

Despre gazeta 
perete „Minerul"
tras concluzia că se 
schimbă lunar, pen
tru că. în dimineața 
zilei de 4 aprilie, 
mai erau afișate în-

de 
am

că articole din 5 mar
tie. Este o hotărîre 
probabil a organului 
ce-l reprezintă pe ca
re nu o comentăm.

La gazeta ,,’Tîriărul 
minier", articolele 
sînt fără dată. Două 
sînt recente — jude
cind după evenimen
tul pe care-1 prezin
tă. două însă, după 
hîrtia îngălbenită... 
trădează „longevita
te". „Graficul reali
zărilor" poartă în nu- 
meroasele-i rubrici 
o singură dată și cî- 
teva cifre. Din 3 
martie nu s-a mai 
completat nici o rea
lizare, nici zilnică, 
nici decadală, nici 
măcar lunară.

Am primit și o ex
plicație: graficul des
tul de „arătos" a fost 
înlocuiț cu o tablă 
cam de 1 metru pa
trat. plasată în holul 
clădirii și pe care de

oare el 
graficul 

pe

fapt, sînt trecute re
alizările măi deose
bite ale zilei. Că este 
și un astfel de pa
nou, este foarte bine, 
dar poate 
substitui
consacrat, unde 
lingă realizări (zilni
ce, decadale sau lu
nare) trebuie să fie 
afișate șj cîștigurile 
brigăzilor?

„In lumina reflec
torului" apar două 
caricaturi. Pe una. cu 
foarte multă trudă, 
am descifrat o dată: 
9 februarie 1974, pe 
cealaltă însă — ni
mic. Pe cine satiri
zează? Mai bine că 
nu scrie, sau că nu 
se mai vede ce scria! 
S-or mai îi îndreptat 
și oamenii de atunci!

Panoul cu „vago- 
nete rebutate pentru 
neîncărcare și umi
ditate" ultima dată 
a completării — 4

martie Oare
chiar nu mai
rebutat de atunci va- 
gonete? Și dacă este 
așa. de ce nu se 
popularizează acest 
rezultat?

O dată ceva mai 
recentă — 25 martie 
1974. poartă ' înscrisă 
panoul cu „tonele re- 
butate, pe 
datorită 
normei de 
bil“. Este 
și oricum 
februarie sau 3 mar
tie 1974. Dar. nici as
ta nu-i de-ajuns pen
tru a se putea numi 
operativitate!

După această tre
cere în revistă, nu 
poți să nu-ți pui, și 
mai ales să nu le pui 
celor în drept, o în
trebare: cu așa „ope
rativitate", mai este 
eficientă agitația vi
zuală?

D. T. GIIEȚA

brigăzi, 
depășirii 

șist vizi- 
25 martie, 
nu este 9

I
O carte rară

Magdalena Tampa, bi
bliograf principal la Bi
blioteca filialei din Cluj 
a Academiei, a descope
rit un incunabul rari
sim, unic >n țară. Este 
vorba de o carte tipări
tă în anul 1481 la Vene
ția, pe hîrtie filigrana
tă și legată în 
ment. Această
de o inestimabilă 
loare
ține creații literare ale 
poetului antic Ovidiu. 
Cartea a aparținut ma
relui cărturar Timotei 
Cipariu. Cercetările de 
specialitate asupra aces
tui prețios incunabul 
continuă.

(Agerpres).

bibliofilă.

Cartierul Braia, de altfel ea întregul oraș Lupeni, tră

I, 
au 
de 
au

tone

în- 
su-

relor de program, mat 
mult de 100 tone de căr
bune. La sectoarele 
II, III, VII, tinerii 
descongestionat căile 
acces în subteran, 
colectat peste 80
fier vechi și 1 500 kg cu
pru. La sectoarele XII 
și III echipele de tine
ret au efectuat revizii 
și reparații ceea ce 
seamnă economii în 
mă de 8 000 lei.

O După cum ne 
formează Eugen
man, secretarul comite
tului U.T.C. de la E.M. 
Petrila, tinerii de la sec
torul III, îndrumați de 
Ștefan Bartok. secreta
rul organizației, au în
treprins o acțiune de 
muncă voluntar-patrio- 
tică pentru descongesti
onarea unei galerii 
transversale, de unde au 
fost colectate 30 tone 
fier vechi. S-au eviden
țiat Dorel Brîndușa, 
Mircea Buia, Francipc 
Kiss, Alexandru Miha- 
ly. Petru Buday. Ioân 
Iuhasz, Vasile Lunbl, 
Ion Rot, Gheza Micloș 
ș.a.

Și la sectorul VII ți
nerii au efectuat cîteva 
ore de muncă patrioti
că la suprafață colec- 
tînd 20 vagonete de fier 
vechi. Amintim pe tine
rii Gheorghe Boca. Mir
cea Petria, Gheorghe 
Rujenescu, ion Ștefan și 
alții care s-au remarcat 
în această acțiune.

® Comitetul U.T.C. 
de la U.E. Paroșeni a 
organizat un schimb de 
experiență cu U.E. Ro- 
gojelu pe tema „Forme 
și metode folosite de co
mitetul U.T.C. pentru 
reducerea consumului 
de combustibil și ener
gie electrică".

I

perga- 
lucrare.

Tiberiu GAGY, 
activist U.T.C.

iește intens ritmurile gospodărești ale lunii aprilie.

Atrage atenția lucrătorilor de la preparații
■ Că le revine ca obligație să cunoască și să respecte cu strictețe, în

activitatea zilnică, normele de tehnică a securității muncii, instrucțiunile 
referitoare la aceste norme și legislația muncii

tiu pierdeți nici o clipă din 
atenție faptul că orice accident 
de muncă este generat în pri
mul rînd de indisciplină în 
muncă, de nerespectarea nor
melor de protecție a muncii, 
întîrzieri, nerespectarea indi
cațiilor specifice locului de 
muncă și altele. Prin încălca
rea disciplinei muncii se ajun
ge la accidentarea celor în 
cauză și a celor din jur, pro- 
vocîndu-se totodată pagube 
materiale și chiar pierderi de 
vieți omenești.

Iată cîteva din principalele 
prevederi ale normelor de pro
tecție a muncii obligatorii de 
a se respecta în timpul pro
gramului de lucru în cadrul 
preparațiilor.

La instalațiile 
de preparare

In locurile de muncă din ii. 
stalațiile de preparare în care 
se produc degajări de praf, vor 
fi aplicate sisteme de captare 
a acestuia, corespunzător pre
vederilor normelor art. 224.

Gurile de alimentare ale si

lozurilor vor fi acoperite cu 
grătare metalice a căror des
chidere (ochiuri) va fi cu 10 la 
sută mai mare decît dimensiu
nea maximă a bucăților de 
material care se însilozează. 
Ușile de intrare de la partea 
superioară a silozurilor vor fi 
in permanență închise, intra
rea pe uși fiind permisă numai 
persoanelor însărcinate cu con
trolul, repararea sau debloca
rea silozurilor.

La intrarea în silozuri se 
vor respecta următoarele re
guli :

+ oprirea și blocarea insta
lației de alimentare;

♦ oprirea evacuării materi
alului din siloz și blocarea 
mecanismelor de golire;

♦ asigurarea iluminatului 
în interiorul silozului;

< verificarea centurei de si
guranță și a funiilor de sus
pendare.

Persoana care va executa o- 
perația de deblocare va fi le
gată cu centură de siguranță 
prevăzută cu două frînghii din 
care una va fi ținută de două 
persoane aflate pe platforma 
superioară a silozului. Acestea

vor urmări cu atenție opera
ția de deblocare, în caz de pe 
ricol ridicînd imediat persoa
na aflată în siloz.

Executarea reparațiilor în 
siloz se va face numai după 
completa evacuare a materia
lului și numai de pe poduri 
sau schele care să asigure 
securitatea celor ce efectuează 
aceste lucrări. De la caz la 
caz, unele reparații se vor 
putea executa și de pe patul 
materialului însilozat însă nu
mai cu aprobarea șefului in
stalației de preparare și cu 
prevederi suplimentare de pro
tecție.

Cînd reparațiile necesită su
dură, se vor lua măsuri spe
ciale de pază contra incendi
ilor și pentru asigurarea unei 
ventilații corespunzătoare.

Obligații majore ale 
maiștrilor, șefilor de 

secții, ateliere, sectoare 
și depozite

Să se supravegheze atent 
păstrarea, întreținerea și func

ționarea corespunzătoare a u- 
tilajelor.

Lucrările curente de curăți
re și reparații ale agregate
lor electrice și a camerelor 
de praf de la electrofiltre și 
separatoare electromagnetice 
se vor executa numai după 
scoaterea de sub tensiune a 
instalațiilor respective.

in același timp se vor lua 
măsuri împotriva pătrunderii 
gazelor de ardere în camere.

La exploatarea cuptoarelor, 
uscătoarelor rotative și a răci- 
toarelor tubulare. este interzisă 
punerea în funcțiune a acesto
ra în următoarele situații:

— cînd se produc, vibrații 
sau șocuri anormale la grupu
rile de sprijin sau antrenare;

— nu sînt curățate camerele 
și canalele de gaze și fum;

— corpul cuptorului (uscă- 
tor-răcitor) este deformat;

— unele din agregatele flu
xului respectiv (injectorul, 
ventilatoare de tiraj etc.) nu 
funcționează;

— dispozitivele de protecție 
nu sînt în bună stare.

înainte de aprinderea focu
lui și punerea în funcțiune a 
instalației, în secție nu va ră- 
mîne decît personalul însărci
nat cu această operație. De a- 
semenea, înainte de a aprinde 
cuptorul (uscătorul) se va ae
risi timp de 15 minute.

Cînd cuptorul este rece, a- 
prinderea focului se va face 
numai cu șubărul deschis.

Cuptorul (uscătorul) rotativ

va trebui imediat oprit cînd 
apar pete roșii pe corpul exte
rior al acestuia și dacă pe căp
tușeală apar porțiuni arse. La 
oprire se întrerupe mai întîi 
alimentarea cu minereu (căr
bune), apoi cu combustibil.

Executarea reparațiilor și 
ungerea, precum și trecerea pe 
sub cuptorul (uscătorul) situa
te la o înălțime sub 2,5 metri 
deasupra pardoselii sînt per
mise numai după oprirea a- 
cestuia.

La executarea lucrărilor de 
sudură sau tăiere a metalelor 
în hala de uscare din uzinele 
de preparare a cărbunelui se 
vor lua următoarele măsuri 
pentru evitarea incendiilor sau 
exploziilor de praf de cărbu
ne :

— oprirea instalației de us
care;

— curățirea prafului din ju
rul locului unde urmează a se 
executa sudura și stropirea a- 
eestuia pînă la umezire;

— dotarea locului respectiv 
cu mijloace de stingere a in
cendiilor.

Desfundarea, deblocarea sau 
dezghețarea furtunelor flexibi
le precum și alte operații se 
vor face numai după ce aces
tea au fost scoase de sub pre
siunea fluidului.

Controlul conductelor de 
transport înfundate se va e- 
fectua numai prin desfacerea 
celei mai apropiate îmbinări a 
conductei, fiind interzisă gău- 
rirea cu aparate de sudură.

îmbrăcămintea de lucru a 
muncitorilor trebuie să fie bi
ne strînsă pe corp.

Depozitarea, pregătirea, 
transportul 

și manipularea 
reactivilor

Reactivii cu nocivitate ri
dicată (cianuri, acizi cu o con
centrație ridicată etc.) vor fi 
depozitați în încăperi separate 
pentru fiecare sort și încuiate, 
încăperile vor fi ferite de ac
țiunea căldurii și prevăzute 
cu instalație de ventilație și 
captare a gazelor, care să fie 
pusă în funcțiune din afară. 
Intrarea în aceste încăperi se 
va face numai după 10 minute 
de la pornirea instalației de 
ventilație și numai în prezența 
a doi muncitori.

Depozitarea reactivilor în 
secțiile de producție se va fa
ce în spații anume destinate 
păstrării lor în cantitățile ne
cesare procesului tehnologic

pentru maximum 48 de ore și 
în lăzi încuiate cu două siste
me de închidere.

Gestionarea și circulația a- 
cestor substanțe se vor face 
în conformitate cu legile în 
vigoare.

Potrivit condițiilor locale 
specifice, fiecare unitate va 
lua și alte măsuri suplimenta
re privind depozitarea, trans
portul și manipularea reacti
vilor și a diverselor substanțe 
chimice, în scopul evitării ori
căror posibilități de accidenta
re.

Transportul în incinta 
unităților

Liniile din unități (stații, dc- 
pouri etc.) și spațiul dintre ele 
trebuie să fie întreținute în 
permanentă stare de curățenie, 
iar scurgerea apelor să fie a- 
sigurată prin șanțuri acoperi
te.

Nu se permite depozitarea 
în.re linii sau în imediata lor 
apropiere a zgurei, zăpezii și 
gheții sau a altor materiale 
care ar putea periclita secu
ritatea personalului.

Trecerea peste liniile de ca
le ferată trebuie să se facă cu 
atenție (perpendicular pe li
nii) și numai prin locurile 
marcate, după asigurarea în 
prealabil că nu există vagoa
ne, locomotive în mișcare pe 
cale.

Mecanicii de pe locomotive 
sînt obligați să dea semnale Cu 
fluierul locomotivei la pune
rea în mișcare a trenurilor, 
cînd pe linie sau pe căile de 
acces se găsesc oameni. Perso
nalul care prin natura servi
ciului este obligat să circule

printre linii în timpul nopții 
— trebuie să poarte lămpi de 
mînă aprinse. Se interzice a- 
propierea cu flacără, foc sau 
cu țigara aprinsă de vagoane 
(cisterne), marcate cu semne 
distincte din care rezultă că 
sînt încărcate cu substanțe ex
plozive sau. inflamabile.

In cazul executării manevre
lor cu brațele, oamenii care 
împing vagoanele se vor așe
za de o parte și de alta a va
gonului, în afara liniei. Este 
interzisă împingerea de tam
poane.

Oprirea vagoanelor, în 
timpul manevrei la încărcare 
sau descărcare, se za face 
numai cu frîna vagonului sau 
cu saboții de oprire. încerca
rea de a se opri vagoanele din 
mers, cu drugi, lemne etc. nu 
este admisă.

împingerea vagoanelor eu 
prăjini, manele etc. — este in
terzisă.

Muncitori, tehnicieni 
și ingineri, rețineți!
Nerespectarea disciplinei în 

muncă dă loc la grave acci
dente. atrăgînd după sine scoa
terea salariaților din produc
ție, aducînd daune grave în
treprinderii, procesului de 
muncă.

Respectînd normele de teh
nica securității și protecția 
muncii puteți evita orice fel de 
accidente.

Material publicitar.
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Crescuți
de cinste și corectitudine
Constituie cinstea și corec

titudinea indiciul nivelului 
de conștiință și de aspirație 
al omului, de participare a 
acestuia la viața socială ? 
Fără îndoială că da. A- 
ceste trăsături pozitive de 
caracter se formează necon
tenit, începînd de la vîrsta 
cînd ființa umană începe să 
perceapă mediul înconjură
tor. Orice mamă, ‘în primele 
noțiuni despre bine și rău, pe 
care le oferă copilului, inclu
de categoric cuvîntul cinste. 
Aceste noțiuni se adîncesc pe 
măsură ce reprezentările se 
îmbogățesc. Intrînd în rîndul 
pionierilor, organizație revo
luționară de masă a copiilor, 
procesul educațional acțio
nează asupra elevului pe mai 
multe canale, ■ făcîndu-1 sen
sibil la tot ceea ce se întîm- 
plă în jurul lui.

De aici realitatea că, zilnic, 
întîlnim în rîndul purtători
lor cravatelor purpurii cu tri
color fapte demne de viitori 
cetățeni de nădejde ai țării, 
fapte care exprimă pe lingă 
celelalte trăsături de carac
ter, cinstea și corectitudinea. 
Pionierii înțeleg prin practi
ca activității lor de fiecare zi 
că nu este suficient să gîndești 
frumos și să afirmi sentimen
te nobile despre patrie des
pre viață, despre îndatoriri,

ci trebuie să faci dovada a- 
cestora neîntrerupt, în activi
tatea curentă, prin fapte pio
nierești demne.

Sub genericul „In fiecare zi 
din viața de pionier — cit 
mai multe fapte demne de 
un viitor comunist", zilnic în
registrăm noi fapte. Ion Mol
dovan de la Școala generală 
nr. 3 Lupeni, pionier în de
tașamentul clasei a IlI-a A a 
fost trimis de părinți să facă 

' cumpărături de la cea mai 
apropiată alimentară. . In ma
gazin. lume multă. Fiecare 
cumpărător stătea frumos la 
casă să plătească cele cum
părate. In fața lui I. M. se a- 
fla un cetățean căruia din 
neglijență, după ce a încheiat 
conturile cu casiera din ali
mentara, i-au căzut 100 lei 
din buzunar și a plecat. Mi
cul pionier a ridicat bancno
ta de 100 de lei și a alergat 
după păgubaș, restituindu-i 
banii. Pentru fapta sa pionie
rului i s-a oferit o ciocolată. 
El a refuzat-o, cu zîmbetul 
pp buze. Și-a făcut doar da
toria...

Rodica Cernat, pionieră în 
detașamentul clasei a Vl-a D 
de la Școala generală nr. 1 
Vulcan ne relata cu mulțu
mire sufletească o faptă pe
trecută zilele trecute. Aflîn- 
du-se în oraș, în fața ei, pe

strada principală a orașului 
Vulcan, mergea o femeie ce 
se grăbea cu pași mari. Din 
poșetă i-a picat o hîrtie de 
50 de lei. Rodica o ridică, se 
uită în toate părțile. N-o vă
zuse nimeni. Putea s-o o- 
prească. Cinstea și corectitu
dinea ei au fost însă mai pu
ternice, îndemnînd-o să resti
tuie imediat banii celei care 
a avut ghinionul să-i piardă. 
Fără să stea pe gînduri prea 
mult, a alergat și politicos i-a 
înmînat femeii cei 50 de lei. 
Suma e mică, e adevărat, dar 
fapta ? Fapta este nobilă, 
mare. O dovadă de cinste și 
corectitudine I

Eugen Cîrmă tot de la ace
eași școală, împreună cu un 
prieten de la Școala generală 
nr. 4 Vulcan se plimbau în- 
tr-o zi prin oraș. La un mo
ment dat, la o parcare, ceva 
le-a atras atenția. Curioși, 
cei doi elevi, purtători ai cra
vatelor purpurii cu tricolor, 
s-au apropiat de obiectul res
pectiv pentru a se convinge. 
Obiectul, o geantă cu scule 
de electrician. Pentru a rea- 
junge în posesia celui care a 
pierdut-o, au hotărît de co
mun acord s-o predea la mili
ție. Fără să mai stea pe gîn
duri, hotărîrea a fost concre
tizată. Poate că azi, cînd a- 
par aceste rînduri. păgubașul 
electrician a intrat în pose
sia sculelor respective și cu 
ele își cîștigă corect existen
ta. O faptă demnă, spunem 
noi. Spun pionierii...

Să continuăm cu exemple
le ? Nu. Spațiul nu ne per
mite. Și nu numai spațiul. 
Nici timpul. Pentru că. sîn- 
tem siguri, fiecare pionier a- 
re de spus ceva, de raportat 
o faptă mică sau mare săvîr- 
șită cu entuziasm și hotărîre. 
pentru a-și aduce contribuția 
nemijlocită la propria sa de- 
săvîrșire morală, la educarea 
sa în spiritul cinstei și co
rectitudinii... Zilnic !

Dumitru CORNEA 
activist al organizației 

pionierilor

Măsuri privind generalizarea 
primei trepte 

a învățămîntului liceal
anunțat, o 
a Consiliu-

După cum s-a 
recentă Hotărîre 
lui de Miniștri stabilește mă
surile pentru traducerea în 
viață a prevederilor Plenarei 
C.C. al P.C.R. din 18-19 iu
nie 1973 privind generaliza
rea primei trepte a învăță
mîntului liceal.

Pentru a afla amănunte în 
legătură cu măsurile mențio
nate, un redactor al agenției 
„Agerpres" s-a adresat prof, 
univ. ion Dumitru, director 
în Ministerul Educației și 
învățămîntului. Pornind de 
la necesitatea modernizării 
structurilor și conținutului 
învățămîntului, a creșterii 
aportului școlii la ridicarea 
nivelului cultural al întregu
lui popor și pentru mai bu
na pregătire a tineretului 
pentru viață, a declarat in
terlocutorul, Hotărîrea Con
siliului de Miniștri prevede, 
ca, începînd din anul școlar 
1974-1975, să funcționeze 8 
tipuri de licee: reale, uma
niste, industriale agricole-

silvice, economice, sanitare, 
pedagogice și de artă. Invă- 
țămîntul liceal va fi organi
zat în două trepte — una cu- 
prinzîhd anii I și II de stu
dii. In anul I de liceu va fi 
cuprinsă întreaga generație 
de elevi care promovează 
clasa a VIIl-a a școlii gene
rale, ceea ce va conduce la 
realizarea unui învățămînt 
obligatoriu cu durata de 10 
ani. In acest scop, absolven
ții clasei a VIII-a din pro
moția acestui an nu vor mai 
putea fi angajați îh produc
ție sau cuprinși în alte for
me de învățămînt (ucenicie, 
școală profesională). în pri
ma treaptă a învățămîntului 
liceal, pregătirea elevilor va 
fi diversificată în funcție de 
cerințele de pregătire a ca
drelor. corelate cu dezvolta
rea economică și socială a 
județelor și cu integrarea 
absolvenților în muncă. In 
legătură cu absolvenții trep
tei întîi de liceu care nu vor 
urma și treapta a doua,

ceștia vor avea posibilitate 
de a-și desăvîrși pregătirea 
profesională potrivit cerințe
lor de cadre, prin cursuri de 
calificare de scurtă durată 
sau prin școli profesionale 
cu durată redusă.

In vederea cuprinderii ge
nerației de absolvenți ai cla
sei a VlII-a în prima treap
tă a liceului, în anul școlar 
1974-1975. vor fi transforma
te sau înființate un număr 
de 174 licee. Acestea vor 
funcționa cu filiale care se 
vot- organiza îh localuri ale 
școlilor gerierăle sau profe
sionale de lâ orașe și sate.

In următoarea treaptă a 
învățămîntului liceal, care 
va include anii III-IV (V). a 
încheiat prof. univ. Ion Du
mitru, specializarea va fi de
terminată de specificul acti
vităților concrete care, ală
turi de practica în producție, 
va crea condiții pentru o bu
nă pregătire profesională.

(Agerpres)

„Inovație" ciudată
Numeroase exemple atestă 

activitatea lăudabilă desfășu
rată de locuitorii întregului 
municipiu în scopul înfrumu
sețării permanente a localită
ților Văii Jiului. Apar însă și 
aspecte nedorite privind înțe
legerea greșită de către unii 
a felului în care spațiile verzi 
amenajate se cer păstrate în 
continuare.

Pe strada Republicii din 
Petroșani. între blocurile 103 
și 105. munca gospodarilor a 
făcut să apară cîțiva pomi 
plantați cu grijă. în spațiul 
înde in locul vechilor poteci 

a fost semănată iarbă. O vi- 
toare oază de verdeață, pen- 
ru a cărei protejare s-a tre
at și la amenajarea unui 
ard de sîrmă. Toate ar fi 
jst bune dacă activitatea lă- 
dabilă a susnumiților gospo- 

'.ari s-ar fi oprit aici.
Dar, cuprinși de un zel de

osebit, dorind ca intr-adevăr 
nimeni să nu se mai apropie 
de zona recent amenajată, a- 
ceștia au uns sîrma noului 
gard cu un strat gros de va
selină. Fără a ține seama, de
sigur, că acest gard este pla
sat pe marginea unei alei ca
re cunoaște o circulație destul 
de intensă. Cetățeanul E. S. 
este unul din cei care a înre
gistrat deja efectul năstrușni
cei idei: strecurfndu-se seara 
prin spațiul îngust dintre gard 
și o mașină parcată în aceas
tă zonă, s-a ales cu cîteva pe
te respectabile de vaselină pe 
pardesiul ce-1 purta...

O propunere
supusă atenției
gospodarilor

In scurta perioadă ce a tre
cut de la terminarea lucrări
lor de electrificare a liniei fe
rate pe secțiunea Tg. Jiu — 
Petroșani — Deva, ne scrie 
E. M. din Petroșani, traficul 
de mărfuri și călători în tran
zit prin Valea Jiului s-a inten
sificat foarte mult. A fost in
trodus și un tren' accelerat de 
zi. In legătură cu aspectul 
neplăcut al peisajului din 
preajma haltei Lunca Jiului, 
pe căre vrînd-nevrînd călăto
rii îl privesc, autorul scrisorii 
trimise redacției, face propu
nerea de a se relua depozita
rea în acest punct pînă la as
tuparea celor două bălți a 
pămîntului. molozului rezul
tat din diverse lucrări pre
cum și a zgurei de la centra
lele termice, in scurt timp — 
apreciază E. M. — cele două 
bălți vor putea fi
terenul nivelat și amenajat.

Supunem această propune
re spre atenția gospodarilor o- 
rașului nostru.

astupate,

O nouă formație
pioniereasca

(Urmare din pag. 1)

care, la ora actuala, au ajuns 
la o remarcabilă perfecțiune. 
Ușurința cu care execută miș
cările, multitudinea desenelor 
din dans, pe o muzică bine a- 
leasă, specifică copiilor, intro
ducerea unor elemente de joc 
ce se întîlnesc. la majoritatea 
grupurilor de elevi de virsta pio- 
nieriei ii dau acestui ansamblu 
o nuanță specifică copilăriei 
contemporane care caută noul 
nu numai pentru divertisment, 
dar și pentru formarea, educa
rea artistică.

Formația ,,Un zîmbet, o floa
re" întrunește la ora actuală 
toate calitățile pentru a aspira 
la un loc fruntaș pe țară. Nu 
întimplător a obținut locul I la 
faza județeană a concursului 
de teatru și poezie patriotică 
„Partid inima țării" și, in ace
lași timp, mandatul de a repre
zenta județul Hunedoara la 
concursul republican de teatru 
rezervat pionierilor care se des
fășoară (în 11-12 
Rimnicu

aprilie) la
Vîlcea.

ii așteptăm să se întoarcă cu 
multe' zîmbete și cu multe flori.

In

Succesele minerilor tor ii 
pe măsura evenimentelor!

(Urmare din pag. 1)

— să încheie decada cu planul realizat. 
Poate se supără tovarășii de la prepara- 
ție, poate vor spune că au avut „cauze 
obiective", că... Da, dar, de ce sînt vino- 
vați minerii cînd cărbunele lor a „văzut 
de.ja soarele ?“

Cît despre cauzele care au creat para
doxul la mina Lupeni să reproducem, 
de pe aceeași bandă, un crîmpei din dia
logul purtat cu inginerul Constantin 
Teodorescu, director tehnic al exploată
rii, care a analizat pe larg situația fie
cărui sector.

— Am avut schimbări de locuri de 
muncă la sectoarele II, IV și VII, lipsă 
de efective la sectorul VI. iar la V au 
fost unele deficiențe organizatorice ch
i' ■ s-au rezolvat. Treburile merg spre 
bine. Neintrarea în ritm normal a aba
tajelor. cu toate eforturile depuse, — 
mai puțin la sectorul V unde deficien
țele au fost subiective — au dus mina 
la restanță.

— Se pare că și prezența la lucru a 
tras in jos „talerul" cu nerealizări.

— Da, și prezența la lucru. S-au luat 
și în acest domeniu măsuri disciplinare. 
Cui nu-i place lucrul să nu ne încurce. 
Pentru că, in unele sectoare, indiscipli
na a cîntărit destul de greu. Cred că

planul celei de a doua decade va fi rea
lizat, urmînd ca într-a treia — cînd a- 
batajele vor merge din plin — să recu
perăm restanța și să ne prezentăm la 1 
Mai „cu fața curată”.

Bine zis. Minerii așa sînt învățați, să 
cinstească marile evenimente. Nu ajun
ge numai să vrei. Se vede treaba că 
uneori se plătește tribut și nepriceperii 
în organizare. Cazul sectorului V de la 
Lupeni — unde conducerea n-a sesizat 
la timp unele neajunsuri din cadrul bri
găzilor și in cele din urmă a fost nece
sară schimbarea a doi șefi de brigadă 
— este concludent.

Cu alte cuvinte, citind o replică ce ni 
s-a dat cu toată răspunderea și convin
gerea, nu există motive ca planul să nu 
se realizeze. Numai că am spune, făcind 
apel la două proverbe : „nu lăsa pe 
mîine ce poți face azi" — apropo de Lu
peni — și „nu vedea numai paiul din o- 
chiul altuia" că mai are și Uricaniul „o 
bîrnă în ochiul propriu" — sectorul II 
care merge și... nu prea.

Oamenii, faptele lor de muncă, ne 
fac să credem că cele 0,8 procente re
stanță pe bazin nu constituie o proble
mă pentru minerii noștri, hotărîți să 
întimpine sărbătoarea Intîiului de Mai 
cu fruntea sus.

Priorități în preocupările pentru dezvoltarea realizărilor
(Urmare din pag. 1)

mitru Gheorghieș, Vasile Mus- 
căliță, Soios Farcas, Matei 
Glăvan. Lupu Coandă, Ion Lă- 
ban, Pantilimon Berbetoc, Ni
cu Popa. Mihai Lingea, Aurel 
Cucu, Gheorghe Pasăre. Ștefan 
Ionescu, Ion Chiriac, Ion Co
cotă, Dumitru Irimia, Petru 
Șerban și Ion Blaj de la coloa
na Iscroni', Zaharia Crăciunos, 
Anton Dumitrescu, Ion Marda- 
rie, Lascu Mojoatcă. Ilig Pin- 
tecan, Pompei Șomlea, Cornel 
Fuieru, Lascu Ciurea, Alexan-

dru Petrescu. Pantilhnon T.o- 
dea. Matei Pițigoi și Toader 
Mastinov de' ia coloana Uri- 
cani.

Dintre măsurile care au fost 
luate și au condus la încheie
rea primului trimestru de că
tre colectivul secției cu rezul
tate bune aș dori să menționez 
preocuparea pentru împrospă
tarea și completarea parcului 
de mijloace de transport cu 
încă 17 autocamioane noi, fapt 
care a permis accesul pe une
le drumuri auto cu pante mari 
și alte condiții grele de trans-

centrul atenției

port : mărirea numărului de 
curse la mașinile active ; eli
minarea unor deficiențe în a- 
provizionarea cu piese de 
schimb : acțiunile . educative 
desfășurate de organizațiile de 
partid, sindicat și U.T.C. pen
tru întronarea disciplinei și 
răspunderii în muncă ; organi
zarea conducătorilor auto pe 
formații de lucru și altele.

în continuare considerăm că 
o însemnată rezervă de care 
dispunem și pe care- va trebui 
s-o valorificăm mai susținut în 
viitor, constă în utilizarea ca
pacității 
ambelor 
indicator 
trebui să
ția în primul rînd noi. cei de 
la secția Iscroni. dar și condu
cerea U.M.T.C.F. Deva. în spe
cial biroul tehnic, din partea 
căruia așteptăm mai mult spri-

parcului în cadrul 
coloane. Spre acest 
tehnico-economic va 
ne îndreptăm aten-

PROTECȚIA MUNCII
protecția 

sectoa-
Se de- 

in-

Statul nostru alocă I fonduri 
însemnate pentru 
muncii în toate 
rele de activitate, 
pune o vastă muncă de
struire a muncitorilor pentru 
evitarea accidentelor de mun
că și a îmbolnăvirilor profesi
onale care aduc prejudicii 
mari economiei prin sboaterea 
din procesul de producție pe 
o perioadă de timp a celor 
accidentați sau bolnavi. La 
I.U.M. Petroșani, anuf acesta 
s-a prevăzut în planul finan
ciar la acest capitol suma de 
521 080 lei, fapt ce relevă im
portanța mare ce se acordă 
protecției muncii în întreprin
dere. Se urmărește îndeaproa
pe folosirea cît mai judicioa-

să a echipamentelor de pro
tecție. respectarea întocmai a 
N.D.P.M. de către toți salari- 
ații. Cu cîteva zile în urmă 
s-au proiectat filme privind 
respectarea normelor de pro
tecție a muncii și acordarea 
primului ajutor în caz de ac
cidentare. Gazeta de perete 
prin diferite fotografii și ar
ticole. îndeamnă pe toți sala- 
riații la prevenirea accidente
lor și respectarea cu strictețe 
a normelor de securitate-și de 
igienă la locurile de muncă, 
la folosirea condițiilor tehni- 
co-materiale create în acest 
scop. Iată sumele prevăzute la 
cîteva capitole ale fondurilor 
alocate pentru protecția mun-

cii: tehnica securității muncii 
— 112 000 lei; materiale igie- 
nico-sanitare 
chipament
140 000 lei.

La fiecare loc 
fi văzute tăblițe, panouri 
lozinci prin care se atrage a- 
tenția asupra necesității res
pectării întocmai a N.D.P.M. 
Fiecare angajat al întreprinde
rii se simte răspunzător la 
locul său de muncă de înde
plinirea obligațiilor din acest 
domeniu, acționează în aceas
tă direcție.

jin, real, concret. între altele 
și pentru punerea într-un timp 
cît mai scurt în funcțiune a 
stației de spălare care ridică 
unele probleme de construcție 
ce depășesc puterea de rezol
vare a secției.

întărirea disciplinei sub toa
te aspectele în rîndul salaria- 
ților celor două coloane va tre
bui să stea, de asemenea, în a- 
tenția conducerii secției, a or
ganizației de sindicat și U.T.C. 
Sub conducerea organizației 
de partid, sprijiniți de grupa 
sindicală și organizația U.T.C. 
ne vom strădui ca în cinstea 
celei de-a XXX-a aniversări a 
eliberării patriei și a Congre
sului al XI-lea al P.C.R. să 
realizăm șj să depășim sarcini
le de plan precum 
mentele luate în i 
socialistă, să dăm 
naționale cantități 
masă lemnoasă.

și angaja- 
întrecerea 
economiei 

sporite de

— 76 600 lei; 
de protecție

de muncă

e-

pot
și

Wilhelm LOJADI,
electrician I.U.M.P.

I. R. E. DEVA
anunță

Pierderea C.E.C.-uIui nr. 63 663 emis de 
I.R.E. — S.C.M. Deva pentru suma de lei 
880,00 în favoarea Șantierului 71 construcții 
căi ferate Petroșani.

C.E.C.-ul respectiv se declară nul.
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PETROȘANI — 7 Noiem
brie: Păcală; Republica: 
Monte Carlo: PETRILA: 
Stare de asediu; LONEA — 
Minerul: Vifornița; ANI-
NOASA: Cupa gloriei; VUL
CAN: O afacere pe cinste; 
LUPENI — Cultural: Cidul; 
UR1CANI: Fiul mecanicului 
de locomotivă.

5,00 Buletin de știri: 5.05 
Cîntec și joc pe plaiurile ță
rii: 6,00 Radioprogramul di
mineții; 8,08 La microfon, 
melodia preferată: 9.00 Bu
letin de știri; 9,15 Muzică 
populară; 10,00 Buletin de 
știri: 10.10 Do la debut la 
consacrare: Aurel Girovea- 
nu: 10.30 Sănătatea: 11.00 
Buletin de știri; 11,05 Cînte- 
ee pe versuri de George Coș-

Cale 
întoarsă...

Alexandru Kovari, origi
nar din Curtișani — Bihor, 
a fost angajat la mina Ani- 
noasa. Intr-o dimineață nu 
s-a mai prezentat la servi
ciu, fiindcă își pusese în 
gînd să... facă rost de ceva 
bani. De cît mai mulți și 
dintr-o dată. Deci, prin furt. 
Cunoscînd faptul că vecinul 
său. Z. Dumitru este plecat 
din localitate, A. K. a forțat 
ușa locuinței acestuia și a 
tot cotrobăit prin casă pînă 
a găsit suma de 3400 lei. A- 
poi. satisfăcut de reușita 
„loviturii" a luat trenul spre 
localitatea lui de origină, 
însă, datorită operativității 
cu care au acționat subofițe
rii de la postul de miliție A- 
ninoasa, A. K. a fost nevoit 
să facă cale întoarsă, fiind 
obligat să restituie suma fu
rată păgubașului. Dar mai 
urmează încă ceva : să dea 
socoteală pentru fapta sa în 
fața instanței.

Gpt. Toma FALON

„Serviți" 
pe măsura 

faptei !
Silviu Roșu din Vulcan ie

șise din penitenciar doar de 
puțin timp. Lunile petrecu
te acolo însă se pare că nu 
au fost suficiente pentru a-1 
face să-și schimbe felul de 
viață, pentru a-1 determina 
să nu se mai comporte în- 
tr-un mod ce cade sub inci
dența legilor țării. în ziua 
de 4 aprilie a.c., aflîndu-se 
în crama „Progresul" din 
Lupeni a provocat un scan
dal. Motivul : refuzul lucră
torului din alimentația pu
blică de a-1 mai servi în sta
re de ebrietate. A fost nece
sară intervenția organelor 
de ordine fiind „servit" 
prompt cu... o amendă de 
500 lei. conform Decretului 
153/1970.

Protagonistul unui caz si
milar a fost Teodor Bățăian, 
șofer la E.G.C., care în ziua 
de 16 martie a.c., tot la cra
ma respectivă, pentru același 
motiv a azvîrlit un pahar 
tocmai... în capul barmanei.

Și e firesc să fie „servit* 
fiecare pe măsura ieșirilor 
lor huliganice, a mentalității 
sumbre, de genul: „pe banii 
mei pot să beau pînă... 
crăp" ?!

Cîțiva dintse tinerii care 
au fost depistați cu ocazia 
unor raiduri, „vegetînd" prin 
localurile publice sau bătând 
străzile în lung și-n lat fără 
nici o noimă, deși au promis 
în fața organelor de ordine 
și a altor factori cu atribuții 
și responsabilități în urmă
rirea și controlul integrării 
sociale a tinerilor că se vor 
angaja, continuă și azi (du
pă mai bine de o lună de zi
le) să ducă o viață parazi
tară. Oare cînd vă veți ono
ra promisiunea Polifron Po
pescu, loan Bbythe și Con
stantin Cimpoieru? Cînd veți 
termina cu viața de parazit, 
de tolerați ai „bunăvoinței" 
părinților voștri ? Vă vom 
întreba și în viitor, și nu ne 
uităm promisiunea...

D. DACIAN

buc; 11,35 Alternanțe sono
re; 12,00 Buletin de știri; 
12,05 întâlnire cu melodia 
populară și interpretul pre
ferat; 12,35 Corul Radiotele- 
viziunii; 13,00 Radiojurnal;
13.15 Revista șlagărelor: 
14,00 Buletin de știri; 14,05 
Varietăți muzicale; 14,40 
Prelucrări de folclor; 15,00 
Buletin de știri; 15,05 Diver- 
tis club; 16,00 Radiojurnal;
16.15 Piese corale; 16,25 Mi
orița; 16,45 Un disc cu for
mația Phoenix; 17,00 Buletin 
de știri; 17,15 Pentru patrie:
17.40 Intetpreți ai • cîntecului 
popular; 18,00 Orele serii;
20.40 Muzică pe adresa dum
neavoastră: 22,00 Radiojur
nal: 22.30 Bijuterii muzica
le; 23,00—3,00 Estrada noc
turnă.

tezaurului a Muzeului 
de Istorie a R.S.R.).

17.30 Emisiune în limba 
germană.

19.10 Tragerea Loto.
19.20 1 001 de seri. Ghicitori
19.30 Telejurnal.
20,00 România anul XXX 

Revistă social-politică 
TV.

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

22,15 24 de ore.

16.00—17,00 Teleșcoală.
16,00 Teatru școlar comen

tat : „Bălcescu" de Că
rnii Petrescu.

16,30 Pagini din istoria pa
triei : șase milenii în 
străluciri de aur. (Sala

Valorile temperaturii în
registrate în cursul zilei de 
ieri:

Maximele: Petroșani 16
grade; Paring 8 grade.

Minimele: Petroșani —2 
grade; Paring —1 grad.

PENTRU URMĂTOARE
LE 24 DE ORE: Vreme in
stabilă cu cer mai mult 
noros. Se vor semnala ploi 
sub formă de averse. Vîntul 
va sufla slab pînă la potri
vit din sectorul sudic.

PETRILA /

CONCURS PENTRU OCUPAREA 
URMĂTOARELOR POSTURI:

ii un inginer principal pro
tecția muncii
un inginer biroul mecanic 
energetic

H!s doi maiștri mineri
un maistru electromecanic
Condiții de angajare și salarizare conform 

II.C.M. 914/1968 și Legii nr. 12/1971.
Concursul va avea loc în data de 27 apri

lie 1971, orele 10.

EXPLOATAREA 
DE GOSPODĂRIE COMUNALA 

PETROȘANI 
angajează urgent: 
• Conducători auto care posedă 

carnet de conducere gradul 
„D“ pentru autobuze.
Salarizarea se va face conform Legii nr.

12./1971 și H.C.M. 890/1973.

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

Mica publicitate
PIERDUT legitimație de student pe numele Matthen 

Mtonga eliberată de I.M. Petroșani. O declar nulă.
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STOCKHOLM

Miting de solidaritate 
cu Vietnamul

Dezbaterile
din sesiunea extraordinară

a Adunării Generale a O.N.U

Grupului parlamentar 
de prietenie Italia-România

Sesiunea Sei
mului polonez

STOCKHOLM 11 (Agerpres). 
— Cu prilejul vizitei oficiale în 
Suedia a lui Fam Van Dong, 
primul ministru al R.D, Viet
nam,' la Stockholm a avut loc 
un miting de solidaritate cu 
Vietnamul, organizat sub aus
piciile comitetului local al 
Partidului Social-Democrat 
(de guvernămînt) din Suedia.

In cadrul mitingului au luat 
cuvîntul Torsten Nilsson pre
ședintele comitetului din Stoc
kholm al P.S.D. din Suedia, și 
premierul Fam . Van Dong — 
relatează agenția V.N.A.

Vorbind la Stockholm în ca
drul unei conferințe de presă, 
primul ministru al R.D. Viet
nam, Fam Van Dong, a ară
tat. referindu-se la convorbi
rile sale cu premierul Olof 
Palme, că acestea au fost rod
nice și încununate de succes. 
Totodată, el a exprimat sen
timentele de gratitudine pen
tru solidaritatea manifestată 
de poporul suedez față de cau
za dreaptă a poporului viet
namez.

NAȚIUNILE UNITE 11 —
Corespondentul Agerpres, C. 
Alexandroaie, transmite: In 
cuvîntarea rostită în cadrul 
dezbaterilor generale ale ce
lei de-a 6-a sesiuni extraordi
nare a Adunării Generale a 
O.N.U., șeful statului algeri
an Houari Boumediene a fă
cut o amplă trecere în revis
tă a situației internaționale re- 
liefînd, între altele, trezirea 
conștiinței naționale a popoa
relor oprimate sau aflate sub 
dominația și dependența stră
ină. Vorbitorul s-a pronunțat 
pentru adoptarea unor măsuri 
efective de dezarmare genera
lă și, în primul rînd. de dezar
mare nucleară, prin interzice
rea folosirii armelor de dis
trugere în masă, retragerea 
tuturor trupelor și bazelor mi
litare străine de pe teritoriile 
altor state.

Abordînd problemele mate
riilor prime și dezvoltării, 
Houari Boumediene a sublinia 
at că ..goana după profit și 
pentru menținerea pozițiilor 
lor dominante asupra resur
selor au format principiile di
rectoare ale atitudinii interna
ționale a principalelor puteri 
imperialiste ale lumii".

Houari Boumediene a evi
dențiat necesitatea utilizării 
la maximum â forțelor și re
surselor proprii de către țări
le în curs de dezvoltare, rele- 
vînd dreptul inalienabil al 
statelor de a-și naționaliza bo
gățiile. Vorbitorul a subliniat 
imperativul respectării drep
tului inalienabil al statelor 
sărace de a fi stăpîne pe bo
gățiile lor naturale și necesi
tatea de a se recunoaște, în 
cadrul O.N.U.. acest drept.

Șeful statului algerian a 
subliniat necesitatea așezării 
relațiilor economice, comercia
le și monetare pe baze com
plet noi. crearea unei noi or
dini economice internaționale, 
stabilirea unui plan concret 
de acțiune care să asigure 
progresul economic și social 
al țărilor în curs de dezvolta
re, deschiderea piețelor state
lor dezvoltate pentru produ
sele țărilor în curs de dezvol
tare, stabilirea unor prețuri 
echitabile la aceste produse, 
reevaluarea și revizuirea sis
temului de asistență financia
ră acordată țărilor în curs de 
dezvoltare și sporirea ajutoru
lui nerambursabil oferit a- 
cestora. punerea în practică 
a planurilor de transfer de 
tehnologie către țările subdez
voltate.

Ministrul afacerilor externe 
al Argentinei, Alberto Juan 
Vignes a arătat că conceptul 
interdependentei pe baze, jus
te implică cooperarea reciproc 
avantajoasă, însă dacă acest 
concept va fi interpretat ca 
implicînd hegemonie sau 
dominație străină, atunci tre
buie respins. Referindu-se la 
discriminările existente în re
lațiile dintre state, ministrul 
argentinian a dat drept exem
plu tratamentul discriminato
riu aplicat Cubei, adăugind că 
majoritatea țărilor latino-ame- 
ricane consideră sancțiunile 
împotriva acestui stat drept 
relicve ale trecutului.

Președintele Republicii Li
beria, William Tolbert, a de
clarat că evoluțiile recente au 
demonstrat imperativul reali
zării unei noi structuri eco
nomice internaționale care să

da
la 

ca- 
na-

pectului reciproc, al suverani
tății și integrității teritoriale, 
neagresiunii, neintervenției în 
afacerile interne ale altora, e- 
galității și avantajului reci
proc și coexistenței pașnice. 
El a subliniat că R.P. Chineză 
sprijină suveranitatea perma
nentă a țărilor în curs de dez
voltare asupra resurselor lor 
naturale și dreptpl de a dis
pune de ele după cum o do
resc, acțiunile acestora de a 
pune sub control și a admi
nistra. inclusiv prin naționali
zare, întregul capital străin, 
de a-și dezvolta economiile 
naționale prin forțe proprii, 
individuale și colective, drep
tul lor legitim de a lua parte 
la procesul de luare a hotărî- 
rilor în chestiunile comerțu
lui internațional, monetare, 
transporturilor maritime 
în alte probleme.

Vorbitorul chinez a sprijinit 
cererile de îmbunătățire a ter
menilor de schimb ai materi
ilor prime, produselor prima
re, semimanufacturate și ma
nufacturate, de formare a u- 
nor organizații ale statelor ex
portatoare de materii prime, 
de efectuare a unui transfer 
de tehnologie către țările în 
curs de dezvoltare și de spo
rire a ajutorului economic ne-

In 
a 

ța- 
ța-

ROMA 11 — Coresponden
tul Agerpres, Radu Bogdan, 
transmite: Cu ocazia consti
tuirii Grupului parlamentar 
de prietenie Italia-România, la 
Ambasada Republicii Socia
liste România din Roma a a- 
vut loc o întîlnire prieteneas
că, la care au luat parte se
natorul Giuseppe Vedovato. 
președintele Grupului italian 
al Uniunii Interparlamentare, 
senatori, deputați, etc.

Senatorul Giuseppe Vedova
to s-a referit la evoluția favo-

rabilă a legăturilor pe plan 
politic, economic și cultural 
dintre România și Italia, le
gături care au un moment de 
referință în vizita pe care a 
efectuat-o la Roma, în primă
vara anului trecut, președin
tele Nicolae Ceaușescu. El s-a 
referit apoi la necesitatea 
strîngerii relațiilor de colabo
rare pe olan parlamentar din
tre cele două țări, la rolul și 
sarcinile noului grup parla
mentar de prietenie italo-ro- 
mân.

VARȘOVIA 11 — Corespon
dentul Agerpres. Gh. Cioba- 
nu, transmite : La Varșovia 
s-au desfășurat lucrările pri
mei ședințe a sesiunii de pri
măvară a Seimului polonez. 
Principala temă a agendei de 
lucru a constituit-o problema 
dezvoltării producției agrico
le.

Seimul a aprobat instituirea 
medaliei „A 30-a aniversare a 
Poloniei populare" și a ordi
nului „Meritul R.P. Polone".

S-a hotărît înființarea Mi
nisterului Comerțului Exteri
or și Economiei Maritime.

—♦—

Prima ședință a Guvernului 
Provizoriu de Uniune Națională

din Laos

Boumedieneși

Măsuri vizînd 
relansarea economiei 

Italiei

VIENTIANE 11 (Agerpres1). 
— La Vientiane a avut loc, 
sub președinția prințului Su- 
vanna Fuma, prima ședință a 
Guvernului Provizoriu de U- 
niune Națională din Laos.

Luînd cuvîntul, șeful 
vernului laoțian 
revistă sarcinile 
stau în fața țării 
ținerea păci; și 
unor probleme 
mice complexe.

gu- 
a trecut în 

majore ce 
pentru men- 
soluționarea 

sociai-econo-

Funii Vongvicit, vicepremi- 
er, ministrul afacerilor exter
ne al Laosuluj și secretar ge
neral al C.C. al Frontului Pa
triotic Laoțian, a subliniat ne
cesitatea ca relațiile Laoșului 
cu celelalte state să fie pro
movate în spiritul principiilor 
păcii, independenței. în con
formitate cu Acordul de re
stabilire. a păcii și înțelegere 
națională în Laos și cu proto
colul anex.

\

i

asigure omenirii o mai justă 
distribuție a bogățiilor lumii 
și o mai echitabilă dezvolta
re economică.

Vorbitorul s-a pronunțat 
pentru sporirea asistenței e- 
conomice și financiare către 
statele în curs de dezvoltare, 
îmbunătățirea fundamentală 
a termenilor de schimb, parti
ciparea egală a tuturor state
lor la reforma sistemului mo
netar și restructurarea pieței 
internaționale, accesul la bu
nurile capitale și tehnologie 
în condiții mai avantajoase 
pentru țările rămase în ur
mă, acordarea unei atenții 
speciale statelor subdezvolta
te, participarea pe baze de 
plină egalitate a statelor 
procesul luării hotărîrilor 
re afectează soarta tuturor 
țiunilor.

Ministrul afacerilor externe 
al Franței, Michel Jobert. a 
arătat că „sesiunea trebuie să 
marcheze un pas hotărîtor 
spre stabilirea în comun a u- 
nei ordini economice interna
ționale echitabile și stabile". 
In opinia guvernului francez, 
a subliniat vorbitorul, sesiu
nea trebuie să se concentreze 
pe organizarea pieței interna
ționale a materiilor prime, ex
ploatarea și explorarea resur
selor care nu se pot reînnoi, 
industrializarea statelor în 
curs de dezvoltare, revizuirea 
bazelor actuale ale ajutorului 
și cooperării internaționale 
destinate dezvoltării. In con
text. el a propus crearea unui 
centru economic coordonator 
sub auspiciile O.N.U. — care 
să studieze și să prospecteze 
piața materiilor prime —, în
cheierea de acorduri ale ma
teriilor prime, organizarea pi
eței mondiale de energie, prin 
convocarea unei conferințe in
ternaționale care, să se ocupe 
de această problemă, liberali
zarea comerțului internațional 
și în special a schimburilor 
comerciale cu produse indus
triale.

Ministrul afacerilor externe 
al R.F.G., Walter Scheel, a 
subliniat necesitatea elaboră
rii unei strategii internaționa
le a cooperării economice. In 
acest scop, a propus crearea 
unui grup ad-hoc de experți 
în problemele mărfurilor și a- 
le dezvoltării, care să. reco
mande căile și mijloacele 
pentru atingerea acestui 
Vorbitorul a declarat că 
buie recunoscut că țările 
dustrializate nu mai sînt 
gurii pivoți ai economiei mon
diale și, ca atare, sistemul e- 
conomic mondial trebuie adus 
în pas cu vremea prin re
structurarea sa.

Den Siai-Pin, vicepremier 
al Consiliului de Stat al R.P.

. Chineze, a declarat că, atît în 
relațiile politice, cît și în ce
le economice, țările trebuie să 
se bazeze pe principiile res-

țel< 
tre- 
in-

sin-

si

rire a ajutorului economic 
condiționat către acestea, 
încheiere. Den Siao-Pin 
declarat că „China este o 
ră socialistă, precum și o 
ră în curs de dezvoltare. Chi
na aparține lumii a treia".

Jamshid Amouzegar, minis
trul de finanțe al Iranului, a 
declarat că sînt necesare noi 
reguli și noi norme pentru u- 
tilizarea rațională și eficientă 

a materiilor prime în scopul 
conservării 16r. Structura co
merțului internațional trebuie 
revizuită pentru crearea unei 
noi ordini monetare interna
ționale, iar asistența financia
ră, economică și tehnologică 
către statele în curs de dez
voltare trebuie substanțial 
sporită. Vorbitorul a propus 
crearea unui fond special des
tinat dezvoltării statelor sub
dezvoltate, fond care să dis
pună de un capital inițial' de 
3 miliarde dolari pus la dis
poziție de statele producătoa
re de țiței și de țările indus
trializate.

Devid Ennals, ministrul de 
stat al Angliei pentru aface
rile cu Commonwealth-ul, a 
subliniat că țările occidentale 
industrializate trebuie să fa
că dovada înțelegerii aspira
țiilor și nevoilor statelor în 
curs de dezvoltare și, ca ata
re, să treacă la o abordare 
constructivă a problemelor 
materiilor prime și dezvoltă
rii. De asemenea, țările in
dustrializate trebuie să arate 
că recunosc într-adevăr faptul 
că statele care și-au dobîndit 
independența în ultimele de
cenii sînt stăpîne pe propriile 
lor destine.

Creșterea prețurilor la unele
produse de bază în S.U.A.
WASHINGTON 11 (Ager

pres). — in decursul ultime
lor două luni ale anului 1973, 
în S.U.A., prețurile unor pro
duse de bază, ca metalele, fi
brele, hîrtia. combustibilul, 
cauciucul și pieile, precum și

la vite și porci vii. păsări, ouă 
și cereale, au înregistrat creș
teri de peste 11 la sută. Re
vista „Us News and 
Report" subliniază că
ar echivala cu un spor anual 
de 65 la sută.

World 
aceasta

WASHINGTON (Ager
pres). — Președintele S.U.A., 
Richard Nixon, s-a întîlnit joi. 
la Casa Albă, cu șeful statului 
algerian, Houari Boumediene. 
Au fost examinate probleme

----♦

Demisia primului
ministru al Israelului,

Golda Melr
TEL AVIV 11 (Agerpres). — 

Primul ministru al Israelului 
Golda Meir a prezentat, joi, 
șefului statului, Ephraim Kat- 
zir, demisia sa din fruntea ca
binetului. Președintele Israelu
lui, care a acceptat demisia, a 
declarat că în eventualitatea 
eșuării tentativei de a consti
tui un nou cabinet, vor fi or
ganizate noi alegeri.

Ministrul afacerilor externe 
Abba Eban, luînd cuvîntul în 
Knesset, a relevat că transfor
marea guvernului într-un „ca
binet de tranziție" nu va afec
ta negocierea unor probleme 
importante, cum sînt acelea re
feritoare Ia dezangajarea for
țelor siriano-israeliene pe Înăl
țimile Golan.

— <—

Dueluri de artilerie
între forțele siriene

șl Israeliene
DAMASC 11 (Agerpres). — 

Un comunicat militar sirian 
difuzat la Damasc informea
ză că între forțele siriene și 
israeliene au continuat, joi, 
duelurile de artilerie în zona 
înălțimilor Golan. Artileria 
siriană — precizează comuni
catul — a deschis foc și a re
dus la tăcere sursele de foc 
inamice.

★

TEL AVIV 11 (Agerpres). 
— Un purtător de cuvînt mi
litar israelian, reluat de agen
ția France Presse, a declarat 
că artileria siriană a reluat, 
joi, atacurile asupra forțelor 
israeliene din diferite sectoa
re ale frontului de pe înălți
mile Golan. Forțele israeliene 
au ripostat, a adăugat purtă
torul de cuvînt.

DUM3NICĂ, 14 APRILIE 19,00

8,30 Deschiderea programu
lui. — Gimnastica 
pentru toți.

19,30

8.40 Cravatele roșii.
9,35 Film serial. Comoara 

din 13 case. Episodul
20,00

XI. 20,20
10,00 Viața satului. 20,25
11,15 Ce știm și ce nu știm

11,45
12,30
13,00
15,00

16,30

16,45

17,40

despre...
Bucuriile muzicii. 
De strajă patriei. 
Album duminical. 
Magazin sportiv. — 
Rugbi: România — Po
lonia.
Baladă pentru acest 
pămînt.
Film serial. Eneida (ul
timul episod).
Cîntare patriei. Con
curs coral interju.de- 
țean. Participă: Corul 
Universității din Ti
mișoara; Corul Cămi
nului cultural din 
Chizătău, județul Ti
miș; Corul Liceului 
„Joseph Haltrich" din 
Sighișoara; Corul Că
minului cultural din 
Ditrău, județul Har
ghita; Corul Școlii mi
litare de ofițeri activi 
de artilerie antiaeria
nă și radiolocație „Le- 
ontin Sălăjan".

22,10
22,20

Lumea copiilor. Bănu
țul de aur.
Telejurnal. Săptămîna 
politică internă și in
ternațională în ima
gini.
Reportajul săptămînii. 
Focul invizibil.
Publicitate.
Film artistic. Astă-sea- 
ră dansăm în familie. 
O producție a studio
ului cinematografic 
București. Premieră 
TV.
Telejurnal.
Duminica sportivă.

că TV. „Cîntecul ce 
se cuvine, țară"!

22,15 24 de ore.

MARȚI, 16 APRILIE

LUNI, 15 APRILIE

16,30

19,00

limba

vacanță. 
Guliver.

Emisiune în 
maghiară. 
Bună seara 
Aventurile lui 
1001 de seri. Bugs Bun
ny și prietenii • săi.

19,30 Telejurnal — 1 Mai 
1974 — sub semnul a- 
nului jubiliar.
Panoramic științific. 
Roman-foileton — E- 
ducația sentimentală. 
Ecranizare realizată în 
coproducție de televi- 
ziunile franceză, ita
liană, elvețiană și bel
giană a capodoperei 
lui Gustav Flaubert.
Revista literar-artistî-

20,00
20,30

21,35

ti 20.10
20,40

ale relațiilor bilaterale, (cele 
două țări nu au relații diplo
matice din 1967), și ale situați
ei -din Orientul Apropiat. Au 
fost evocate, de asemenea, pro
bleme înscrise pe actuala se
siune extraordinară a Adună
rii Generale. La întrevedere a 
luat parte Henry Kissinger, se
cretar de stat al S.U.A.

ROMA
Consiliul 
ei a luat 
zînd relansarea economiei ță
rii. Aceste măsuri cuprind, 
între altele, relatează agenția 
ANSA, restabilirea unui . im
pozit unic de circa 30 la sută 
asupra dividentelor acționari
lor. Totodată. Consiliul de Mi
niștri a alocat un credit de 
1 000 miliarde lire destinat 
dezvoltării economice a sudu
lui Italiei

11 (Agerpres). — 
de Miniștri al Itali- 

o serie de măsuri vi-
Acțiuni ale patrioților khmeri

CAMBODGIA II (Ager
pres). — Patrioții khmeri au 
scufundat. în noaptea de 
miercuri spre joi, două nave 
ale trupelor lonnoliste în a- 
propiere de Prek Taten, la 14 
kilometri nord de Pnom 
Penh; distrtigîndu-se 10 tone 
proiectile de artilerie.

Tn apropiere de Takmau. 
patrioții au cucerit un avan-

post inamic, cel de-al patru
lea din regiune în ultima săp- 
tămînă. Trei poziții din a- 
eeastă zonă, la aproximativ 
15 km sud-est de Pnom Penh 
au fost abandonate cu citeva 
zile în urmă de trupele lui 
Lon Noi.

De asemenea, patrioții au 
reușit să se infiltreze în zona 
din nord-vestul capitalei, pe 
porțiunea dintre șoselele na
ționale nr. 4 și nr. 5.

LA INVITAȚIA PREZIDIU
LUI UNIUNII COMUNIȘTI
LOR DIN IUGOSLAVIA, joi 
a sosit într-o vizită de priete
nie în R.S.F. Iugoslavia tova
rășul Ștefan Andrei, secretar 
al C.C. al P.C.R.

SECRETARUL GENERAL 
ADJUNCT AL O.N.U. PEN
TRU PROBLEMELE POLITI
CE, Roberto Guyer, a avut 
miercuri, la Atena, întrevederi 
cu primul ministru grec, A- 
damandios Androutsopoulos, 
și cu ministrul de externe, 
Spyridon Tetenes. Cu aceșt 
prilej, au fost discutate, în e- 
sență. evoluția situației din 
Cipru și modalitățile de relua
re a convorbirilor între 
două comunități din

cele 
insulă.

ANUN-
C.C. al

AGENȚIA TASS 
ȚA CA, la invitația 
P.C.U.S., a Prezidiului Sovie
tului Suprem și a guvernului 
sovietic, joi a sosit la Mosco
va, în vizită oficială, o delega
ție de partid și guvernamenta
lă, condusă de Hafez Assad, 
președintele Republicii Arabe 
Siriene, secretar general al 
Partidului Baas Arab Socia
list.

LA LIEGE A AVUT LOC, 
ÎN PREZENȚA UNUI NUME
ROS PUBLIC, vernisajul ex
poziției de fotografii „Vestigii 
daco-romane pe teritoriul 
României de azi", organizată 
de filiala din Liege a Asociați
ei culturale Belgia-România.

LA SEDIUL MINISTERU
LUI INFORMAȚIILOR AL 
REPUBLICII FEDERALE NI
GERIA a avut loc semnarea 
acordului de cooperare cultu
rală și științifică între guver
nul Republicii Socialiste 
România și guvernul Republi
cii Federale Nigeria.

I
I
I
I

I

des- 
și

Descoperire 
arheologică

Arheologii peruani au 
coperit 20 de noi terase
opt camere de piatră în peri
metrul anticei fortărețe inca
șe Machu Pichu, ultimul re
fugiu al incașilor și care nu 
a fost niciodată descoperit de 
conchistadorii spanioli.

Cel mai adine lac 
din Europa

Lacul Ohri, situa! la grani
ța dintre Albania și Iugosla
via, este socotit de oamenii 
de știință drept unul dintre 
cele mai „virstnice" din lu
me — aproape un milion de 
ani. Totodată, datorită adin- 
cimii de 286 de metri, el es
te cel mai adine lac din Eu
ropa.

Foarte bogat în pește, la
cul Ohri este renumit prin 
marea cantitate de păstrăvi, 
specie rar întilnită in apele 
altor lacuri. Foarte interesant 
este însă faptul că, de curînd, 
o serie de specialiști au des-

22.15

Revista economică TV. 
Seară de teatru — Vi
ori de primăvară de 
Al. Stein
TV.).
24 de ore.

MIERCURI, 17

9,00 Teleșcoală.

9,30

10,00

10,30

11,00

16,00

tineret

rusă

Teleșcoală — Dincolo 
de cele patru zări. (Că
lători și exploratori 
români de-a lungul 
veacurilor).
Extemporal de vacan
ță. „Baltagul" de Mi
hail Sadoveanu.
Curs de limba germa
nă. Lecția 87 (reluare). 
Curs de limba france
ză. Lecția 87 (reluare). 
Film pentru 
(reluare).
Curs de limba 
Lecția 86.

16,30-17,00 Curs de 
engleză. Lecția
Telex.
Vîrstele peliculei.
Lecții TV pentru lu
crătorii din agricultu
ră.
1001 de seri. Bugs Bun
ny și prietenii săi.
Telejurnal — 1 Mai 
1974 — Sub semnul a- 
nului jubiliar — Cro
nica întrecerii pentru 
îndeplinirea cincina
lului înainte de ter
men.

20,00 Surprize pe micul e- 
cran.

17,30
17.35
18.35

19,20

19.30

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

(premieră

APRILIE

Album șco-

12.00 Pagini din Albumul 
duminical.

16,00 Curs de limbă germa
nă. Lecția 88.

16,30-17.00 Curs de limbă 
franceză. Lecția 88. 
Telex.
Cunoașteți legile? Ac
tualitatea legislativă. 
Publicitate.

17,30
17.35

18,00

limba
86.

P R G R A U L
IF I# pentru f IA săptămîna
I W viitoare

9,10
9.35

10,00

10,30

11,00

11,15

Iar. Spiru Haret și dis
cipolii săi.
Atlas geografic.
De la telefon la sateli
ții de telecomunicații 
(album științific).
Curs de limbă engle
ză. Lecția 85 (reluare). 
Curs de limbă rusă. 
Lecția 86 (reluare). 
Melodii populare din 
Moldova.
Biblioteca pentru toți: 
Ion Barbu (I) reluare.

18,05
18.35
18,50
19,00

19,20

19.30

Festivaluri, festivaluri... 
Imagini din Siria. 
Tragerea Pronoexpres. 
Bună seara, vacanță. 
Năzdrăvanii și soarele. 
1001 de seri. Bugs Bun
ny și prietenii săi. 
Telejurnal — 1 Mai 
1974 — sub semnul a- 
nului jubiliar. Croni
ca întrecerii pentru 
îndeplinirea cincina
lului înainte de ter
men.

GUVERNUL LABURIST SE 
PRONUNȚA PENTRU O 
CONSULTARE POLITICA A- 
profundatA intre ță
rile COMUNITARE — a de
clarat ministrul de externe 
britanic, James Callaghan. în
tr-o conferință de presă. Evo- 
cînd reuniunile de la Luxem
burg ale Consiliului-Ministeri
al al C.E.E., Ia care a partici
pat, Callaghan a relevat că e- 
le au demonstrat interesul sta
telor comunitare față de in
tensificarea relațiilor lor cu 
alte țări ale lumii.

STOCURILE CEREALIERE 
MONDIALE DE REZERVA 
sînt suficiente în pre
zent PENTRU 27 DE ZILE, 
situîndu-se la cel mai scăzut 
nivel din ultimele două dece
nii— indică un raport elabo
rat de Consiliul pentru dez
voltarea externă, organism ca
re studiază rolul Ș.U.A. în 
sprijinirea țărilor în curs de 
dezvoltare. în următorii cîțiva 
ani, apreciază .documentul, pe
nuria de alimente va deveni 
foarte probabil o problemă 
presantă și, nu peste mult 
timp, va depăși ca amploare 
criza energetică.

economia apelor din Varșo
via, pe principalele cursuri 
de apă ale tării, fluviile Vis
tula, Odra și Warta, se înre
gistrează un nivel neobișnuit 
de mic de apă pentru aceas
tă parte a anului, ca, de e-

fAI'llll DIVERS PE GLOB
coperit la acest pește, pe lin
gă gustul delicios al cărnii 
sale, și o altă calitate impor
tantă: corneea 
trasplantată cu 
Iul omenesc.

sa poate fi 
succes ochiu-

cin pe Vistula, în 
mod normal, în 
se înregistrează 

De regulă, aceas-

—♦
GREVĂ

DE AMPLOARE 
ÎN JAPONIA

TOKIO 11 — Coresponden
tul Agerpres, Paul Diaconu, 
transmite : Greva generală a 
oamenilor muncii niponi din 

a 
cu 
48 
de 
Și

domeniul transporturilor 
devenit efectivă joi, o dată 
încetarea lucrului pentru 
de ore, de către feroviarii 
la căile ferate particulare 
lucrătorii care deservesc 
transporturile publice. Munci
torii de la căile ferate națio
nale au început, încă de 
miercuri dimineață, o grevă 
de 96 de ore. La acțiunile re
vendicative concertate din ca
drul „săptămînii grevei gene
rale din transporturi" s-au a- 
lăturat, de asemenea, anga- 
jații din serviciile poștale și 
de telecomunicații, de la prin
cipalele linii aeriene japone
ze, cadrele didactice de la ma
joritatea școlilor publice și 
particulare etc. La aceste ac
țiuni greviste participă apro
ximativ 6 milioane de oameni 
ai muncii niponi.

și fără zăpadă și primăvara 
lipsită de precipitații.

Inundații 
în Kenya
o lungă perioadă 

in multe regiuni 
s-au semnalat, în 
zile, ploi torențiale,

Penurie de apă
Potrivit datelor furnizate 

de Institutul meteorologic și

xemlu, 192 
timp ce, în 
luna aprilie 
300-400 era
tă penurie de apă se întîlneș- 
te in Polonia la confluenta 
verii și toamnei. Situația ac
tuală a fost generată de mai 
multi tactofi intre care toam
na uscată, iarna relativ caldă

După 
secetă, 
Kenyei 
timele 
care au provocat inundații pe 
mari întinderi de terenuri. Ca 
urmare, multe căi ferate și 
șosele au fost avariate, cir
culația fiind Întreruptă pe u- 
nele artere de comunicație 
importante, cum ar fi cea ca
re leagă capitala tării, Nai
robi, de portul Mombassa. 
In unele regiuni, apele des- 
lăntuite au distrus culturile 
agricole și construcțiile, mii 
de locuitori rămînind fără a- 
dăpost.

da 
ale 
ul-

I
I
I
I
I
I
I
I
I
I
I
I 
I

20.00
20.20
20.25

Reflector.
Publicitate.
Telecinemateca. Un 
mare cineast: .Jean Re
noir. Iluzia cea mare 
(premieră pe țară).
24 de ore.

Omul modern și ali
mentația.

22,15 24 de ore.

VINERI, 19 APRILIE

16,00

17,15
17,20

17.40
16,00-17.00 Teleșcoală. Lite

ratura română. Lumea
22,15

JOI, 18 APRILIE personajelor lui Ma
tei Caragiale.

17,50

16,00-17,00 Teleșcoală: Tea 17.30 Emisiune în limba ger
trul școlar comentat: mană. 18,20
..Trei generații" de 19.10 Tragerea Loto. 19.00
Lucia "Demetrius. 19,20 1001 de seri. Bugs Bun

16,30 Matematica. Șiruri, li- ny și prietenii săi.
19,30 19,20

17,30
17,35

17,55

18.25
19,00

19,25

19,30

20.00
21,40

mite. 
Telex. 
Teleglob 
goslavia 
astăzi.
Agroenciclopedia. 
misiune de știință 
practică agricolă). 
Universitatea TV. 
Bună seara vacanță. 
Film serial pentru co
pii: George — Episo
dul „Cîinele de pază". 
1001 de seri. Ciopîrți- 
lă — producție anima- 
film.
Telejurnal 
1974 
nului jubiliar, 
ca întrecerii 
îndeplinirea 
lului înainte , 
men.
Seară pentru 
Mai aveți o întrebare?

R.S.F.
Voivodina

Iu-

(E- 
Și

20.00

20,35
20.40

22.15

Telejurnal — 1 Mai 
1974 — sub semnul a- 
nului jubiliar. Croni
ca întrecerii pentru 
îndeplinirea cincina
lului înainte de ter
men.
România anul XXX — 
Revistă social-politică 
TV.
Publicitate.
Film artistic. Floarea 
de cactus — Premieră 
TV.
24 de ore.

19.30

20,00

1 Mai
sub semnul a- 

Croni- 
pentru 

cincina- 
de ter-

tineret.

SÎMBÂTĂ, 20 APRILIE

20,05
20,45
20,50

9,30
10,25

10,40

O viață pentru o idee:
Carol Davila.
Film serial. Eneida.
Cîntece și jocuri popu
lare.
Telecinemateca (relu
are).

21.45
21,55
22,15

Finalele campionatelor 
naționale de natație. 
Transmisiune de la 
Cluj.

Telex. ,
Caleidoscop cultural- 
artistic.
Din țările socialiste. 
Familia. Anul mondial 
al populației. Omul în 
fața viitorului.
Tinerii și muzica lor. 
Bună seara, vacanță. 
Copiii de pe sfrada 
noastră.
1001 de seri. Bugs Bun
ny și prietenii săi.
Telejurnal — 1 Mai 
1974 — sub semnul a- 
nului jubiliar. Croni
ca întrecerii pentru 
îndeplinirea cincina
lului înainte de ter
men.
Cîntecul săptămînii. 
Dulce țară româneas
că.
Teleenciclopedia. 
Publicitate.
Film serial Columbo 
— Șah și mat.
Telejurnal.
Săptămîna sportivă.
Marele premiu al Eu- 
roviziunii 1974- Spec
tacol înregistrat din 
concertul organizat în 
localitatea Brighton.

*

*
*
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