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Fiecare colectiv de muncă

puternic angajat în marea întrecere

Six pentru sporirea realizărilor în producție
Depășiri de plan,

pe seama productivității
ridicate, a strădaniilor

colective
La Vulcan, mină al cărei co

lectiv este fruntaș pe Valea Ji
ului în întrecerea pentru ob
ținerea unor producții de căr
bune cît mai sporite, rezulta
tele; pozjtive) .raportate sînt 
rodul strădaniilor unanime a- 
le minerilor unității. Colecti
vul sectorului Iii al exploată
rii. de pildă, participă la plu
sul de cărbune realizat pe în
treaga. mină în primul trimes
tru cu peste 2 600 tone.

In luna aprilie, dăruirea în 
muncă a membrilor colectivu
lui pentru întîmpinarea zilei 
de 1 Mai cu realizări însem
nate s-a concretizat în aba
tajele acestui sector, la finele 
săptămînii precedente, prin 
depășirea cu 785 tone a planu
lui la producția de cărbune, 
rezultat obținut, în cea mai

mare măsură prin depășirea 
productivității muncii planifi
cate medii pe sector cu 
kg/post.

Succesul nu aparține 
exclusivitate formațiilor 
lucru pe care le vom cita 
și personalului de regie, 
transport, și electromecanic, 
brigăzilor de la lucrările mi
niere de pregătire, personalu
lui care coordonează, și con
trolează activitatea producti
vă. Dar rol hotărîtor la obți
nerea izbînzilor raportate îl 
au, totuși, mineri, din abata
je, între care brigăzile la con
ducerea cărora se găsesc mi
nerii Vasile Cheța (215 tone 
extrase peste plan de la înce
putul lunii pînă la 12 aprilie), 
Petru Albu (130 tone), 
stantin 
și loan

325

în 
de
ci 
de

Con-
Popa, Nicolae Stoica 
Sima.

Avansări mari la lucrările
miniere de investiții

4500
tone

brichete
peste

sarcini
Brichetatorii din 

drul 
trila, 
rea 
partid,

Cărbune mult, dar

ȘEDINȚA COMITETULUI
EXECUTIV AL C.C. AL P-C.R

In ziua de 15 aprilie 1974 a avut 
loc ședința Comitetului Executiv al 
C.C. al P.C.R., prezidată de tovară
șul Nicolae Ceaușescu, secretar ge
neral al Partidului Comunist Român.

Comitetul Executiv a luat în dis
cuție și a aprobat proiectul statutu
lui disciplinar al lucrătorilor din u- 
nitățile sistemului energetic națio
nal. care are ca scop întărirea ordi
nii, disciplinei și răspunderii in în
deplinirea sarcinilor de către perso
nalul de exploatare, întreținere și 
reparații în vederea creșterii sigu
ranței în funcționarea sistemului e- 
nergetic național. Comitetul Execu
tiv a stabilit să se aducă unele îm
bunătățiri proiectului de statut și să 
fie supus spre aprobare Consiliului 
de Stat al Republicii Socialiste 
România.

In aplicarea legii cu privire la re
gimul prețurilor și tarifelor, Comi
tetul Executiv a aprobat propune
rile guvernului privind limitele ma
xime de prețuri și tarife pentru 
grupele și subgrupele de produse și 
servicii din nomenclatura ministere
lor, celorlalte organe centrale și ale

comitetelor executive ale consiliilor 
populare județene și al municipiului 
București, stabilind, totodată, să se 
ia toate măsurile pentru ca legea să 
fie respectată cu strictețe de către 
toate ministerele și unitățile econo
mice.

In cadrul ședinței. Comitetul E- 
xecutiv a stabilit ca Ministerul Fi
nanțelor, Banca Națională, toate 
băncile și organele financiare să ac- . 
ționeze cu fermitate pentru aplica
rea întocmai a legii finanțelor, pen
tru a se evita imobilizarea mijloa
celor circulante, pentru îmbunătății-, 
rea generală a activității economi- 
co-financiare a tuturor unităților e- 
conomice. Ministerele, împreună cu 
organele 
nalizeze 
exigență 
deri ale
sînt nesatisfăcătoare, 
cauzele reale ale acestei situații și să 
stabilească măsurile concrete ce se 
impun pentru îmbunătățirea activi
tății economice a unităților respecti
ve.

Comitetul Executiv a rezolvat, de 
asemenea, unele probleme ale acti
vității curente.

bancare sînt datoare sa a- 
cu operativitate și spirit de 
situația fiecărei întreprin- 

cărei rezultate financiare 
să cerceteze

Tovarășul Nicolae Ceaușescu
a primit pe președintele Agenției 
pentru energia atomică a Canadei

Este normal ca preocuparea 
de a crea capacități producti
ve de viitor să-și găsească un 
loc central în acțiunile unui 
colectiv minier tînăr cum e 
cel al sectorului Livezeni al 
E.M. Dîlja. Că este așa stau

' curat!
0 cerință a cărei îndeplinire onorează■ ■■ numai
în măsura Ain care preocupă întregul colectiv

dovadă și realizările obținute 
la Livezeni în prima decadă 
a lunii aprilie, cînd planul de 
avansare la lucrările miniere 
de investiții a fost simțitor 
depășit.

Printre brigăzile care se e- 
vidențiază prin rezultatele 
muncii lor entuziaste, dobîn- 
dite în întrecerea pe care toți 
minerii Văii Jiului o desfă
șoară în cinstea sărbătorii de 
1 Mai — Ziua muncii — sînt 
și cele conduse de Grigore 
Lițcan (1,2 ml peste sarcina 
decadală), Augustin Demeter 
(■T 4,3 ml) și Mihai Tira (35 
mc de lărgire și betonare), 
brigăzile fiind angajate în 
scurtarea duratei de execuție 
a magistralei de la orizontul 
300 a viitoarei mine.

ca- 
preparației Pe- 
sub îndruma- 

organizației de 
a conducerii 

formației lor, participă 
cu entuziasm la întrece
rea socialistă pentru 
traducerea in viață a 
angajamentelor luate în 
cinstea zilei muncii 
1 Mai.

In perioada ce 
scurs din acest an, 
lectivul de muncă 
fabricii de brichete 
produs 4 500 tone bri
chete de sortul ovoide 
peste prevederile planu
lui, depășindu-și chiar 
și angajamentul. N-a 
fost neglijată nici cali
tatea brichetelor. Coe
ziunea acestora a 
îmbunătățită 
cu 2 Ia sută 
STAS.

Un aport 
la succesele 
de brichete 
dus echipele 
citori conduse de Pavel 
Darnianoiu, 
Bușoniu și 
precum și 
întreținere 
conduse de 
rentz, Constantin 
pescu și Cornel Ursa.

Președintele Republicii So
cialiste România, tovarășul 
Nicolae Ceaușescu, a primit, 
la 15 aprilie, pe J. L. Gray, 
președintele .Agenției pentru 
energia atomică a Canadei, 
care face o vizită în țara 
noastră.

La întrevedere au participat 
tovarășii Gheorghe Oprea, 
viceprim-ministru al guver
nului, și Constantin Băbălău. 
ministrul energiei electrice.

Președintele Nicolac- 
Ceaușescu s-a întreținut cu

oaspetele asupra unor proble
me privind colaborarea româ- 
no-canadiană în domeniul a- 
plicațiilor pașnice ale tehni
cilor nucleare.

întrevederea s-a desfășurat 
intr-o atmosferă cordială.

Sosirea în Capitală a senatorului american 
Edward Kennedy, cu soția

de uni-

s-a 
co
al 
a

fost 
în medie 
față de

constant 
fabricii 

l-au a- 
de «nun-

Constantin 
Ilie Dodoc, 
brigăzile de 
a utilajelor 
Henrich Lo-

Po-

Emilian DOBOȘ, 
șef de schimb pțeparația 

Petrila

Luni la amiază au sosit în 
Capitală senatorul democrat a- 
merican Edward Kennedy, cu 
soția, care vor vizita țara noas
tră ca oaspeți ai președintelui 
Republicii Socialiste România, 
tovarășul Nicolae Ceaușescu. și 
tovarășei Elena Ceaușescu. Cu

acest prilej, senatorul american 
va avea întrevederi și va purta 
discuții cu personalități ale 
vieții politice din țara noastră.

La sosire, pe aeroportul O- 
topeni, oaspeții au fost salu
tați de Constantin Stătescu, se
cretarul Consiliului de Stat.

cu soția, Vasile Pungan, consi
lier al președintelui Republicii 
Socialiste România, Vasile GHi- 
ga. adjunct al ministrului afa- 
cerilOr externe.

A fost prezent Harry Barnes, 
jr. ambasadorul S.U.A.' la 
București.

Noi afirmări ale 
invătămîntului din

„Florile Hunedoarei"

calității 
Valea Jiului

Premii

Realizările obținute 
tățile miniere din Valea Jiu
lui la extracția de cărbune 
în trimestrul c.are a trecut de
pășesc sarcinile de plan cu 2.4 
la sută, ca urmare a îndepli
nirii măsurilor stabilite și a 
eforturilor depuse de colecti
vele de mineri, ingineri și 
tehnicieni.

Din păcate, la o bună parte 
din minele bazinului aceste 
realizări sînt diminuate de con
ținutul ridicat 
de cenușă al 
cărbunelui (U- 
ricani, Lonea, 
Lupeni etc.).

Nu ne-am 
propus să ana
lizăm de ce nu 
au respectat in
tegral toate ex
ploatările con
ținutul admis de cenușă,ci cum 
s-a integrat în această compo
nentă a indicatorului de cali
tate o mină care a obținut suc
cese remarcabile în îndeplini
rea sarcinilor de plan pe tri
mestrul I (106,2 la sută) la ex
tracția cărbunelui — mina 
Vulcan.

Discuțiile purtate cu factorii 
din conducerea exploatării au 
evidențiat preocuparea conti
nuă pentru încadrarea în indi
catorul calitate a întregului co
lectiv — de la minerul șef de

'•'♦i

La E. M. Lupeni

brigadă și pînă la comitetul 
oamenilor muncii, a organiza
ției sindicatului, a organelor și 
organizațiilor de partid.

Unul dintre interlocutori, 
inginerul Ovidiu Avramescu, 
care are ca sarcină din partea 
organului colectiv de conduce
re urmărirea încadrării în in
dicatorul de calitate, ne relata: 
„în primul rînd, se cere o fun
damentare temeinică a indica
torului de calitate și după a-

în laNu este o simplă metaforă. 
„Florile Hunedoarei" este nu
mele pe care participanțîi la 
faza republicană a /estivalu
lui de teatru „Partid, inima 
țării", spectatorii din orașul 
Rimnicu Vilcea l-au dat mem
brilor revistei muzical-core- 
grafice, „Un zimbet, o floare" 
de la Liceul din Petrila, ace
lora care au reprezentat cu 
cinste județul la marea con
fruntare a talentului elevilor 
din Întreaga țară.

Florile Hunedoarei, sînt flo
rile crescute pe pămîntul Pe- 
trilei. Iar florile Petrilei sînt 
flori de mină — copiii, ase
menea părinților lor, minerii, 
au scos din adîncurile ființe
lor lor tot ce au avut mai 
bun, mai frumos, mai pur. Re
zultatele muncii pline de dă
ruire le aduc prinos de dra
goste și recunoștință partidu
lui și țării în pragul marilor 
sărbători.

„Florile Petrilei" sînt pio
nierii Liceului care au cuce
rit simpatia unanimă încă din 
momentul impresionantei pri
miri pe care pionierii vîlceni

le-au făcut-o la intrarea 
județul gazdă. Prin spontane
itate, prospețime, gingășie, ei 
au umplut sufletele de bucu
rie, de primăvară. Timp de 
două zile au fost însoțiți pe 
străzile municipiului Rimnicu 
Vîlcea de privirile admirati
ve ale trecătorilor, felicitările 
juriului, ale colegilor de în
trecere prezenți la această 
prestigioasă competiție.

Analizînd evoluția în con
curs a formațiilor, ziarul lo
cal „Orizont" aprecia: „Con
cursul a găzduit genuri de 
formații care au excelat prin 
frumusețea și prospețimea 
lor. Așa, de pildă, revista mu- 
zical-coregrafică intitulată 
„Un zimbet, o floare" inter
pretată de pionierii de la Li
ceul din Petrila — Hunedoa
ra a cișligat adeziunea pu
blicului prin dinamismul șl 
frumusețea dansului"

Pentru bucuriile pe care pi
onierii liceului ni le-au oferit 
le mulțumim și le urăm mult 
succes în continuare.

olimpiada
■ ' r»

școlară
La fa^a pe țară a olimpia

dei la limba română eleva 
Maria Nițu (anul III Liceul 
de cultură generală Lupeni) 
a luat premiul II, iar eleva I- 
leana Țurnă (anul ' il. Liceul 
de cultură generală Petroșani) 
premiul III. Și ța biologie e- 
leva Victoria Cristian • "(anul 
III, Liceul Petroșani) s-a îna
poiat. din aceeași etapă .fina
lă, cu o meritorie mențiune. 
Aceste frumoase, prestigioase 
rezultate confirmă realele ap
titudini ale elevilor, dar și ca
litatea procesului de învățâ- 
mînt din școlile municipiului 
nostru.

Dorin GHEȚA

(Continuare in pag. a 3-a)

extras".
Surulescu, directo- 
al exploatării ne 

din măsurile

$ Prof. Maria TECAR

T1RG LA DEVA

...„Era o ISTORIA SE SCRIE SUB OCHII NOȘTRI

SPECTACOL

Festivalului

PRIMELE 
PRIMILOR

ușoară Rodiră 
Ileana Neagoe,. 
Balogh și Ion

Consiliul popular al 
municipiului Deva or
ganizează, în ziua de 
21 aprilie a.c., un tîrgFLORI..

MINERI

„Popelnicu", soliștii de 
muzică
Giosan,
Ciprian 
Covaci.

popularizarea celor vinovați 
prin gazeta de perete și stația 
de amplificare. Brigăzii con
duse de Lazăr Buliga, acum 
cîteva zile, i-au fost rebutate 
25 vagonete pentru șist vizibil. 
Același lucru s-a întîmplat și 
la brigada Florin Greieruș. A- 
vem însă și brigăzi care lună 
de lună se înscriu în indicato
rul de calitate stabilit, cum sînt 
cele conduse de loan Bălțatu, 
Szabo Balazs,

... . . ...

ANUL 
eficientei 
RIDICATE

ceea un control permanent și 
exigent al încadrării în acest 
indicator. Controlul calității la 
mina noastră se face de către 
întregul personal tehnic care 
coordonează direct procesul de 
producție, iar, în urma hotă- 
rîrii comitetului oamenilor 
muncii, și de către tehnicienii 
și figuranții topografi și tehni
cienii normatori de la sectoa
re. Cînd se constată abateri de 
la normele de cenușă și umi
ditate se iau măsuri operative 
— rebutarea vagoneților

Vasile Urdaș și 
Dumitru Miclea 
etc.-

Pentru a e- 
xista o mai bu
nă cointeresa
re, pe lingă 
măsurile disci
plinare care se 
iau împotriva 
celor care nu 
se încadrează 
prevăzute, co-în normele 

lectivul de conducere a stabi
lit criterii de premiere pentru 
cei care în decursul unui tri
mestru și-au realizat, pe lingă 
sarcinile de plan, și calitatea 
cărbunelui

Ing. Dan
rul tehnic 
preciza : „Una

In pagina a 2-a:
rubrica

SPORT
• In cadrul „Cupei tineretu

lui", echipa masculină de vo
lei a I.M.P. s-a calificat in tur
neul final.

O nouă victorie a popi
carilor de la Petrila.
• Poșta rubricii

A

Pentru prima oară în Valea Jiului, brigada de har
nici mineri condusă de Ion Sălăjean, din sectorul IV al 
E.M. Lupeni, brigadă bine cunoscută pentru rezultatele 
remarcabile pe care le obține lună de lună la producția 
de cărbune, experimentează, în condiții de tavan artifi
cial și strat de grosime mare un utilaj pentru încărcarea 
mecanizată a cărbunelui rezultat în urma pușcării pe 
transportor — plugul S.W.S.-Y.

Deocamdată, cu toate greutățile care se ivesc de fie
care dată în exploatarea unui nou utilaj, inerente înce
putului, brigada continuă să înregistreze de la o zi la al
ta o productivitate a muncii înaltă, cuprinsă între 10 și 
10,5 tone cărbune pe fiecare post. Există create toate pre
misele ca în scurt timp, pe măsura însușirii depline a 
operației de muncă de către componenții brigăzii condu
să de loan Sălăjean. acest indicator de bază sintetic al 
planului, să fie sporit în abatajul nr. 1 est din stratul 3.

zi splendi
dă de primăvară, vi
neri 12 aprilie, și noi, 
purtătorii cravatelor 
roșii cu tricolor de la 
Liceul Uricani i-am 
așteptat la ieșirea din 
șut pe minerii din bri
gada fruntașă a lui 
Traian Pop, cu prime
le flori ale acestei 
luni. Flori de un colo
rit superb, pentru pă
rinții noștri dragi : 
Ne-au întimpinat cu

zîmbete și ne-am fo
tografiat împreună. A 
fost o zi minunată", 
(ne scrie Ana Monori, 
membră a comanda
mentului municipal al 
organizației pionieri
lor).

Astăzi, la ora 20, an
samblul folcloric lau
reat al 
național al artei stu
dențești și formația de 
muzică ușoară „Dia
mantele negre" ale In
stitutului de mine pre
zintă un spectacol la 
Casa de cultură din 
Petroșani. In program 
— obiceiul folcloric

In cinstea cfelei de a XXX-a aniversări 
a eliberării patriei de sub jugul fascist 
secția de propagandă a comitetului jude
țean de partid a tipărit un supliment al 
publicației în ajutorul agitatorului intitu
lat „Istoria se scrie sub ochii noștri". Cu- 
prinzind cronologia selectivă a evenimen
telor din perioada 23 August 1944 — fe
bruarie 1974, suplimentul a fost difuzat în 
întreprinderile și instituțiile din Valea 
Jiului pentru a face cunoscute momentele 
politice, sociale, economice și culturale 
care au marcat evoluția României și viața 
poporului nostru în ultimele trai decenii.

ne vite la Smtuhalm, 
cu participarea coope
rativelor agricole de 
producție și a crescă
torilor de animale par
ticulari din întregul 
județ. In ziua de 24 
aprilie, la Deva (in 
piață), va fi organizat 
un tîrg de mărfuri, la 
care participă, cu 
bogat sortiment 
mărfuri, industriale și 
alimentare, mai multe 
organizații comerciale, 
unități ale cooperației 
meșteșugărești din ju-

Exemplu de dăruire
cetățenească

Se spune, și pe drept cuvînt, 
că deputatul este omul acțiunii. 
Căci nu există activitate cetățe
nească, ori problemă ce intere
sează populația din circumscrip
ția electorală unde este ales, la 
care deputatul să nu participe, 
sau să nu contribuie Ia soluțio
narea ei. El este acela căruia 
i s-a încredințat mandatul con
siliului popular pentru a-și des
fășura activitatea în sprijinul 
rezolvării problemelor economi
ce și social-culturale de interes 
local. De aceea cetățenii care 
I-au ales să-i reprezinte văd în 
persoana deputatului mai mult 
decît un exponent al interese
lor lor. El este participantul ac 
tiv, plin de inițiativă, cu spirit 
gospodăresc, întreprinzător și 
receptiv la cerințele și propune
rile oamenilor, indiferent dacă 
în această funcție obștească a 
fost ales un bărbat sau o feme
ie, deputatul trebuie să fie om 
de acțiune. Și această calitate 
o dovedește cu prisosință tova
rășa Luiza Drăgan căreia ale
gătorii din circumscripția elec
torală nr. 7 din Petroșani i-au 
încredințat, în urmă cu mulți 
ani, mandatul să-i reprezinte in 
fața consiliului popular munici
pal și să se intereseze de re
zolvarea cererilor și propuneri
lor făcute de ei.

*■

Cetățenii de pe străzile’1 
Mai, Uzinei, Cerbului, Pomilor, 
Voievodului și altele din aceas. 
tâ circumscripție, au realizat 
multe lucrări de interes obștesc 
cu sprijinul direct al deputatei. 
Astfel, pe strada Voievodu s-a 
construit un zid de sprijin prin 
munca patriotică a cetățenilor 
realizîndu-se o economie in va
loare de 8000 lei. Pentru îmbu
nătățirea circulației pe străzile 
din circumscripție s-au trans
portat 500 tone de piatră calea - 
roasă și material de întreținere 
care a fost așternut cu ajutorul 
locatarilor pe străzi. Tot în acest 
scop s-a construit un pod de 
lemn și au fost reparate trei 
podețe. Mobilizați de inimoasa 
deputată, cetățenii au partici
pat în aceste zile la curățirea 
șanțurilor de viituri și aluviuni. 
Pentru perioada următoare sînt 
prevăzute să se execute noi lu
crări gospodărești, menite să 
contribuie la ridicarea gradului 
de înfrumusețare a cartierului.

Cetățenii din circumscripția 
municipală nr. 7 dintre care a. 
mințim pe Mihai Blaha, Clara 
Gherghely, Francisc Brudi, Flori- j

Doina POPA

(Continuare in pag. a 3-a)
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CUPA TINERETULUI
Echipa masculină de volei a I.M.P. s-a calificat in turneul final

Popice, divizia A

Foto : A. DULA

765 p.d. : Vie-

va veni, oare, din 
sezonul schiului ?

desfășurare a com- 
contribuit arbitra- 
bune prestate de

V. Zarculea și Gh.

Luptătorul
Emil Costaș,
vicecampion
republican

întreceri a a- 
nostru Emil

Petroșani (la 
ca- 
PE

lui

La Brașov, s-a desfășurat 
etapa finală a campionatului 
republican școlar de lupte 
libere, la care au participat 
230 concurenți din 36 de u- 
nități sportive. O excelentă 
comportare în 
vut luptătorul 
Costaș, elev la Liceul indus
trial minier 
categoria 100 kilograme), 
re a obtinut LOCUL II 
ȚARA.

Rezultatul excelent al 
Emil Costaș este rodul unei 
munci conștiincioase de ani 
de zile în orele de antrena
ment la Școala sportivă Pe
troșani, confirmarea unei 
comportări constant bune, 
progresive, manifestată în 
tot acest an competițional.

Obținerea titlului de cam
pion județean la juniori 
mari, a locului I la etapa de 
zonă a campionatului repu
blican de juniori și califica
rea pentru etapa finală, pre
cum și titlul de campion 
școlar pe ramură — iată e- 
tapele spre consacrare a u- 
nui viitor luptător de divi
zie A, parcurse în acest an.

Pentru rezultatele obținu
te de Emil Costaș la învăță
tură, în activitatea obșteas
că și în special in sportul de 
performanță, merită felici
tări și antrenorul său, prof. 
Gheorghe Pop cît și condu
cerile Liceului industrial 
minier și Școlii sportive, pe 
care cu cinste le-a reprezen
tat.

S. APRIL

Sala de sport a I.M.P.. a găz
duit, sîmbătă și duminică, tur
neul zonal de calificare în fi
nala „Cupei tineretului" la vo
lei (masculin și feminin), cu 
participarea reprezentanților 
centrelor universitare Craiova, 
Hunedoara, Pitești și Petroșani.

La startul competiției de zo
nă s-au prezentat echipele stu
dențești ale Institutului peda
gogic Pitești (B și F), Universi
tății din Craiova (B și F), In
stitutului de subingineri Hu
nedoara (B) și I.M.P. (B și F).

întrecerile s-au disputat sis
tem turneu (doar un singur 
tur) atît la fete cît și la băieți. 
Meciurile, în general au fost 
de bună calitate, disputate în
tr-o deplină notă de sportivi
tate, iar unele dintre ele, ca de 
exemplu : Pitești — Craiova 
(M), Petroșani — Pitești (M), 
Petroșani — Craiova și Pitești 
— Craiova (F) — s-au ridicat 
la nivelul meciurilor divizio
nare.

Revelația acestei puternice 
întreceri zonale la băieți a con- 
stituit-o tînăra selecționată a 
I.M.P., care a cîștigat toate me
ciurile. Echipa reprezentativă 
a I.M.P. a fost constituită din: 
Ion Stoichițesru, Gheorghe Fe- 
chete, Nicolae Irimie, loan 
Turteanu, Gheorghe Sulschi, 
Eugen Petrov, Virgil Ghelaru,

Criteriul 
suortive

Timp de trei zile (8-11 a- 
prilie 1974) stadionul „Ceta
te" din Deva a găzduit etapa 
de zonă a criteriului școlilor 
sportive și al liceelor cu pro
gram de educație fizică la 
fotbal, la care au participat 
patru echipe, reprezentînd 
Școala sportivă Petroșani, 
Școala sportivă Hunedoara,

• R. 1OSIP, Lonea: Sîn- 
teți un înflăcărat admirator 
și susținător al echipei de 
fotbal Paringul Lonea, care 
activează în campionatul 
județean. Vă „macină" nos
talgiile, gîndindu-vă cum era 
încurajată cîndva echipa fa
vorită și ce infim număr de 
spectatori populează azi a- 
rena din Lonea. De ce nu 
există, în Lonea. cînd echi
pa joacă acasă — pentru că 
despre meciurile din depla
sare „nimeni nu știe nicio
dată nimic" — măcar un a- 
fiș, care să cheme oamenii 
la stadion? Exact, de ce? Și 
noi întrebăm, la rîndul nos
tru, pe tovarășii din condu
cerea A.S. Paringul. Nu sîn- 
tem d‘‘ acord că „achizițiile" 
de altădată ale echipei (Tei
că. Mărmea, Chircu) nu 
și-au adus aportul cuvenit 
la ridicarea prestigiului e- 
chipei, dar... dacă aceasta 
este părerea dumneavoastră, 
rămîne... așa. E bine că azi 

Doru Suciu, Daniel Sanchez 
și Dan Dolea. Spectacolul vo
leibaliste oferit, a cărei „vioa
ră I" a fost reprezentativa cen
trului nostru studențesc, a de
terminat spectatorii prezenți 
în sală să-și reamintească... 
frumoasele duminici cu volei 
bun, de primă divizie de altă
dată...

Echipa feminină a I.M.P., 
modestă în componență și 
comportare, a evoluat sub po
sibilități.

La buna 
petiției au 
jele foarte 
I. Giortea, 
Pop.

Iată rezultatele tehnice, cla
samentele și pe cei mai buni 
voleibaliști ai turneului : etapa 
I: Pitești — Petroșani (F) 2— 
0 ; Craiova — Pitești (M) 2—2 : 
Petroșani — Hunedoara (M') 2 
—0 ; Etapa a Il-a : Pitești — 
Craiova (F) 2—0 ; Craiova — 
Hunedoara (M) 2—1 ; Petroșani 
— Pitești (M) 2—0 ; Etapa a 
IlI-a : Craiova — Petroșani (F) 
2—0 ; Pitești — Hunedoara (M) 
2—0 ; Petroșani — Craiova (M) 
2—0.

Primele locuri in clasamen
tele finale au fost ocupate de 
echipele I.M.P. (M) cu 6 punc
te și Institutului pedagogic Pi- 
țești (F), cu 4 puncte din 2 me-

școlilor 
la fotbal
Liceul nr. 2 Deva și Școala 
generală nr. 2 din Alba Iulia.

Comportîndu-se excelent, e- 
chipa de copii a Școlii sporti
ve din Petroșani condusă de 
prof. Ion Vlad a reușit în final 
să obțină cinci puncte — deci 
nici o înfrîngere — și să se 
califice - pentru turneul final 
al acestei frumoase competiții.

toți componenții echipei sînt 
localnici, tineri, dornici de 
afirmare. Cine îi împiedică? 
Este adevărat, cîndva scri
am,, într-o notă, în „Steagul 
roșu" că încă nu s-a găsit uri" 

POȘTA RUBRICII
antrenor de divizie cu spi
rit de observație care să re
marce în echipa din Lonea 
un jucător tehnic, cu reale 
perspective de dezvoltare, 
Care să-1 verifice pe acest 
jucător". Era vorba despre 
fotbalistul David. Vă amin
tiți dumneavoastră. acum, 
după vreo 4 ani, de aceas
tă afirmație? Au trecut a- 
nii! Oricum, însă, părerea 
noastră rămîne doar o păre
re și dacă dumneavoastră 
credeți că David ar mai pu

ciuri.
Comisia organizatoare a a- 

cordat diplome primelor echi
pe clasate și titlul de cel mai 
bun jucător (jucătoare) stu
denților Jeana Paraschiv (In
stitutul pedagogic Pitești1) și 
Nicolae Irimie (I.M.P.).

*
Și celelalte reprezentative a- 

ie I.M.P., de baschet (la Cra
iova), fotbal (la Hunedoara) și 
handbal (la Pitești), au cîștigat 
etapele zonale, calificîndu-se 
pentru finale. Tuturor, mult 
succes în continuare !

Aurel SLABII

„Cupa primăverii1* 
la tenis de masa

In sala de sport a Asocia
ției sportive „Minerul" Lu- 
peni, a avut loc o interesan
tă competiție de tenis de 
masă organizată de către 
Casa pionierilor din locali
tate — în cinstea aniversării 
a 25 de ani de la înființarea 
primelor detașamente de pi
onieri —, dotată cu „Cupa 
primăverii". Competiția s-a 
bucurat de o numeroasă par
ticipare din rîndul elevilor 
de diferite vîrste. întreceri
le au fost viu disputate atît 
la fete cît și la băieți, timp 
de 5 ore sala cunoscînd frea
mătul unei întreceri sporti
ve de anvergură. Cei mai 
bine pregătiți s-au dovedit 
a fi din nou pionierii și e- 
leviî de la Școala generală 
nr. 6 Lupeni care au cîștigat 
aproape toate întrecerile și 
s-au plasat pe primele locuri 
în clasamentul general.

In urma disputelor, cla
samentul se prezintă în fe
lul următor: Fete (6-10 ani):

tea să apară cu succes lîngă 
Mulțescu, în centrul liniei 
de atac a Jiului, este pentru 
că, într-un fel. îi supraesti
mați calitățile. Antrenorul 

•Traian Ivănescu însă, dacă 

va citi aceste rfndnri, și-ar 
putea găsi timp să meargă 
să-1 vadă pe David...
• CONSTANTIN ALE

XANDRU, A. S. Minerul 
Lupeni (secția fotbal): Rîn- 
durile pe care le-am primit 
de la dumneavoastră se do
resc un fel de... răspuns la 
critică (la articolul „Păcă
leală". publicat în 25 martie 
a.c.) așa că .le oferim „găz
duire" ca atare. Deci: „Au 
plecat din Lupeni, cu auto
buzul, lotul de fotbaliști și

Voichița 
Mărcuș, 

generală 
ani: I.

I. Dana Pană; II. 
Dan; III. Marioara 
toate de la Școala 
nr. 6 Lupeni; 11-14 
Lenuța Brădățean; II. Iulia-
na Bota, ambele de la Școa
la generală nr. 6 Lupeni; 
Rodica Vasiu, Școala gene
rală nr. 5 Lupeni; băieți, 
11-15 ani; I. Ionel Tămășan;
II. Mihai Ciorvasi; III. Ion 
Țigureanu, toți de 
la generală nr. 6 
14-15 ani: I. Iani 
II. Gabriel Săbău, 
la Școala generală i 
peni; III. Vasile 
Școala generală nr. 2 
peni; peste 15 ani: 
Ciofîcă, Școala generală nr. 
2 Lupeni; II. Marcel Jeler, 
Școala generală 
peni; III. Dorin 
ceul Lupeni.

Cîștigătorii au 
plome și cărți din 
organizatorilor.

la Școa- 
Lupeni; 

Ciorvasi; 
ambii de 
nr. 6 Lu- 

- Ouatu, 
Lu- 

I. Ion

nr. 1 Lu- 
Ciurte, Li-

primit di-
partea

cel de boxeri, sîmbătă 
martie. Boxerii au rămas la 
Motru, noi ne-am continuat 
drumul spre B^lș. Șoferul 
autobuzului a stabilit cu 
antrenorul Nicolae Barbu 
locul și ora reîntîlnirii. La 
ora fixată, în gară la Tg. J'U, 
boxerii nu erau. Nici unul. 
Ulterior am aflat că cineva, 
unul dintre ei. fusese lăsat 
acolo de antrenorul său, dar 
a dispărut și acesta... Cam 
aceasta a fost situația".

Da. Cam asta! Avînd auto
buzul la dispoziție, fotbaliș
tii nu au admiă șoferului 
să-i aștepte, mai mult de 
10 minute, pe colegii lor bo
xeri. De ce? In primul rînd, 
pentru că ei... sînt fotbaliști 
și sînt „mari", iar boxerii, 
chiar dacă sînt tot ai Mine
rului Lupeni, sînt mai... ne
însemnați (ciudată optică!).

Oare, așa să fie? ! Dacă 
n-ar fi așa, puteau fi aștep
tați și boxerii, nu să fie lă- 
sați pe „drumuri".

Jiul Petrila — C.F.R. Tg. Mureș
5229—4973 p.d.

în antepenultima etapă a 
campionatului diviziei A (se
ria Nord), reprezentanta muni
cipiului nostru, echipa Jiul Pe- 
trila, a întîlnit pe teren pro
priu o formație care pînă la 
acest joc ocupa locul secund 
în clasament, respectiv C.F.R. 
Tg. Mureș.

Avînd o bună dispoziție de 
joc, jucătorii petrileni au e- 
voluat din nou foarte bine, re
ușind în final să-și întreacă 
partenerul de întrecere la un 
scor sever : 256 p.d. diferență!

Comportarea bună a tuturor 
jucătorilor petrileni — și în 
mod special a lui Ion Biciușcă, 
notat cu 955 p.d., Mihai Torok 

'899 p.d. șî a juniorului Victor 
Miclea 858 p.d. — a făcut ca 
după primele trei perechi să 
conducă detașat (2712 — 2466

...Rezultatele înregistrate 
duminică sînt aproximativ ce
le scontate. Se remarcă, în 
continuare, degringolada echi
pei Minerul Vulcan (care a 
pierdut, la Hunedoara, în fa
ța Sportului studențesc cu 
4—0) și revenirea la „linia de

D. GORNEA

Biciușcă — V.

p.d.). diferență la care pînă Ia 
sfîrșit s-au mai adăugat încă 
10 popice doborîte. Iată rezul
tatele tehnice : Mihai Torok — 
I. Bartok 899 
tor Miclea — D. Hosu 858 — 
824 p.d. : Ion
Vuță 955 — 877 p.d. ; Ion Popa
— I. Martin 836 — 831 p.d. ; 
Eugen Ghireiș — I. Lazăr 850
— 833 p.d. ; Iosif Balogh 
•— F. Balint 831 — 843 p.d.

Cu victoria obținută în acest 
joc, echipa din Petrila ocupă 
din nou locul secund în clasa
mentul seriei și are mari șanse 
de a nu-1 mai ceda, avînd în 
vedere că în cele două jocuri 
care au mai răfnas de disputat
— cu Voința Tg. Mureș în de
plasare și cu C.F.R. Timișoara, 
acasă — se pot obține victorii.

S. BALOI

•••

plutire" a echipei Minerul A- 
ninoasa. Sub amenințarea ul
timelor locuri, aninosenii au 
cîștigat duminică cu 5—0 par
tida disputată în -compania 
formației E.G.C. Petrila (au 
înscris Ionică. Gagy, David și 
Todea 2).

TELEX
PRAGA 15. (Agerpres). — 

I.. primul .. :d turneului 
pe care-1 întrep, nde în Ce
hoslovacia, echipa de fotbal 
Universitat 'a Cluj a jucat 
cu formația V.S.S. Kosice. 
Gazdele au obținut victoria 
cu scorul de 2—0 (1—0).

BELGRAD 15 (Agerpres).
— Turneul jnternaționa, <te
polo pe apă de la Belgrad 
s-a încheiat cu victo ia re
prezentativei Ungariei, care 
a terminat neînvinsă com
petiția tolalizînd 6 puncte. 
Pe locurile următoare s-au 
clasat echipele U.R.S.S. — 4 
puncte, Iugoslaviei — 2
1 uncie și Olandei — o punc
te

MOSCOVA 15 (Agerpres).
— La Soci s-a disputat a 
doua intilnire internațională 
de box dintre selecționata
R. S.F.S. Ruse și o combina
tă a cluburilor din Româ
nia. Gazdele, ca și în primul 
meci, au obținut victoria cu 
același scor : 7—4. O bună 
impresie a lăsat Paul Do- 
brescu (cal. ușoară), care l-a 
învins la puncte pe N. Osip- 
ciuk. Un nou succes a re
purtat și semigreul C. Vă- 
ran. învingător la puncte 
în fața lui A. Nikulin. R. 
Cosma (semitnuscă) a dis
pus prin abandon pentru 
rănire de A. Kluiev, iar Gh. 
Ciochină (pană) a cîștigat la 
puncte partida cu V. Grid- 
niev.

Celelalte rezultate înre
gistrate : muscă : V. Litvi
nov b.p. Ibrahim Faredin, 
cocoș; V. Kotovsikov b.p. M. 
Tone ; semiușoară ; V. Di- 
masov b.p. I. Vladimir; 
semimijlocie S. Puskariov 
b.p. I. Fuicu; ivi jjoi-'e mică
S. Froltev b.p. Paul Tănase 
(care a fost numărat în pri
ma repriză) : mijlocie V. 
Gutmov b.p. Sandu Tîrîlă^ 
(care a evoluat la o catego
rie superioară) ; grea ; V. 
Romenski b. ab (2) pe V. 
Lehăduș.

ISTAMBUL 15 (Agerpres).
— Campionatele mondiale 
de scrimă pentru tineret au 
continuat la Istambul cu 
turneul final al probei femi
nine de floretă, în care me
dalia de aur a revenit spor
tivei sovietice Valentina Si
dorova cu 5 victorii. Pe 
locurile următoare s-ap situ
at Olga Kniazeya (U.R.S.S.)
— 4 victorii. Irina Pavlenko 
(U.R.S.S.) — 3 victorii, Ute 
Lorenz (R.D. Germană) — 2 
victorii. Scrimera română 
Magdalena Bartoș a ocupat 
locul cinci cu o victorie. fi
ind urmată de Edith Ko
vacs (Ungaria) — zero vic
torii.

BERLIN 15 (Agerprețs). —• 
Competiția internațională de 
spadă, desfășurată la Leip
zig. a fost eîștigată ■ de: nor
vegianul Jeppe Normann 
care l-a întrecut în barai pa 
scrimerul maghiar (Sabor 
Muskovzk.v — ambii totali- 
zînd în turneul final <Tîte 4 
victorii. Pe locurile urmă
toare s-au clasat Tob. li (Un
garia1) — 3 victorii. Constan
tin Duțu (România) — 2 
victorii, Gelley (Ungaria) —
2 victorii șj Nicușor Doboș 
(România) — zero victorii.

ROMA 15 (Agerpres) — 
La Teramo au luat sfîrșit 
întrecerile competiției in
ternaționale de handbal 
„Cupa țărilor latine" rezer
vată echipelor de tineret. 
Trofeul a fost cucerit de e- 
chipa României care a ter
minat neînvinsă competiția, 
în ultimul joc. handbaliștii 
români au învins cu scorul 
de 28—16 (13—8) echipa spa 
niei.

TELEX

Pentru antrenarea tuturor salariaților din unitățile C.C.P. în acțiunile de apărare
a proprietății socialiste, este necesară

0 PROPAGANDĂ DE PREVENIRE A INCENDIILOR VIE, MOBILIZATOARE, EFICIENTĂ
Ca latură a activității de 

prevenire, propaganda împo
triva incendiilor constituie un 
mod eficient de educare și 
mobilizare a salariaților la 
respectarea regulilor de p.cd., 
la apărarea proprietății socia
liste, a avutului obștesc $i 
personal. Desfășurată contittuu 
prin forme și mijloace vatîa- 
te, propaganda p.c.i. contribu
ie substanțial la crearea li
nei atitudini de masă intran
sigente împotriva neglijențe
lor

Pentru popularizarea regu
lilor de prevenire și combate
re a incendiilor, în cadrul ex
ploatărilor miniere și celor
lalte unități ale Centralei căr
bunelui Petroșani, un loc im
portant îl ocupă propaganda, 
aceasta făcînd parte din acti
vitatea ce se organizează și 
desfășoară în scopul combate 
rii cauzelor generatoare de 
incendii, în special a celor 
provocate din neglijență. Ți- 
nînd seama că propaganda de 
prevenire a incendiilor se a 
dresează tuturor salariaților, 
ea folosind o gamă largă de 
forme și mijloace accesibile, 
ea a constituit și constituie u- 
na dintre activitățile impor
tante ale comisiilor tehnice și 
formațiilor civile de pompieri 
din cadrul exploatărilor mi
niere.

Pentru îmbunătățirea coi. 
ținutului și formei propagan 
«lei p.c.i. au fost realizate pa
nouri cu texte și desene su
gestive privind aspecte ale 
măsurilor de prevenire, vitrine 

luminoase, indicatoare, in
structaje la locurile de mun
că, s-au prezentat materiale 
de propagandă la stațiile de 
radioficare, s-au . organizat 
concursuri „Cine știe cîștigă" 
etc. Prin toate aceste mijloa
ce de propagandă, întreg per
sonalul salariat este chemat 
să contribuie la apărarea pro
prietății socialiste, la aplica
rea în viață a regulilor de 
prevenire a incendiilor speci
fice fiecărui loc de muncă.

Menținerea timpului încă re
ce impune intensificarea mun
cii de prevenire a incendiilor 
sub toate aspectele. Comisiilor 
tehnice de prevenire și stin
gere a incendiilor de la toate 
unitățile miniere le revine ca 
sarcină importantă. în aceas
tă perioadă, să continuie cu 
intensitate munca de propa
gandă împotriva incendiilor, 
combătîndu-se acele tendințe 
care socotesc că „dacă nu au 
fost incendii totul merge bi
ne".

Este necesar ca în această 
perioadă să se pună accent pe 
următoarele laturi ale muncii 
de prevenire a incendiilor: 
propaganda împotriva incen
diilor să fie îndreptată spre 
combaterea cauzelor provoca
toare de incendii specifice se
zonului rece (sobe defecte, ne
glijența fumătorilor etc.). Să 
se folosească și să se realize
ze forme și mijloace de pro
pagandă specifice fiecărui loc 
de muncă. Atenție deosebită 
trebuie acordată instructaje
lor, pentru însușirea normelor 
de p.c i., folosindu-se la aceste 
nstructaje afișe, panouri, in
fracțiuni etc. Acolo unde sînt 

stații de radioamplificare, să 
se folosească emisiuni cu ca
racter permanent.

Pentru intensificarea și di
versificarea muncii dg props 
gandă împotriva incendiilor, 
comisiile tehnice p.c.i: și for

Respectarea normelor de P. C. I. 
la depozite de lichide 

combustibile - o cerință obligatorie
Este cunoscut că depozitele 

de lichide combustibile, da
torită naturii materialelor ct 
se înmagazinează, prezintă un 
permanent pericol de incen
diu. De aceea este necesar să 
se respecte cu strictețe urmă
toarele reguli de prevenire a 
incendiilor :

— se interzice intrarea în 
incinia depozitelor de lichide 
combustibile cu chibrituri, ți
gări sau alte obiecte care pot 
produce flacără descinsă. A- 
cestea vor fi lăsate în mod o- 
bligatoriu la intrarea iii de
pozite;

este interzis lucrul cu fo
cul deschis la o distanță mai 
mică de 50 metri față de ori
ce construcție a depozitului, 
precum și încălzirea e’t flacă
ră deschisă a vaselor și con 
duetelor în care se află lichi
de inflamabile;

— în timpul manipulării de 
lichide combustibile este in
terzisă executarea lucrărilor 
la instalațiile electrice la 
rampe, rezervoare sau încă
peri; 

mațiile civile de pompieri au 
obligația de a intensifica con
troalele de îndrumare la toa
te locurile de muncă, iuîndu-se 
măsurile ce se impun pentru 
evitarea oricărui început de 
incendiu.

— autovehiculele carp în- 
carcă-descarcă și transportă 
lichide combustibile să cores
pundă perfect din punct de 
vedere al p.c.i.:

— măsurarea nivelului li
chidelor in cisterne precum 
și desfacerea bușonilor etc. s. 
va face numai cu unelte sau 
dispozitive confecționate din 
materiale care prin lovire nu 
produc scintei;

— scurgerile provenite în 
timpul manevrării lichidelor 
combustibile vor fi evacuate 
în afara incintei depozitului, 
în locuri care nu prezintă pe
ricol de incendiu și vor fi 
distruse prin ardere suprave
gheată ;

— se va urmări ca în per
manență să existe o etanșei
tate perfectă a tuturor îmbi 
nărilor armăturilor, să se fc 
losească furtune fără fisur 
etc.;

— încărcătoarele de alimen
tare a autocisternelor și va
selor de distribuție (butoaie 
etc.) vor fi prevăzute cu man- 
șoane din metale neferoase;

— se va verifica legătura la 

pămînt a autovehiculelor so
site la încărcare, iar acestea 
vor fi încărcate numai după 
oprirea motorului;

— se interzice colectarea în 
bazine (gropi) deschise, im
provizate pe teritoriul depo
zitului a oricăror reziduuri de 
lichide combustibile;

— c interzice păstrarea în

Reguli obligatorii pentru 
salariați

Pentru prevenirea incendi
ilor toți salariații. la locurile 
de muncă, au îndatorirea pa
triotică și obligația de a res
pecta cu strictețe regulile de 
prevenire și stingere a incen
diilor. In acest scop se inter
zice :
• introducerea in secții de 

materiale și lichide combusti
ble, unsori, lubrifianți — în 
cantități mai mari decît ne
clarul unui schimb (8 ore);
• nu se va bloca accesul 

a irdranțij de incendiu, »tin- 
lătoare. mijloace speciale de 
ungere:
• încăperile în care Se pro

duc depuneri de praf de lemn, 
cărbune sau alte produs, com
bustibile, o dată pe lună, tre
buie curățite ,a , p.. ermi- 
narea lucrului se va îndepăr
ta praful de pe .motoare, uti
laje, pardoseală etc.;
• este interzisă intrarea în 

secțiile cu pericol de incendiu 
a persoanelor străine;
• este interzisă depozitarea 

neorganizată de șpanuri me
talice, bumbac și cîrpe de 

magazii a produselor petrolie
re în ambalaje, a obiectelor 
de îmbrăcăminte, a vaselor 
descoperite și a oricăror alte 
obiecte;

— butoaiele cu benzină se 
vor coborî din câmioane nu
mai pe scări din lemn, inter- 
zicîndu-se trîntirea lor.

șters substanțe uleioase, deșe
uri combustibile sau antiin 
flamabile. ambalaje etc. in 
spațiile de lucru din interior 
sau exterior;
• cenușa, zgura din cup

toare, sobe trebuie colectată 
în cutii construite în acest 
scop, iar apoi transportate în 
exterior după prealabila stin
gere cu apă, la locuri și indi
cații stabilite de comisia teh
nică p.c.i.
• este interzis a se intro

duce în bancurile de- lucru, 
birouri, buzunarele hainelor 
sau a se azvîrli la întîmplare 
cîrpe sau bumbac de șters 
îmbibate cu uleiuri lac, cea
ră etc.;
• este interzisă folosirea de 

haine îmbicsite cu ulei sau 
lac, păstrarea lor în dulapul 
vestiarelor, avînd în vedere 
pericolul de autoaprindere. 
Astfel de haine trebuie spăla
te în condiții regulamentare, 
la intervale scurte de timp. 
Curățirea lor în secții este in 
terzisă;
• este interzisă spălarea 

pardoselilor din încăperile 
industriale, a mașinilor, apa
ratelor, conductelor, echipa
mentului de protecție etc. cu 
benzină sau produse combus
tibile volatile.

REȚINEȚI! La încetarea 
lucrului sînt obligatorii urmă
toarele măsuri :

— curățirea locului de mun
că de resturi, deșeuri de scur
geri de ulei pe pardoseală etc;

— curățirea mașinilor de 
praf și ulei;

— scoaterea întrerupătoare
lor electrice;

— evacuarea deșeurilor și 
gunoaielor din secții;

— scoaterea din priză a a- 
paratelor electrice;

— Stingerea focurilor si în
treruperea iluminatului gene-
NU UITAȚI !

La exploatarea și întreținerea 
instalațiilor electrice ESTE INTERZIS:

® încărcarea întrerupătoa
relor și prizelor peste sarcina 
indicată pe plăcuță;

® suspendarea corpurilor 
(Ie iluminat direct pe conduc 
lorii de alimentare;

® agățarea sau introduce 
rea pe și în interiorul panou
rilor, nișelor, la tablourile e 
lectrice etc., a obiectelor, ma 
terialelor de orice fel;
• utilizarea lămpilor de 

control alimentate cu o tensi
une mai mare de 24 V;
• executarea de lucrări de 

întreținere-reparații a instala 

ral și trecerea pe cel de bază;
— întreruperea sau reduce

rea la strictul necesar a în
călzirii;

— închiderea ferestrelor și 
a ușilor antifoc.
• folosirea legăturilor pro

vizorii prin introducerea con
ductorilor electrici direct în 
priză;
• folosirea receptoarelor de 

energie electrică fără luarea 
măsurilor de izolare față de 
elementele combustibile din 
încăperi;

@ lăsarea neizolată a cape
telor de conductori electrici 
cînd a fost alimentată o par
te din instalație;

— folosirea echipamentelor 
în stare defectă și neproteja
te de mediul exploziv.

iilor electrice de către per
sonal necalificat și neautori
zat;
• folosirea abajururilor de 

hîrtie sau din materiale com
bustibile la corpurile de ilu
minat:

® întrebuințarea radiatoa
relor. reșourilor etc. in Încă
peri unde sînt depozitat sau 
ie prelucrează materiale com
bustibile sau explozive:

Material publicitar
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EXIGENȚA COMUNISTA
notă definitorie a dezbaterilor

din adunarea generală
•omunîștîî dîn cadrul orga

nizației de bază nr. 2 de la E.M. 
Lonea au dezbătut într-o re
centă adunare generală forme
le Și metodele folosite de biro
ul organizației pentru antre
narea tuturor membrilor de 
partid la elaborarea măsurilor 
și creșterea responsabilității 
față de îndeplinirea sarcinilor 
încredințate.

Subliniind sprijinul perma
nent acordat de comitetul de 
partid pe exploatare în antre
narea comuniștilor la înfăptu- 
ireg măsurilor stabilite pentru 
întărirea vieții de partid refe
ratul prezentat de tovarășul 
Nicolae Popovici, secreta
rul organizației de bază, s-a o- 
prit pe larg asupra conducerii 
activității 
realizarea 
Analizînd 
în primul 
referatul a scos în evidență, în 
spirit critic și autocritic, greu
tățile și neajunsurile manifes
tate în cadrul sectorului II in
sisted în special asupra celor 
legate de aprovizionarea cu 
materiale și vagonete goale a 
locurilor de muncă, manifesta
rea unor acte de indisciplină în 
cadrul brigăzilor săvîrșite de 
unii salariați ca Mihai Taraba, 
Vasile Minus, Cornel Perin și 
alții, ale eăror abateri de la 
disciplina muncii nu au fost 
puse în discuția colectivelor. 
Examinînd în spiritul exigen
tei partinice modul cum au 
fost realizate sarcinile econo
mice, referatul a insistat tot
odată asupra cauzelor care au 
frînat bunul mers al produc
ției. Așa, de exemplu, în cursul 
lunii martie au fost semnalate 
frecvente avarii electromecani
ce fără ca maiștrii respectivi 
să treacă de urgență la apli
carea măsurilor stabilite de 
biroul organizației de bază. In
tre aceste măsuri era prevăzu
tă și repartizarea muncitorilor

electromecanici pe locuri He 
muncă avînd ca sarcină men
ținerea în stare de funcționare 
a tuturor instalațiilor și utila
jelor. Cu toate acestea, maiștrii 
nu s-au achitat cu răspundere 
de sarcinile încredințate. Iată 
de ce comuniștii au criticat bi
roul organizației de bază pen
tru că a tolerat nerespectarea 
măsurilor stabilite, a trecut cu 
vederea abaterile săvîrșite.

Cu spirit de exigență a fost 
analizată și activitatea șefilor

economice pentru 
sarcinilor de plan, 
rezultatele obținute 
trimestru al anului,

Ba- 
Do- 
șefi 
ace-

de brigadă. în cadrul dezbate
rilor au fost amintite ca exem
ple pozitive comuniștii care se 
achită în mod exemplar de 
sarcini : Gheorghe Poenaru, 
Traian Molnar, Gheorghe 
lica, Iosif Bart, Gheorghe 
brogeanu și alții, cu toții 
de brigadă destoinici. In
lași timp au fost aspru criticați 
Gherasim Furdui și Sabin Dră
guț care deși au experiență în 
muncă nu s-au achitat de toa
te sarcinile primite. Din păcate
— au subliniat mulți vorbitori
— se manifestă încă, la unii 
șefi de brigadă și maiștri mi
nieri, o atitudine de îngăduin
ță față de abateri, a exigență 
scăzută.

Referindu-se la munca de 
educație, atît referatul cît și 
dezbaterile din adunarea ge
nerală au insistat asupra nece
sității de a îmbunătăți forme
le și mijloacele muncii politi
co-educative. In acest sens 
trebuie să crească și forța de

influențare educativă a adună
rii generale prin tematica a- 
bordată, prin exigența mani
festată de comuniști.

O atenție deosebită a fost a- 
cordată în cadrul dezbaterilor 
preocupării manifestate de bi
roul organizației de bază pen
tru stabilizarea noilor angajați. 
Au fost evidențiați șefii de bri
gadă amintiți mai sus care au 
reușit să stabilizeze un număr 
însemnat de noi angajați. To
tuși în această direcție mai es
te mult de1 făcut. Comuniștii 
au cerut biroului să asigure 
antrenarea tuturor factorilor 
la transpunerea în viață a mă
surilor preconizate de comitetul 
de partid în acest scop.

Adunarea generală a stabilit 
ca în viitor biroul organizației 
de bază să urmărească cu mai 
multă exigență și regularitate 
înfăptuirea hotărîrilor adopta
te. Vor trebui antrenați în mai 
mare măsură toți comuniștii 
la realizarea sarcinilor ce stau 
în fața organizației de partid 
atît pe linie economică cît și 
politică. Este necesar, de ase
menea, ca grupa sindicală și 
organizația de tineret să răs
pundă în mai mare măsură 
chemării organizației, să spri
jine mai mult transpunerea în 
viață a inițiativelor minerești.

In concluzie consider o dato
rie principală a fiecărui co
munist ca spiritul de exigență 
manifestat în adunarea gene
rală să fie cultivat și de acum 
înainte pentru abordarea parti
nică a problemelor legate de 
viața și munca colectivului de 
la sectorul II. în felul acesta 
organizația de bază își va afir
ma și mai mult rolul conducă
tor, de factor decisiv în reali
zarea sarcinilor ce revin co
lectivului sectorului.

ramble-

în

In Editura politică au apărut
vrednicie 
Gheorghe

Ion
Grigore

apei necesa- 
de

un to
pește 

diame-
Conductele

• După cum ne relates; 
tovarășul Gheorghe Popesc 
lăcătuș la E.M. Vulcan, tine 
rii de la sectorul IX din ca
drul exploatării, mobilizați de 
comunistul Aurel Potra si se
cretarul organizației U.T.C. 
Ovidiu Onisie au participat, 
sîmbătă, la o amplă acțiune 
de muncă patriotică.

Ei au transportat pe 
ren foarte accidentat 
230 ml de conductă cu 
trul de 150 mm.
au fost așezate cap la cap 
pentru a fi sudate spre a fo- 
loăi la aducerea 
re operațiunilor

■re.
S-au remarcat 

tinerii Ion Băncilă. 
Simina. Costică Cărășel, 
Nicoară. Ion Husar.
Pop. Carol Hamza, Gheorghe 
Leonte, Iosif Csilser și Sebas
tian Neagu.

Andrei COLDA 
secretarul comitetului de 

partid E.M. Lonea

în colecția „FĂURIREA SOCIETĂȚII SOCIALISTE 
MULTILATERAL DEZVOLTATE"

Seria „Economie"
Steliana Lintaru: Cointeresare și răspundere mate

rială
Seria „Etică"
Elena Florea: Demnitate națională.și respect față de 

celelalte popoare.
Dan Marin, Mircea Pancu: Apărarea și dezvoltarea 

proprietății socialiste — îndatorire cetățenească primor
dială. •

în colecția „PROBLEME ALE ORGANIZĂRII ȘI 
CONDUCERII ACTIVITĂȚII POLITICE ȘI ECONOMI- 
CO-SOCIALE"

Seria „în sprijinul unităților economice"
Constantin Manolescu, Ion Velea : îndeplinirea obli

gațiilor contractuale — sarcină majoră a unităților econo
mice. Conducătorul întreprinderii — specialist și om po
litic. j

Seria „în sprijinul organizațiilor sindicale"
Rolul sindicatelor în organizarea producției și a 

muncii.
Seria „în sprijinul organizațiilor de tineret"
Agenda activistului U.T.C.. Rolul asociațiilor studen

ților comuniști în viața universitară.

© 20 de tineri de la E.M. 
Lonea au participat la sfîrși- 
tul săptămînii trecute la o 
acțiune în sprijinul producți
ei. încărcînd peste programul 
de lucru 40 vagonete cu bol- 
țari și 15 cărucioare cu lemn 
de mină, necesare 
din subteranele 
Un alt colectiv
ciști din cadrul sectorului III 
au demontat 
de tuburi 
le-au scos 
fiind date
cele mai multe recondiționate.

lucrărilor 
exploatării, 

de tineri ute-

de 
la 
la

din abataje 25 
aeraj, pe care 
suprafață, unele 
fier vechi, dar

Datorie
O apăsare grăbită pe clan

ță și ușa biroului maistrului 
electrician Petre Morara din 
cadrul sectorului IX al minei 
Vulcan s-a deschis larg. Cei 
intrat grăbit și îngrijorat îi 
birou, electricianul Joan Loy 
a raportat maistrului că Ic. 
tabloul de distribuție „7 Nr 
iembrie", la celula cu inscrip 
tia LEA-6 kV nr. 5, se audi 
un zgomot suspect.

Deplaslndu-se imediat la fa 
ta locului, maistrul Moraru, 
împreună cu energeticul 
șef ai minei, ing. Ștefan To 
ma, au . observat că la șuru 
bul de trecere prin izolata, 
se produce flamă între aces
ta și bara activă de 6 
Trebuiau luate măsuri
gente. Au hotărî! decuplarea 
liniei nr. 5 și alimentarea ta
bloului de distribuție prin 
LEA-6 kV nr. 4. Apoi s-a ce
rut aprobarea pentru scoate
rea totală de sub tensiune a 
barelor active ale tabloului 
de distribuție. Intervenția o- 
perativă a șefului de echipă

kV. 
ur-

Furnalelor

împlinită
Anton Halzak și a electrici' 
nului Ioan Loy a permis ca de 
ledul să tie remediat în doar 
20 de minute. Meseriașii co
mandați în acea sîmbătă pen
tru o altă lucrare, au înlătu
rat un defect care, dacă in
tervenea în cursul săptămînii, 
butea să ducă la pierderi în
semnate de produefie. A fost 
desigur o întîmplare că ava
ria a intervenit sîmbătă cînd 
nu s-a dat producție. A fost 
bine că au lucrat numai doi 
electricieni. Dacă defectul a- 
oărea într-o zi de lucru, tre
buiau să lucreze tot doi elec- 
ricieni Ia remediere, dar să 

stea din producție sute de mi
neri. Deci, deși nu e vorba 
de o faptă de eroism, ieșită 
din comun, cadrele tehnice 
prezente în acea zi la mină, 
și echipa de electricieni In 
frunte cu Anton Hatzak, și-au 
făcut pe deplir, s: cu promp- 
'itudine datoria.

Hie DIACONU, 
electrician, E.M. Vulcan

fier vechi
peste prevederi

Depozitul din Petroșani 
întreprinderii de colectare 
metalelor a colectat, în 
mestrul I al anului 1974. pes
te prevederile de plan, 307 to
ne fier vechi și 38 tone fontă.

La aceste realizări au con
tribuit în mod deosebit explo
atările miniere Lupeni, Vul
can, Paroșeni și preparația 
Petrila, care, folosindu-se de 
liniile proprii de garaj 
cărcat și 
furnalelor 
vechi și fontă 
planificate.

Sarcinile 
economice. 
U.T.C. din 
vind colectarea deșeurilor 
metalice pe anul 1974 sînt spo
rite și ele, vor putea fi reali-

al
a 

tri-

au în-
expediat direct 
cantități de fier 

peste sarcinile

revin unităților 
organizațiilor 

Valea Jiului pri- 
colectarea

ce

zate numai dacă conducerile 
unităților economice, întreg 
tineretul acordă atenția cuve
nită acestei probleme. Rezerve 
există. Exploatări miniere 
cum sînt Dîlja și Lonea a.su 
I.U.M.P. nu fac totul pentru 
repunerea în circuitul econo
mic a metalelor vechi feroase 
și neferoase. De la aceste uni
tăți sînt așteptate să porneas
că, spre centrele siderurgice 
ale țării, cantități mai sub
stanțiale de metale vechi !

1). IOSIF

♦

In semn

cu evoluția vremii
In ultimele zile au căzut 

precipitații generale, sub for
mă de ninsoare și lapoviță, în 
cea mai mare parte a țării. In 
Dobrogea și în zonele din vest 
ale țării a plouat. Schimbări
le atmosferice care s-au pro
dus au fost în general favora
bile culturilor agricole, deter- 
minînd unele modificări în u- 
miditatea solului, mai accen
tuate în Oltenia, vestul Mun
teniei, în Banat și parțial în 
Transilvania. In Banat și Ol
tenia se poate vorbi, în pre
zent, de o joncțiune a umidi
tății rezultate din aceste pre
cipitații și cea existentă în 
straturile din profunzime. In 
restul zonelor, și îndeosebi în 
Moldova, Bărăgan și Dobro
gea, umectarea a fost superfi
cială. sub 10 cm, favorabilă

însă germinației culturilor de 
primăvară și vegetației celor 
de toamnă. Ea se dovedește 
însă insuficientă pentru refa
cerea deficitului accentuat de 
apă din straturile profunde a- 
le solului.

In următoarele zile va scă
dea treptat atît arealul, cît și 
intensitatea precipitațiilor. 
Temperaturile se vor menține 
in general scăzute în urmă
toarele două nopți, cele mai 
mici valori de minus 2 — mi
nus 4 grade se vor înregistra1 
îndeosebi în nordul și estul 
țării, in aceste condiții. Cen
trala de legume și fructe a in
dicat o serie de măsuri în 
horticultura pentru preveni
rea calamităților.

(Agerpres)

De la Ministerul 
Agriculturii, Indus 

triei Alimentare 
și Apelor

(Urmare din pag. 1)

oameni- 
de mult

stabilite de comitetul 
lor muncii și destul 
discutată în colectivul minei, a 
fost aceea a repartizării pro
porționale pe sectoare și for
mații de lucru, în funcție de 
reaiizările obținute, a diferen
ței rezultate dintre producția 
brută și producția netă. Dacă 
la început au existat unele 
discuții între sectoarele care 
exploatau strate diferite, cu 
conținut diferit în cenușă, pe 
parcurs problemele s-au clari
ficat. Măsura se dovedește efi
cientă, fiind stimulativă și 
pentru cei care exploatează 
stratele cu conținut redus de 
cenușă.

O altă măsură luată în orga
nul colectiv de conducere, sta
bilește criterii după care să fie 
stimulați încărcătorii de la 
„rol" pentru alegerea șistului 
vizibil și muncitorii de la ma
șina de curățat vagonete. 
Deși în aparență nu există nici 
o legătură între ei, ea totuși 
există. Ultimii (cei de la cură
țat vagonete) sînt stimulați 
pentru creșterea greutății me
dii pe vagonet. pe cînd ceilalți 
(încărcătorii de la rol) pentru 
alegerea șistului vizibil, ceea 
ce duce în final la scăderea a- 
cestei greutăți. Prin urmare, 
muncitorii de la mașina de

curățat trebuie să-și facă da
toria cu foarte multă conștiin
ciozitate pentru a se putea în
scrie în criteriile stabilite".

Rezultatele obținute sint evi
dente. evoluția calității semni
ficativă. în prima parte a tri
mestrului, respectiv în luna ia
nuarie, calitatea cărbunelui 
extras a depășit norma admi
să. Au urmat analizele făcute

luna martie s-a putut raporta 
nu numai înscrierea în norma 
admisă, ci și realizarea anga
jamentului asumat în aduna
rea reprezentanților salariați- 
lor — reducerea cu 0,5 la sută 
a conținutului de cenușă. O 
astfel de perspectivă există și 
pentru luna aprilie.

Demnă de remarcat este și 
preocuparea organizației sin-

Cărbune mult, 
dar și curat!

în comitetul oamenilor muncii, 
s-au găsit căile de reducere a 
conținutului de cenușă din căr
bunele extras.

Printr-o respectare riguroa
să a măsurilor stabilite și o 
urmărire perseverentă a înde
plinirii acestora, din luna fe
bruarie calitatea a început să 
se îmbunătățească simțitor 
(conținutul de cenușă realizat 
fiind sub norma admisă). In

dicatului în acest domeniu. 
Astfel, în adunările grupelor 
sindicale s-a analizat cu mult 
simț de răspundere modul în 
care sint respectate normele 
care vizează reducerea conți
nutului de cenușă, neajunsu
rile din acest domeniu, soluții 
pentru înlăturarea acestora.

Am redat numai cîteva din 
măsurile întreprinse de colec
tivul minei Vulcan pentru re-

ducerea conținutului de cenu
șă din cărbunele extras. Desi
gur, problema nu este soluțio
nată în întregime. Deficiențe 
mai apar. De exemplu, trebuie 
să stea în atenția conducerii 
exploatării, a comisiei pentru 
calitate de pe lingă comitetul 
oamenilor muncii, reducerea 
conținutului de cenușă în a- 
batajele unde, prin introduce
rea mecanizării la fronturile 
de lucru, acest conținut a cres
cut. De asemenea, se impune 
finalizarea studiului efectuat 
de comisia amintită privind a- 
legerea sterilului Ia suprafață 
(steril provenit din traversarea 
unor zone tectonizate și fără 
posibilitatea alegerii acestuia 
la locurile de muncă).

Deci resurse ck? îmbunătățire 
a indicatorului de calitate, a 
unora din componentele aces
tuia — reducerea conținutului 
de cenușă — există la mina 

. Vulcan. Există și preocupări 
în această direcție. Minerul șef 
de brigadă Szabo Balazs ne 
spunea : Calitatea ne preocupă 
pe toți și toți vrem să dăm căr
bune curat. Fiecare comunist 
știe că a da cărbune de cali
tate înseamnă a-ți îndeplini o 
sarcină de partid".

Este o cerință la a cărei în
deplinire este dator să-și adu
că aportul întregul colectiv al 
minei.

Pentru asigurarea repro
ducerii peștelui și protecția 
fondului piscicol s-a institu
it prohibiția generală anu
ală a pescuitului în perioa
da 15 aprilie — 15 iunie 
1974 inclusiv.

In acest interval se inter
zice pescuitul industrial al 
peștelui, broaștelor, racilor 
și scoicilor în toate bălțile 
permanente, temporare, zo
ne inundabile, și complexe
le de bălți din 
Dunării, lacurile 
le, Lunca Dunării 
Prutului, pe întregul șe- 
nal ai Dunării cu ostroave
le și bălțile sale, în apele 
interioare, rîuri.

Totodată, se interzice pes
cuitul sportiv în toate ba
zinele piscicole din țară în 
perioada 15 aprilie — 15
iunie 1974. cu excepția ba
zinelor administrate de A- 
sociația Generală a Vînăto- 
rilor și Pescarilor Sportivi", 
în care pescuitul este in
terzis în perioada 3 mai — 
15 iunie 1974. (Agerpres).

Delta 
litora- 

și a
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...și atunci mi-am cumpărat | 
un halat alb

NOTĂ de prețuire
cu citeva zile, tovară-In urmă

șui Gheorghe Peptenaru, salari
at la depozitul I.C.V.A. din Lu- 
peni a împlinit 12 ani de muncă 
conștiinciosă și neîntreruptă in a- 
ceastă unitate. Cu acesi prilej 
organizația U.T.C., avînd ca se
cretară pe tînăra Elena Matei, 
l-a invitat în cadrul unei acțiuni 
politico-educative să le vorbeas
că despre activitatea 
tă în depozit.

Tinerii 
duroase 
prețuire 
și 5-au 
exemplar 
venimente istorice din acest an.

D T. GHEORGHE

apoi căl- 
semn de

rămîn 
pen- 

disci-

poi- 
brusc 

atunci 
halat

i-au adresat 
felicitări, în 
pentru munca depusă 
angajat să muncească 
în cinstea marilor e-

desfășura-

fadă

Cred că am reușit să vă 
pun pe gînduri stimați citi
tori. Vă întrebați, desigur, 
de ce tocmai un halat alb? 
Ei bine, ca să nu vă mai jră- 
mîntați de ce tocmai... o să 
încerc să vă explic. Pentru 
a fi mai pe înțelesul tuturor, 
am să vă rog să mă urmați 
(fără halat alb) la comple
xul alimentar din cartierul 
Coroești — Vulcan, „com
plexul mare", cum este cu
noscut prin părțile locului.

Au sosit portocale (sau 
jambon, crenvurști, pulpă de 
porc etc.) și cum oamenii 
sînt dornici de noutăți se a- 
șează la rînd așteptind civi
lizat să fie serviți. Vestea 
(noutății, nu a așteptării ci
vilizate) s-a răspîndit și la 
celelalte unități din jur. Pe 
ușa deschisă apare un stol 
alb de halate. Și aceste ha
late Se vor servite imediat, 
nu pot aștepta. De aceea 
sînt servite peste rînd Se 
motivează, se argumentează: 
în unitățile de unde au ve
nit, halatele albe (sau porto
calii) au clientl și nu pot aș-

tepta, cei de aici mai pot aș 
tepta. Ei sint cumpărători 
obișnuiți, oameni care nu 
sint în timpul serviciului 
(cazul purtătoarelor halate
lor albe sau portocalii).

Și odată ce au ajuns aici, 
■ pot oare să nu cumpere și 

pentru cele rămase acolo la 
unitate? Sigur că nu!

încercați să protestați? Nu 
vă sfătuiesc. Sint în timpul 
orelor de program și le aș
teaptă clienții la „Farmacie", 
„Confecții", la „Frizerie" sau 
„Coafură". Poți să-i lași să 
aștepte? Ați avea inima as
ta? Nu! Atunci? Trebuie 
servite repede și cu cit vor, 
chiar dacă nu mai 
portocale, jambon etc. 
tru cei ce le așteaptă 
plinați la rînd...

Azi așa, iniine așa, 
mîine iar... Intr-o zi, 
nti-a venit o idee și i 
mi-am cumpărat un 
alb. De ce alb? Am observat 
că are mai multă trecere de- 
cît unul portocaliu.

$ VIORICA CRUCERU, Petroșani: 
Fără îndoială, aveți dreptate, cei ce v-au 
înstrăinat (chiar și din greșeală) obiectul, 
la centrul de primire al spălătoriei chi
mice aparținînd de cooperativa ..Unirea", 
sînt datori să vi-1 restituie sau să vă achi
te contravaloarea. Cine greșește, răspun
de (plătește) !

$ ELISABETA TOMIUC — Lupeni : 
De la Consiliul popular orășenesc Lupeni 
ni s-a promis că vi se va acorda sprijinul 
solicitat. Reveniți, după elucidarea situ
ației.
• MARIN NASTASOIU — Petrila: 

Ne-ați cerut un sfat, vi-1 dăm : adresați- 
vă cu încredere comitetului sindicatului 
de la mina Petrila, în măsură să vă satis
facă doleanțele, justificate după părerea 
noastră. *

$ ELENA POPESCU, Petroșani : Exa
gerați un pic. nu e chiar așa „povestea" 
cu cîinii din cartierul Aeroport. Mai sînt. 
e adevărat, și... cîini hoinari, dar stăpînii 
lor sînt vinovați acordîndu-le o prea ma
re „libertate de acțiune".

I. CIUR, Petroșani. Ceea ce reține 
atenția din scrisoarea dumneavoastră, la 
care ne referim, este faptul că cetățenii 
de pe strada Karl Marx nu procedează ca 
majoritatea celorlalți cetățeni ai orașului 
nostru, adică să colecteze în recipienți re
ziduurile menajere pînă la venirea mași-

nii salubrității care .să le transporte. L 
nu-și mai fac o asemenea... problemă. Scot 
și depun pur și simplu gunoiul de-a lun
gul străzii, la marginea trotuarului. Nu 
fac excepție în această privință nici lucră
torii de la bufetul „Oltul", nici cei de la 
depozitul de băuturi spirtoase. Nu pu
tem fi de acord cu o asemenea practică și 
o vom condamna ori de cîte ori va fi ca
zul. Ea are multe influențe negative asu
pra aspectului gospodăresc și a igienei ge
nerale în această parte a orașului. Vă re
proșăm însă faptul că nu ne-ați furnizat 
și numele cîtorva locatari, al gestionarului 
de la bufetul „Oltul", al șefului depozitu
lui de băuturi spirtoase, al deputatului 
din circumscripția respectivă pentru ai 
viza concret și pe dumnealor.'

Exemplu de dăruire
cetățenească

(Urmare din pag. 1)

cu 
că 
de

ca lacob, Ludovic Pop și alții 
care am discutat sînt mîndri 
au un deputat activ, plin 
inițiativă. Nu există problemă 
gospodărească de interfes gene
ral pentru care tovarășa Luizo 
Drăgan să nu se zbată să o so
luționeze. Ea cere în numele 
oamenilor, și obține de la con
siliul popular, ajutorul solicita1. 
Participă cu regularitate la se
siuni, ia cuvintul si dezbate 
problemele de pe ordinea de zi, 
ține consfătuiri cu cetățenii și-i 
informează asupra măsurilor a- 
doptate de organele locale de 
stat. In cadrul întilnirilor cu a-

legătorii deputata Luiza Drăgan 
îi consultă și le cere părerea 
cum să se organizeze mai bine 
să desfășoare acțiunile stabilite 
de comitetul executiv sau adop
tate în sesiune. Datorită aces
tui stil de muncă și-a ciștigat 
încrederea și adeziunea oame
nilor, se bucură de un meritat 
prestigiu în rîndul lor.

Activitatea deputatei Luiza 
Drăgan pusă în serviciul cetă
țenilor. se alătură acțiunilor și 
muncii tuturor deputaților din 
Valea Jiului contribuind din 
plin la rezolvarea problemelor 
obștești la înfăptuirea progra
mului dezvoltării social-econo- 
mice a municipiului.

Pîrghiî de oțet la sursa 
energiei.

EGl PETROȘANI
anunță

locatarii pensionari din Lonea 
că încasarea chiriei se face 
la ghișeul E.G.L. din Lonea 
în zilele de 16—30 ale fiecă

rei luni între orele 7—11.
Cei ce nu au plătit chiria în zile

le programate o pot achita la secția 
E.G.L. din Petrila str. Privighetorilor 
nr. 14, în orice zi lucrătoare a lunii.

a.su
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Cooperarea economicăDezbaterile din plenara
româno-siriană se dezvoltăAdunării Generale â O.N.D.

iDin țările socialistei
HANOI (Agerpres). — O 

vastă campanie pentru con
struirea de drumuri și șo
sele a fost lansată în pro
vincia Lai Chau, din R. D. 
Vietnam, unde se află cunos
cuta localitate Dien Bien 
Phu. Zilnic, aproximativ 
3 000 de locuitori din diferi
te localități lucrează la a- 
menajarea de drumuri și șo
sele în această zonă acciden
tată, cu înălțimi de pînă la 
1 200 metri.

NAȚIUNILE UNITE 15 —
Corespondentul Agerpres, Con
stantin Alexandroaie, transmi
te : în plenara Adunării Ge
nerale continuă dezbaterile a- 
supra stării economiei mondi
ale, în paralel cu dezbaterile 
din Comitetul ad-hoc care a 
trecut, începînd de luni dimi
neața, la abordarea celor do
uă proiecte de documente e- 
laborate de „Grupul celor 77" 
— „Declarația asupra creării 
unei noi ordini economice in
ternaționale" și „Programul de 
acțiune".

Siaka Stevens, președintele 
Sierrei Leone, a subliniat că 
una dintre cele mai intolera
bile situații în care se găsesc, 
de ani de zile, țările în curs 
de dezvoltare este cea în care 
țările industrializate dictează 
prețurile materiilor prime și 
produselor exportate de „lu
mea a treia". De aceea, a spus 
el. actualei sesiuni extraordi
nare îi revine sarcina impor
tantă de a identifica acele căi 
și mijloace eficiente pentru a 
pune capăt unei asemenea ac
țiuni evidente de exploatare e- 
conomică".

Max van der Stoel, ministrul 
afacerilor externe al Olandei, 
a apreciat că in prezent există 
„posibilitatea istorică de a se 
pune bazele unui nou sistem 
economic internațional, de co
operare". El a subliniat că ne- 
transpunerea în viață a strate
giei internaționale a dezvoltă
rii se datorează, în principal, 
refuzului statelor industriali
zate de a-și deschide piețele 
pentru produsele de export ale 
țărilor în curs de dezvoltare și 
nesocotirii dreptului lor de a 
participa pe baze egale la cir
cuitul mondial de valori ma
teriale.

Ahmed Taibi Benhima, mi
nistrul afacerilor externe al 
Marocului s-a pronunțat pen
tru trecerea la măsuri concre
te de dezarmare generală și 
totală și, în special, de dezar
mare nucleară, în scopul ac
celerării procesului destinde
rii și al eliberării resurselor 
necesare dezvoltării, progresu
lui economic și social al tutu
ror popoarelor.

Reprezentantul Belgiei, E- 
douard Longerstaey a arătat 
că este absolut necesar să se 
ia măsuri adecvate pentru a 
facilita statelor în curs de dez
voltare accesul într-o măsură 
mai mare la schimburile co
merciale internaționale. „Carta 
drepturilor și obligațiilor eco
nomice ale statelor" — a sub
liniat vorbitorul — va contri
bui într-o măsură salutară la 
stabilirea unei noi și mai strîn
se cooperări între țările lumii.

Oskar Fischer, locțiitor al 
ministrului afacerilor externe 
al R.D. Germane, s-a pronun
țat pentru respectarea în rela
țiile economice a unor princi
pii ca egalitatea suverană a 
statelor, dreptul lor de a-și a- 
lege propriul sistem economic 
și social, dreptul suveran de 
a dispune de propriile bogății 
naturale, dreptul de a-și for
mula singure relațiile economi
ce externe, dreptul de a elimina 
discriminările , în relațiile e- 
conomice inte/naționale, drep
tul de a controla investițiile 
străine, inclusiv activitatea 
monopolurilor, punerea relați-

exter- 
subli- 
impli- 
state- 

și po-

ilor comerciale pe principiul 
clauzei națiunii celei mai fa
vorizate, nerecurgerea de către 
grupările economice regionale 
la discriminări împotriva sta
telor nemembre.

Miguel Angel de la Flor Val
le, ministrul afacerilor 
ne al Republicii Peru, 
nia că „interdependenta 
că egalitateâ deplină a 
lor în viața economică
lițică internațională. Ținta in
terdependenței trebuie să fie 
realizarea unei juste și echita
bile redistribuiri a venitului 
mondial printr-o revizuire pe 
scară globală a relațiilor co
merciale".

Frigyes Puja, ministrul afa
cerilor externe al Ungariei, a 
subliniat că problemele mate
riilor prime și dezvoltării pot 
fi soluționate numai pe baza 
continuării procesului de des
tindere și a transformării sale 
într-un curent ireversibil. El a 
evidențiat că eforturile țărilor 
în curs de dezvoltare de a dis
pune de propriile resurse na
turale constituie una din for
mele luptei pentru lichidarea 
totală a rămășițelor trecutului 
lor colonial.

Petăr Mladenov, ministrul 
de externe al Bulgariei, a de
clarat că Națiunile Unite tre
buie să adopte măsuri eficien
te pentru a determina corpo
rațiile multinaționale să res
pecte suveranitatea țărilor în 
curs de dezvoltare și să-și co
ordoneze activitățile cu planu
rile economice naționale 
acestora. A sosit timpul 
subliniat vorbitorul — să cre
ăm un 
de relații economice care să ți
nă seama de interesele tuturor 
statelor, de principiul suvera
nității statelor asupra bogăți
ilor lor naturale.

Manuel Perez Guerrero, mi
nistru de stat pentru afacerile 
economice internaționale al 
Venezuelei, a declarat că dato
ria actualei sesiuni extraordi-

ale
- a

sistem internațional

proce- 
sistem 
inter-

nare este de a declanșa 
sul edificării unui nou 
de raporturi economice 
naționale, care să fie definitivat 
la următoarea sesiune extraor
dinară a O.N.U. Vorbitorul a 
cerut adaptarea stragiei inter
naționale a dezvoltării la inte
resele vitale ale statelor în 
curs de dezvoltare.

In intervenția sa. secretarul 
de stat al S.U.A., Henry Kis
singer, a abordat doar unele 
aspecte ale problematicii actu
ale privind dezvoltarea, insis- 
tînd asupra relațiilor dintre 
țările occidentale consumatoa
re de petrol și cele producă
toare. El a eludat, între altele, 
creșterea continuă a decalaju
lui dintre țările industrializate 
și cele în curs de dezvoltare, 
dezechilibrarea raportului din
tre prețurile produselor manu
facturate și cele ale materiilor 
prime, discriminările existente 
în comerțul mondial, penuria 
creseîndă de produse agroali- 
mentare cu care sînt confrun
tate o mare paste a statelor în 
curs de dezvoltare. Declarîn- 
du-se împotriva „încercărilor 
de soluționare a problemelor 
economice mondiale prin pre
siuni", vorbitorul a avut în ve
dere, mai ales, acțiunile state
lor posesoare de materii pri
me de a-și valorifica aceste 
resurse fără amestec străin, 
conform intereselor lor națio
nale.

Pe de altă parte, Henry Kis
singer a declarat, în numele 
președintelui Richard Nixon, 
că Statele Unite sînt hotărîte 
să contribuie la creșterea eco
nomică a țărilor în curs de 
dezvoltare, la extinderea și li
beralizarea comerțului interna
țional. la însănătoșirea relați
ilor economice mondiale.

Au luat cuvîntul, de aseme
nea, subliniind necesitatea re
vizuirii actualelor raporturi e- 
conomice internaționale, re
prezentanții Coastei de Fildeș 
și Ghanei.

■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■
AGENTIA DE PRESA „E- 

LIBERAREA" INFORMEA
ZĂ că, în zilele .de 12. 13 și 
14 aprilie, aviația saigoneză a 
efectuat peste 100 de raiduri 
asupra zonei orașului Loc 
Ninh. care Se află sub contro
lul Guvernului Revoluționar 
Provizoriu al Republicii Vi
etnamului de Sud. Bombarda
mentele s-au soldat cu 
de victime.

SECTORUL INVAtĂMIN- 
TULUI DIN LIBIA A ÎNRE
GISTRAT SUCCESE ÎNSEM
NATE în activitatea desfășu
rată în perioada 
Numărul persoanelor 
în diferite forme de învăță- 
mînt a crescut, în 
menționată, cu 89 la 
vățămîntul secundar a cunos
cut un spor de 188 la sută, 
iar învățămîntul primar a de
venit obligatoriu.

continuu pe multiple planuri
DAMASC 15 — Corespon

dență de la Crăciun Ionescu : 
Cooperarea economică romă-, 
no-siriană se dezvoltă conti
nuu pe multiple planuri, cu- 
prinzînd noi sectoare de acti
vitate. Zilele trecute, în. capi
tala Republicii Arabe Siriene 
a fost semnat un contract de 
cooperare între întreprinderea 
de cooperare economică cu 
străinătatea „Rompetrol" și 
compania „Sirian Petroleum",

TRIPOLI 15 (Agerpres). — 
In capitala libiana s-au în
cheiat, duminică, lucrările ce
lei de-a treia Conferințe pen
tru dezvoltarea industrială a 
țărilor arabe, prin adoptarea, 
în cadrul ședinței .finale, a do
cumentelor elaborate.

In domeniul politicii de dez
voltare economică, reuniunea 
recomandă țărilor arabe să 
sporească la cel mai înalt ni
vel gradul de prelucrare, pe 
plan local, a materiilor prime 
și să acționeze cu între
gul lor potențial pentru înfi
ințarea și dezvoltarea ramu
rilor industriale de bază, și, 
în primul rînd, a industriei 
grele și a petrochimiei. Este 
menționată, de asemenea, ne
cesitatea stabilirii unei legă
turi strînse între industrie și 
agricultură și a încurajării 
dezvoltării industriilor națio
nale de prelucrare a produ
selor agricole.

Conferința a invitat statele 
arabe să adopte măsuri sus
ceptibile să întărească insti
tuțiile financiare arabe și să 
sporească resursele acestora

■ EiiHBaiiaaosiiiiHEaiiHiisaiii

minică, Ia lansarea satelitu
lui de telecomunicații „We- 
star". Operațiunea s-a desfășu
rat în bune condițiuni, sateli
tul, propulsat de o rachetă 
..Delta", înscriindu-se, după 
26 minute de la desprinderea 
de sol, pe o orbită eliptică ti
vind coordonatele de 225 și 
36 200 'km.

1968-1974.
cuprinse

perioada 
sută. In-

GUVERNUL JAMAICAN 
ȘI-A FĂCUT CUNOSCUTĂ 
HOTARIREA DE A NAȚIO
NALIZA SERVICIILE DE 
TRANSPORTURI IN COMUN 
— aflate, în prezent sub con
trolul capitalului străin — se 
arată într-o informație de

Sosirea unui grup de cosmonauți 
și specialiști sovietici în S.U.A.
WASHINGTON 15 (Ager

pres). — în Statele Unite a so
sit un grup de cosmonauți și 
specialiști sovietici, participanți 
la pregătirea zborului cosmic 
comun sovieto-american ce ur
mează a avea loc în cadrul 
.programului „Soiuz-Apollo". 
Din grup fac parte K. D. Bu- 
șuev, directorul tehnic din 
partea sovietică al proiectu
lui de zbor, piloții-cosmona- 
uți A. S. Eliseev, A. A. Leonov,

V. N: Kubasov 
ski, precum și

Luni, cosmonauții Leonov și r 
Kubasov au avut, la Centrul 
american de zboruri cosmice 
pilotate de la Houston, o în
trevedere cu un grup de astro- 
nauți din S.U.A.. cu care au e- 
xaminat probleme privind zbo
rul cosmic sovieto-american, 
programat pentru iulie 1975 — 
relatează agenția T.A.S.S.

și V. F. Bîkov- 
cîțiva ingineri.

presă, publicată în capitala 
țării, Kingston.

CONSTRUCTORII DIN CA
PITALA R.P.D. COREENE 
AU ÎNCHEIAT, DE CURIND, 
LUCRĂRILE LA DOUA NOI 
CLĂDIRI MONUMENTALE. 
Este vorba, în primul rînd, 
de Palatul Culturii Poporului, 
edificiu impunător atît prin 
deosebita sa utilitate funcțio
nală, cît și prin rafinamentul 
structurii arhitectonice exte
rioare și interioare, la care 
constructorii au preluat , cu 
mult gust, elementele cele mai 
autentice ale artei monumen
tale tradiționale coreene.

arAtind cA economia 
S.U.A. A ÎNREGISTRAT UN 
RITM SCĂZUT DE CREȘTE
RE IN PRIMUL TRIMESTRU 
AL ANULUI 1974, ministrul 
american al finanțelor. George 
Shultz, a apreciat — într-un 
interviu acordat ziarului „Wa
shington Post" — că riscul u- 
nei recesiuni există în conti
nuare pentru S.U.A.

AGENȚIA SPAȚIALA
MERICANĂ a procedat,

A-
,du-

A 13-a ediție 
a Salonului 
international 

al automobilului

UN
ȚIEI
pentru controlul traficului ru
tier, s-a prăbușit în apropiere 
de localitatea Pau, din nea
tenția pilotului, care a atins 
un cablu de înaltă tensiune. 
La bord se aflau trei persoa
ne. dintre care două și-au 
pierdut viața.

ELICOPTER AL POLI-
FRANCEZE, utilizat

ȘAPTE PERSOANE ȘI-AU 
PIERDUT VIAȚA, iar alte cî- 
teva mii au fost nevoite să-și 
nărăsească locuințele, datori
tă ploilor torențiale care au 
provocat inundații în sudul 
statului Mississippi — au a- 
nunțat autoritățile locale. Se 
apreciază că pagubele materi
ale produse de ploile care nu 
au contenit trei zile sînt im
portante, dar nu s-a stabilit 
încă la ce sumă se ridică pier
derile.

DUPĂ CUM ANUNȚĂ A- 
genția de presa „ANTA- 
RA“, un număr de 16 000 de 
locuitori din insula indonezia
na Siau — care face parte din 
arhipelagul Sulawesi de nord 
— au trebuit să fie evacuați 
pe insulele învecinate, în ulti
mele săptămîni, ca urmare a 
creșterii activității vulcanului 
Awu, din insulă.
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PETROȘANI — 7 Noiem
brie: Ancheta poștașilor;
Republica: Singur; PETRI- 
LA: Parașutiștii; LONE A — 
Minerul: Joe Hill; ANINOA- 
SA: Aventura lui Poseidon; 
VULCAN: In munți crește 
un brad verde; LUPENI — 
Cultural: Generalul doarme 
în picioare; Muncitoresc: 
Lumea se distrează.

iradiG
5.00 Buletin de știri; 5.05 

Cîntece și jocuri populare; 
6,00 Radioprogramul dimi
neții; 8,08 La microfon me-

lodia preferată: 9,00 Buletin 
de știri; 9,05 Soliști și forma
ții artistice de amatori; 10,00 
Buletin de știri; 10,10 Melo
dii de succes; 
spiritul legii; 
de știri; 11.05 
Recital C.
12,00 Buletin 
Intîlnire cu melodia popu
lară și interpretul preferat;
12,35 Coruri și dansuri din 
opere; 13,00 Radiojurnal;
13,15 Revista șlagărelor; 14,00 
Buletin de știri; 14,05 Vari
etăți muzicale; 14,40 Balade 
și jocuri populare; 15.00 Bu
letin de știri; 15,05 Clubul 
adolescenților: 16,00 Radio
jurnal; 16,15 Cîntecele noas
tre; 16,25 Memoria pămîntu
lui românesc; 17,00 Buletih 
de știri; 17.15 Radiocabinet

10,30 Litera și
11,00 Buletin 
Marșuri; 11,35 
Constantiniu; 

de știri; 12,05

de informare și documenta
re; 18,00 Orele serii;
Muzică populară; 20,30 
dioancheta economică; 20,40 
Muzică pe adresa dumnea
voastră; 22,00 Radiojurnal; 
22,30 Bijuterii muzicale; 
23,00—5,00 Estradă nocturnă.

20,00
Ra-

10,00

9,00 Teleșcoală — Dincolo 
de cele patru zări. (Că
lători și exploratori 
români de-a lungul 
veacurilor).

9,30 Extemporal de vacan
ță. „Baltagul" de Mi
hail Sadoveanu.

Curs de limba germa
nă. Lecția 88 (reluare). 
Curs de limba france
ză. Lecția 88 (reluare). 
Film pentru 
(reluare).
Curs de limba 
Lecția 87.

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-

10,30

11.00

16,00

17,30
17.35
18.35

19,20

19.30

copii

rusă.

limba
86.

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

în vederea executării de fo
raje petroliere la mare adîn- 
cime pe teritoriul Siriei. Dis- 
punînd. după cum se știe, de 
bogate zăcăminte petrolifere. 
Siria și-a 
timii ani.
în valoare 
te bogății

Prin încheierea contractului 
s-au creat bazele cooperării 
dintre România și 'Siria și în 
domeniul petrolului.

extins mult, în ul- 
acțiunea de punere 
a acestei importan- 
naturale.

dezvoltării 
recomandat

proiectelor 
se acorde

potrivit nevoilor 
industriale. S-a 
ca, în finanțarea 
de dezvoltare, să 
prioritate statelor mai puțin
dezvoltate. A fost lansată, 
totodată, chemarea de a se 
extinde flota arabă pentru so
luționarea problemelor ridi
cate de transportul produselor 
de import.

BELGRAD 
pondentul 
Morcovescu, 
pavilioanele 
Belgrad a fost inaugurată 
cea de-a 13-a ediție a Sa
lonului internațional al au
tomobilului, manifestare ce 
grupează firme din Iugosla
via și din alte 19 țări ale 
Europei, Asiei și Americii. 
Printre cele mai noi reali
zări ale industriei de auto
mobile din țările prezente 
la salonul de la Belgrad se 
află și autoturismul „Dacia- 
1300", autovehiculul de te
ren „Aro-240“ și camionul 
„Carpați-3 br 2 s“, expuse 
de firma iugoslavă „Slove
nia Promet" care importă a- 
ceste produse.

Cu prilejul acestei expo
ziții tradiționale vor avea 
loc o serie de conferințe de 
specialitate pe teme de ac
tualitate. Societatea iu
goslavă pentru motoare și 
vehicule va organiza, astfel, 
o consfătuire în legătură cu 
„energia pentru vehiculele 
viitorului" și „perspective
le vehiculelor cu motor e- 
lectric".

15
Agerpres, 
transmite: 
Tîrgului

Cores-
S.
In 

din

MOSCOVA (Agerpres) 
In orașul leton Elgava, de 
pe litoralul Mării Baltice, se 
apropie de sfîrșit construi
rea unei noi. fabrici de auto
mobile, cu o capacitate 
12 500 microbuze anual, 
ceasta va fi una dintre 
mai mari întreprinderi
dustriale ale Letoniei, dota
tă cu utilaj de o înaltă pro
ductivitate. Datorită instala
țiilor moderne, de pe benzi
le rulante ale fabricii va 
ieși, la fiecare 15 minute, un 
microbuz.

col, destinat spre, a fi folo
sit, în primul rînd, în mine
le de cărbuni, unde s-ar fa
ce simțită prezența gazului. 
De mărimea unei cutii de 
chibrit, noul aparat este 
purtat de mineri în buzunar. 
In cazul în care condensa
rea bioxidului de carbon de
pășește o anumită limită, a- 
paratul dă un semnal sonor 
puternic. Semnalizatorul 
poate fi folosit, de asemenea 
în halele uzinelor metalur
gice, în stațiile de distribui
re a gazelor și chiar în ga
raje, unde în ultimul timp, 
s-au înregistrat cazuri de 
otrăvire cu gaze de eșapa
ment emanate de motoare.

APROPIA T
♦ întrevederea dintre Henry Kissinger și am 
basadorul Israelului la Washington
♦ Consultări consacrate desemnării noului pre 
mier al Israelului

WASHINGTON 15 (Ager
pres). — Henry Kissinger, se
cretarul Departamentului de 
Stat al S.U.A. l-a primit, du
minică, pe amabsadorul Isra
elului la Washington, Simcha 
Dinitz, căruia i-a făcut cunos
cute noile propuneri detaliate 
ale guvernului sirian privind 
realizarea dezangajării trupe
lor pe frontul înălțimilor Go
lan, propuneri prezentate ofi
cialității americane de genera
lul Hikmat Chehabi, trimisul 
special al guvernului de la Da
masc.

La sfîrșitul întrevederii, am
basadorul israelian a declarat 
ziariștilor că propunerile siri
ene „lasă, fără îndoială, o mar
jă pentru negocieri, de o par
te și de cealaltă".

TEL AVIV 15 (Agerpres1). — 
în cursul zilei de duminică, 
președintele Israelului, Ephra
im, Katzir, a conferit, în ca
drul consultărilor oficiale con
sacrate desemnării noului 
prim-ministru al țării, cu o de
legație a Partidului Muncii. 
Cu acest prilej, Katzir a cerut 
Partidului Muncii să stabileas
că, într-un răstimp de 10 zile,

succesorul primului ministru 
demisionar, Golda Meir — re
latează agențiile Associated 
Press și United Press Interna
tional.

★
TEL AVIV 15 (Agerpres). — 

Ministrul de finanțe al Israe
lului, Pinhas Sapir, a anunțat, 
într-o declarație radioteleviza
tă, că a hotărît să refuze cere
rea prezentată de liderii parti
dului din care face parte — 
Partidul Muncii — de a-și a- 
suma sarcina formării unui 
nou guvern israelian — anun
ță agențiile de presă.

Declarația a fost făcută în 
urma unor convorbiri care au 
avut loc la Tel Aviv între 
Pinhas Sapir și alți conducă
tori ai Partidului Muncii, în 
legătură cu alegerea unui nou 
premier care să-i succeadă 
Goldei Meir.

Partidul Național Religios 
care, împreună cu Partidul 
Muncii reprezentau principalii 
componenți ai coaliției guver
namentale precedente, s-a pro
nunțat pentru constituirea u- 
nui cabinet de uniune națio
nală.

Alegeri generale în regatul Sikkim
BANGKOK 15 — Corespon

dență de la Ion Puținelu: In 
regatul Sikkim au fost orga
nizate, luni, alegeri generale. 
Pentru obținerea celor 32 de 
mandate în Adunarea Consti
tuantă candidează 121 de per
soane, reprezentînd Partidul 
Congresului, Frontul Unit In-

dependent și Partidul Națio
nal al Sikkimului.

Din rîndurile deputaților a- 
leși. în Adunarea Constituan
tă va fi format un Consiliu e- 
xecutiv — organ de conduce
re operativă a activității eco- 
nomico-administrative a rega
tului.

CAMBODGIA

Puternice atacuri ale patrioților khmeri 
împotriva trupelor

de
A- 

cele 
in-

PRAG A (Agerpres). — U- 
niunea , industrială „Kowo“, 
din Cehoslovacia, a demon
strat, recent, un original 
semnalizator în caz de peri-

BELGRAD (Agerpres). — 
Patru milioane de locuitori 
ai Iugoslaviei — deci unpl 
din cinci — se pregătesc in 
școli de diferite tipuri. Șco
lile elementare cuprind, în 
prezent, 2,8 milioane copii 
și tineri, în timp ce în șco
lile medii și profesionale 
s-au pregătit, anul trecut, 
720 000 de persoane. Numă
rul studenților din această 
țară a depășit 300 000. din 
care 100 000 la studii serale.

stalată 
1973 și 
mane, 
putere

Primu] grup al centralei nucleare Nord, cu putere în
de 440 MW, a fost pus în funcțiune în decembrie 
a contribuit Ia lărgirea bazei energetice a R.D. Ger- 
Această centrală atomoelectrică va avea în final o 
instalată de 3 520 de megawați.

Pentru înfăptuirea neintirziată 
a dezarmării nucleare

Mitingul din piața Trafalgar din Londra
LONDRA 15 — Corespon

dentul Agerpres, N. Plopea- 
nu, transmite: Luni după-a- 
miază, în Piața Trafalgar, din 
Londra, a avut loc un mare 
miting, în cadrul căruia parti- 
cipanții s-au pronunțat pen
tru înfăptuirea neîntîrziată a 
dezarmării nucleare. Astfel, 
s-a încheiat marșul desfășurat, 
în ultimele patru zile, pe dis
tanta Aldermăston (important 
centru de cercetări pentru ar
mele nucleare) — Londra — 
la care au participat sute de 
reprezentanți ai opiniei publi
ce din Anglia.

Printre cei care 
vîntul la mitingul 
Trafalgar au fost 
kins, subsecretar de stat par-

au luat cu- 
din Piața 
Hugh Jen-

lamentar la Ministerul Edu
cației și Științei, Jo Richard
son, membră a Camerei Co
munelor, Fenner Brockway, 
membru al Camerei Lorzilor, 
Tony Chater, membru al Co 
mitetului politic al P.C. din 
Marea Britanic, Joan May
nard, membră a Comitetului 
Executiv Național al Partidu
lui Laburist, consilierul libe
rai Rebort Fyson etc. Vorbito
rii au cerut guvernului brita
nic să traducă în viață rezolu
ția adoptată în toamna trecu
tă la Conferința națională a 
Partidului Laburist, în care 
s-a prevăzut, printre altele, 
lichidarea bazelor nucleare de 
pe teritoriul Angliei și redu
cerea cheltuielilor militare.

Forțele armate au preluat

PNOM PENH 15 (Agerpres). 
— Pentru a doua oară în de
curs de numai 24 de ore, pa- 
trioții khmeri au lansat un a- 
tac cu rachete asupra unor u- 
biective inamice din partea 
de sud a Pnom Penhului. 
Cinci rachete au căzut în îm
prejurimile reședinței lui Lon 
Noi.

In același timp, la numai 
zece kilometri sud-est de ca
pitală forțele armate populare

20,10
20,40

lului înainte de 
men.
Surprize pe micul 
cran.
Revista economică 
Seară de teatru — 
ori de primăvară 
Al. Stein 
TV.).
24 de ore.

ter-

e-

TV.
Vi
de 

(premieră

de eliberare au înfrînt rezis
tența trupelor lonnoliste în 
localitatea Koh Krabei Krom, 
pe malul stîng al rîului Bas- 
sac. Artileria forțelor de eli
berare a deschis focul asupra 
suburbiei industriale Takh- 
mau.

Lupte puternice continuă să 
se dea în regiunea orașului 
Oudong. Patrioții au izbutit 
să-și lărgească zona de con
trol și lansează atacuri îm
potriva trupelor lonnoliste a- 
flate pe malul rîului Tonle 
Sap. In noaptea de duminică 
spre luni,. au fost atacate, de 
asemenea, poziții inamice la 
18 km nord de Pnom Penh, pe 
șoseaua nr. 5, care duce spre 
Oudong.

puterea
NIAMEY 15 (Agerpres). — 

Postul de radio Niamey, reluat 
de agențiile de presă, a difu
zat un comunicat în care se ,a- 
rată că, în noaptea de dumini
că spre luni, forțele armate, 
conduse de locotenent-colone- 
lul Seyni Kountie, șeful Statu
lui Major, au preluat puterea 
în Niger, înlăturînd guvernul 
președintelui Hamani Diori.

Au fost impuse restricții de 
circulație în timpul nopții, iar 
aeroportul capitalei a fost în
chis traficului intern și inter
național. într-un mesaj adre
sat națiunii, Seyni Kountie a 
anunțat, totodată, suspendarea 
Constituției, dizolvarea Adună
rii Naționale și suprimarea tu
turor organizațiilor politice. El 
a afirmat că „într-un viitor a-

în Niger
propiat va fi instituit un or
ganism suprem, format din o- 
fițeri".

Postul de radio Niamey a di
fuzat un comunicat al șefului 
Statului Major în care se de
clară că Nigerul rămîne mem
bru al organismelor și organi
zațiilor africane și internațio
nale la care a aderat.

★

Republica Niger este situa
tă în partea de sud a pustiului 
Sahara, învecinîndu-se cu Ni
geria, Volta Superioară, Ciad, 
Algeria, Dahomey, 
Mali. Fostă colonie 
Nigerul și-a cucerit 
dența în 1958. Are o
de 1 187 000 kmp și o populație 
de peste 4 milioane locuitori.

Libia și 
franceză, 
indepen- 

suprafațâ

Valorile temperaturii 
registrate în cursul zilei 
ieri:

Maximele: Petroșani
grade; Paring 2 grade.

Minimele: Petroșani zero 
grade; Paring — 6 grade.

PENTRU URMĂTOARE
LE 24 DE ORE: Vreme in
stabilă cu cer variabil. Vor 
cădea precipitații sub formă 
de lapoviță și ninsoare. Vînt 
slab din sectorul sudic.

Noi amănunte despre planeta Mercur
WASHINGTON (Agerpree).

Ultimele rezultate ale 
examinării probelor televizate 
transmise de nava spațială 
„Mariner-10“ au arătat că su
prafața planetei Mercur este
foarte accidentată, acoperită de 
multe cratere asemănătoare ce
lor de pe Lună. S-au obținut, 
totodată, indicații potrivit că
rora miezul planetei este bo
gat în compuși ai fierului, așa 
cum este interiorul Pămîntului. 
Aceste date au fost dezvăluite 
de dr. Bruce C. Murray, cer
cetător științific în probleme
le sistemului solar de la Insti
tutul Tehnologic din Califor
nia, în cadrul unui colocviu

al geofizicienilor americani. 
„Mercur este la fel ca Luna 
la suprafață și are o structu
ră asemănătoare cu a planetei 
noastre în interior — a spus el 
— și pentru această rațiune 
este o planetă unică în siste
mul nostru solar".

Multe din adîncimile care 
împînzesc suprafața acestei 
planete sînt acoperite de lavă, 
iar unele dintre ele au primit 
cite un nume după analizele 
efectuate. Astfel, unul din cele 
mai impresionante cratere, ca
re are 1 280 km lățime, situat 
la nord de ecuatorul planetei, 
a fost numit „Calores“. Tempe- 
rătura acestui crater este una

dintre cele mai ridicate de pe 
suprafața planetei și din între
gul sistem solar.

Alte părți ale filmului exa
minat au relevat că straturile 
superioare ale scoarței plane
tei Mercur sînt alcătuite din 
roci bogate în silicați, avîndo 
compoziție similară solului 
lunar.

Cercetarea fotografiilor a 
permis, de asemenea, cercetă
torilor să aprecieze că Mercur 
s-a format în urmă cu 4—4,5 
miliarde de ani, datorită unui 
mare flux de particule cosmi
ce, care explică și proveniența 
craterelor de pe suprafața pla
netei.
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