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ÎN iNTÎMPINAREA ZILEI DE 1 MAI
Cu planul pe primele 4 luni îndeplinit

8

Sectorul Livezeni
al E.M. Dilja

Cel dinții colectiv minier de 
sector din Valea Jiului care 
și-ă îndeplinit integral planul 
la producția de cărbune pe 
primele patru luni din an, cu 
peste o decadă mai devreme, 
este cel al sectorului Livezeni 
al E.M. Dilja. Din abatajele 
cîmpului minier în care se 
dezvoltă această nouă și mo
dernă mină, unde operațiile 
de tăiere, susținere și trans
port înregistrează un înalt 
grad de mecanizare, au fost 
expediate către preparații de 
la începutul anului și pînă a- 
cum aproape 6 000 tone cărbu
ne extrase peste prevederi. 
Este rodul strădaniilor stărui
toare ale tinărului colectiv, și 
îndeosebi al brigăzilor condu
se de Constantin Zaharia, Tra
ian Sușu și Ioan Gheorghiu.

Colectivele minerești în frunte
s

B
B

Chiar din prima zi lucrătoare a celei de-a treia decade a lunii aprilie, colective vredni
ce de mineri din sectoarele productive ale minelor Văii Jiului au început să raporteze rea
lizarea sarcinilor de plan la producția de cărbune care le revin pe perioada primelor pa
tru luni din an. Consemnăm un mănunchi de asemenea realizări, prinos al muncii pline 
de dăruire a celor ce și-au propus să întimpine apropiata 
marile evenimente 
Xl-lea Congres al 
leaguri.

F.I.L. Petroșani,

ale acestui an — a 
P.C.R. - cu fapte

Sectorul V
E. Lonea

sărbătoare de la 1 Mai și 
XXX-a aniversare a Eliberării patriei și cel de-al 

demne de tradiția muncitorească a acestor me-

Sectorul IV
E. M. Aninoasa

La sarcina
de export

VIZITA PREȘEDINTELUI
REPUBLICII COSTA RICA,
JOSE FIGUERES FERRER,

ÎN TARA NOASTRĂ
începerea convorbirilor

La Palatul Republicii au în
ceput marți dimineața convor
birile oficiale între președin
tele Republicii Socialiste 
România, Nicolae Ceaușescu și 
președintele Republicii Costa 
Rica, Jose Figueres Ferrer.

Din partea română participă: 
Emil Bodnaraș și Ștefan Voi- 
tec, vicepreședinți ai Consiliu
lui de Stat, Manea Mănescu. 
prim-ministru al guvernului, 
Emil Drăgănescu. viceprim- 
ministru, președintele Comite
tului de Stat al Planificării. 
George Macovescu, ministrul 
afacerilor externe. Vasile Pun- 
gan, consilier al președintelui

republicii, și Constantin Stă- 
nescu, ambasadorul României 
în Costa Rica.

Din partea costaricană iau 
parte : dr. Manuel Aguilar Bo
nilla. prim-vicepreședinte a! 
republicii, dr. Jose Luis Orlicb 
Bolmarcich. ministrul sănătă
ții publice, Oscar Arias San
chez. ministrul planificării, ș; 
Franklin Aguilar, ambasador.

în cadrul convorbirii, cei doi 
președinți au analizat stadiul 
actual și perspectivele de dez
voltare a relațiilor bilaterale 
în lumina Tratatului de prie
tenie și cooperare și acorduri
lor încheiate între cele două

oficiale
țări, în septembrie anul trecut, 
la San Jose. De ambele părți 
a fost exprimată dorința de a 
se identifica noi posibilități de 
promovare, pe multiple pla
nuri, a colaborării romano- 
costaricane, în folosul celor do
uă țări și popoare, al cauzei 
păcii și înțelegerii între nați
uni.

între cei doi șefi de stat a a- 
vut loc, de asemenea, un 
schimb de vederi asupra unor 
probleme ale vieții politice in
ternaționale actuale.

Convorbirea s-a desfășurat 
într-o atmosferă de sinceră pri
etenie și deplină înțelegere.

Președintele Nicolae Ceaușescu, 
împreună cu președintele Jose Figueres 
Ferrer, au făcut o vizită prin Capitală

Față de sarcina „la 
zi“ de la începutul a- 
nului, din abatajele 
sectorului V al E.M. 
Lonea s-au extras 
pînă ieri, în plus fa
ță de 
plan, 
bune, 
dabil 
vul sectorului rapor
tează realizarea obli
gațiilor de plan pe pe
rioada ianuarie-apri- 
lie cu peste cinci zile

prevederile de 
3 575 tone căr- 
Prin acest lău- 
succes colecti-

mai repede. Numai 
în primele două de
cade ale lunii aprilie 
s-au produs aici pes
te sarcină 1 198 tone 
cărbune, din care 533 
tone au fost extrase 
de ortacii șefului de 
brigadă Gheorghe 
Cuzulov, iar alte 422 
tone de cărbune de 
minerii din brigada 
condusă de Constan
tin Chițoiu.

Ieri, în schimbul 
III harnicul colectiv 
de mineri al sectoru
lui IV al E.M. Ani
noasa și-a îndeplinit, 
cu cinci zile înainte 
de vreme planul la 
producția de cărbune 
de Ia începutul anu
lui și pînă la 1 Mai. 
In cele cinci zile lu
crătoare cite mai sînt 
pînă la finele lunii

aprilie, din abataje
le sectorului în care 
muncesc cu rezulta
te rodnice 
de mineri 
de Teodor 
Constantin 
Constantin
ion Ionescu
Gheorghe 
se vor mai 
suplimentar,
4 000 tone cărbune.

brigăzile 
conduse 

Tărbuzan, 
Gheorma,
Lăbușcă, 

și
Pâtrolea 
extrage, 

peste

gan, consilier al președintelui 
Republicii, Constantin Stănes- 
cu, ambasadorul României la 
San Jose.

împreună cu ei se află, de 
asemenea, dr. Manuel Aguilar 
Bonilla, prim-vicepreședinte al 
Republicii Costa Rica. dr. Jose 
Luis Orlich Bolmarcich. minis
trul sănătății publice, Oscar

rinței comune de a dezvolta pe 
multiple planuri aceste rela
ții în beneficiul ambelor po
poare.

Cei doi șefi de stat sînt în
soțiți de tovarășii Ștefan Voi- 
tec, vicepreședinte al Consiliu
lui de Stat. Manea Mănescu. 
prim-ministru al guvernului 
Gheorghe Cioară, primarul ge
neral al Capitalei, Vasile Pun-

Marți dimineața, președinte
le Republicii Socialiste Româ
nia. Nicolae Ceaușescu, împre
ună cu președintele Republicii 
Costa Rica, Jose Figueres 
Ferrer, au făcut o vizită prin 
Capitală, — în noul cartier Ti
tan și la Întreprinderea „23 
August- — care s-a desfășurat 
sub semnul bunelor relații de 
prietenie și colaborare stator
nicite între cele două țări, do-

Interesul deosebit ma
nifestat de colectivul 
Fabricii de industrie lo
cală din Petroșani față 
de’ livrarea ritmică a 
sortimentelor din plan 
destinate exportului îi 
îngăduie să raporteze 
îndeplinirea înainte de 
vreme a prevederilor 
pentru primele patru 
luni ale anului.

Realizarea, deja pînă 
la această dată, a pla
nului de export pe pri
mele patru luni în pro
porție de 106 la sută în
seamnă, exprimat în 
produse fizice, livrarea 
suplimentară a 1 500 bu
căți hidranți de fontă 
sau depășirea valorică a 
sarcinilor ce revin co
lectivului cu 100 000 lei.

{Continuare in pag. a 4-a)

Primiri la tovarășul Nicolae Ceaușescu
Delegația Partidului Politic Radical 

din Olanda
Tovarășul Nicolae Ceaușescu, 

secretar general al Partidului 
Comunist Român, președinte
le Republicii Socialiste Româ
nia, a primit, marți după-a- 
miază, delegația Partidului 
Politic Radical din Olanda, 
care, la invitația Comitetului 
Central al P.C.R.. face o vizi
tă în țara noastră.

Din delegație au făcut parte 
S. de Gaay Fortman. șeful 
fracțiunii parlamentare a 
partidului, și H. J. Waltmans, 
membru al conducerii parti
dului, deputat în parlamentul 
olandez.

La întrevedere a participat 
tovarășul Ștefan Andrei, se
cretar al C.C. al P.C.R.

In timpul convorbirii, des
fășurate într-o atmosferă cordi
ală, prietenească, membrii de
legației Partidului Politic Ra
dical din Olanda au transmis 
tovarășului Nicolae Ceaușescu 
calde felicitări cu ocazia ■ 
legerii sale în funcția

NER ITMICIT ATE A

în anchetăse pot re-

ridicate, 
datorită

Carol
Sec-

Anchetă realizată de : 
Dragoș CALIN

bilanțul ia
tac consta- 
le-a mers 

aportul lor 
realizărilor

Foto: I. L1CIU
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la 
al
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DEVA
0—1 

fotbal Ji- 
a jucat,

la inginerul MARTIX 
șeful sectorului 

aera j de la

MUREȘUL
— JIUL

Echipa de 
ul Petroșani

E. M. Vulcan
Luni. 22 aprilie, cu mai mult 

de șase zile în avans colecti
vul sectorului IV al E.M. Vul
can a reușit să raporteze în
deplinirea .integrală a planu
lui de cărbune pe primele pa
tru luni ale anului. Este un 
nou succes de prestigiu înscris 
în palmaresul colectivului 
fruntaș al minei care a lansat 
chemarea la întrecere către 
toate celelalte unități carboni
fere din țară. Brigăzile condu
se de Nicolae Stoian, Constan
tin Ciobănoiu și Dumitru Mi- 
lea, din abatajele frontale ale 
sectorului. împreună cu cele 
de pregătiri conduse de Du
mitru Sănăuțeanu și Iosif Cos- 
tea. cu sprijinul întregului co
lectiv de muncitori, tehnicieni 
și ingineri din sector vor rea
liza împreună pînă la 1 Mai, 
peste sarcina planificată, 
proape 6 000 tone cărbune.

„Cărbunele, îl scoatem noi
dini abataje. Dar nu singuri

TREBUIE SĂ NE AJUTE ÎNTREGUL SEC TO RI
I Ideea exprimată în titlul acestei anchete nu ne aparține. 

E a minerului Jenică Năstase, șeful unei binecunoscute bri
găzi de la mina Uricani. Ea este, de fapt, un imperativ ce 
stă in fața sectorului II, sector care de cîtva timp nu-și rea
lizează sarcinile de extracție. Care sint cauzele? în cadrul an
chetei au răspuns, de această dată, inginerul CAROL SCHRE
TER, directorul exploatării si minerii șefi de brigadă, JENI- 
CA NASTASE, AUREI. ȘOȘOI, PAVEL MADARAȘ și CON
STANTIN GRÂDINARU.

mg.
Schreter: 
torul II dispu
ne de abataje 
unde 
aliza producti
vități 
dar 
faptului că abatajele din blocul 
IV, stratul 17 și 18 sint în zonă 
de pilier, se întîmpină greutăți 
deosebite în aprovizionarea cu 
materialul lemnos. Pe de altă 
parte, datorită presiunilor mari 
este îngreunată întreținerea 
transportoarelor și, de aici, de
se opriri generate de defecți
uni tehnice.

— Ce măsuri ați întreprins 
pentru îmbunătățirea condiți
ilor de transport atît a căr
bunelui cît și a materialelor ?

— S-au luat măsuri de repro
filare a acestor galerii, dar ca
re stagnează și ele din cauză 
că se face și transportul. O o- 
prire totală a abatajelor pen
tru a reface galeriile nu este 
posibilă. Ar genera restanțe și 
mai mari ‘pențru că nu avem 
în sector de unde scoate pro
ducție. O situație asemănătoa
re este și în blocul IV/1, la a- 
batajele nr. 2 și 3. Și aici lu
crează brigăzi bune. Dar sînt 
frecvente aceleași necazuri : 
defecțiunile de transport

greutățile în aprovizionare. In 
aceste condiții este obligată și 
brigada să ajute la transportul 
materialului lemnos.

— Ce perspectivă de reme
diere preconizați ?
— Noi am întrevăzut o îmbu

nătățire a situației ce necesită 
executarea unei galerii de a- 

proximativ 3( 
de metri pe ca
re o și atacăm. 
Dar, cu toate 
îmbunătățirile 

pe care le va a- 
duce. periodic, 
în această zonă 

vom avea greutăți datorită pre
siunilor ridicate.

— în sector se execută și un 
volum important de lucrări 
de pregătiri în cărbune care 
ar putea diminua din minu
sul momentan al sectorului. 
De ce nu se întîmplă așa ?
'— Pentru că în stratul 15. 

blocul IV de unde trebuia să

(Continuare în pag. a 3-a)

(Continuare in pag.

a-
ide pre-

a 4-a)

Șeful de schimb Ion Co- 
ș, ortacii Ion Hîrsch, 

Francisc Lacatoș și lăcătu
șul Dumitru Manea din bri
gada harnicului miner Ves
pasian Cătană au ieșit din 
șut cu satisfacția și zîmbe- 
tul pe buze, in 
pidar pe care-l 
tă că în abataj 
„din plin", iar 
— la sporirea 
minei Vulcan — consistent.

La orizontul 490

SONDORII DE LA FOREZ A
SE AUTODEFINESC...

De
BORȘA,
VII transport - 
mina Dilja, am aflat de o e- 
ficientă tehnologie de săpare 
a suitorilor in Valea Jiului. 
Este vorba de săparea unui 
suitor de aera/ in steril, cu 
diametrul de 1 220 mm, cu 
ajutorul unei moderne fo
reze de tip Hausherr și sus
ținerea cu inele metalice ca
re, la acest profil, constituie 
o premieră in materie. Coor
donatorul acestei lucrări vi
tale pentru asigurarea aera- 
jului general al minei este 
tînărul inginer electromeca
nic IULIU POP, care ne-a 
furnizat și cîteva date teh
nice despre execuția acestor 
tipuri de suitoare :

— Suitorul care se sapă a- 
cum intre orizonturile 490 și 
535, in stratul 13, va fi al 
treilea construit după aceas
tă metodă. Introducerea 
exploatare a modernului u- 
tilaj folosit Ia forare, de 
înaltă tehnicitate, a necesi
tat o instruire prealabilă

echipelor de sondori 
deservesc, în acest sens bucu- 
rîndu-ne de asistenta teh
nică acordată de mina Pe- 
trila, prin șeful de echipă 
LUDOVIC BIRO, specializat 
în asemenea lucrări, dar de 
un profil mai mic. Dacă am 
avut greută/i? Desigur, au e- 
xistat, ca la orice început. 
Ne mai dau de furcă și con
dițiile miniere și geologice 
ale stratelor prin care f _ 
râm. înaintăm prin argilă și 
straie umectate. Se creează 
„dopuri", mai intervin și dis
locări de blocuri de gresie 
care uneori împănează coloa
na de prăjini. Destul de des 
sintem obligați să întreru- 
pem forajul și să lucrăm la 
înlăturarea blocurilor.

Am vrut să-i cunoaștem 
pe acești oameni care lu
crează cu modernul utilaj la 
săparea suitorului. Se nu
mesc sondori, dar munca lor 
se deosebește radical de

Ionel ȚABREA 
(Continuare in pag. a 3-a)
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Ultimul trimestru este hotărîtor!

II impune o muncă responsabilă din partea 
cadrelor didactice, a întregului tineret școlar

Pește 200 de tineri 
de la I.F.A. „Vîscoza" 
Lupeni — secțiile bo- 
binaj, răsucit și între
ținere — au participat 
în aceste zile la acțiu
nile organizate în spri
jinul producției.

In cadrul acțiunilor 
s-au obținut economii 
in valoare de 5 000 lei, 
iar prin munca patri
otică desfășurată în in
cinta întreprinderii au 
fost realizate economii 
nefinanțate în valoare 
de 25 000 lei.

Cadrele didactice și 
elevii Grupului școlar 
din Petroșani s-au în- 
tîlnit ieri în cadrul u- 
nor acțiuni pe teme de 
știință popularizată cu 
academicianul Eugen 
Macovschi.

Expunerea înaltului 
oaspete a fost ilustrată 
cu o bogată proiecție 
de diapozitive.

Astfel de întîlniri 
au mai avut loc cu 
nerii muncitori de 
căminul Livezeni 
E.M. Dilja, precum 
cu cadrele didactice 
din Petroșani.

duminică dimineața, 
la Deva, cu Mureșul 
(divizia B). Scor final: 
1—0 (a marcat Sziics) 
pentru Jiul.

Divizionara A a u- 
tilizat următoarea for
mație: Son Gabriel
(Mihalache) — Nițu. 
Georgescu (Mîndruț), 
Stocker, Dodu (Naidin) 
— Naghi, Libardi (E- 
nache) — Sziics (Tu
dor), Rozsnai, Stan, 
Stoichiță.

PUBLICAȚIE 
DEDICATA FEMEII

Secția de propagan
dă a Comitetului 
dețean Hunedoara 
F.C.R., împreună 
Comitetul județean

In aceste zile, cînd a înce
put ultima parte a anului de 
învățămînt, în școli au loc 
consilii ale cadrelor didacti
ce în care se analizează re
zultatele obținute în trimes
trul al II-lea. Responsabili
tatea partinică pentru proce
sul formării tinerelor gene
rații, spiritul 
critic trebuie 
natele acestor 
a fi găsite și 
mai adecvate și necesare me
tode pentru ca învățămîntul 
din Valea Jiului să întîmpi- 
ne marile evenimente ale a- 
nului — a XXX-a aniversa
re a Eliberării patriei și 
Congresul al Xl-lea al P.C.R. 
— cu rezultate superioare.

Din procentajul de pro- 
movabilitate înregistrat se 
desprinde faptul că la școli
le care au preluat absolven
ții claselor a VIII-a si a X-a 
procesul de învățămînt pre
zintă încă destule elemente 
asupra cărora trebuie să se 
concentreze atenția profeso
rilor. Formarea și dezvolta
rea cultului muncii, educa
rea elevilor prin și pentru 
muncă este o problemă prin
cipală pentru întreg colecti
vul didactic. In acest sens 
s-au obținut rezultate bune 
la școlile din Vulcan, școlile 
generale nr. 1 și 6 Petrila, 
2 și 3 Lupeni, Casa de copii 
Uricani care, datorită înțe
legerii mai complexe, forma-

funcției îndeplinită

critic și auto- 
să fie coordo- 
analize pentru 
aplicate cele

tive, a
de practică au amenajat a- 
teliere școlare și microîntre- 
prinderi bine dotate. Dar 
problema muncii în școli nu 
trebuie privită doar prin a- 
ceastă prismă, ci mult mai 
larg. în scopul formării u- 
nor trăsături de caracter, a 
unei atitudini care să se ma
nifeste și în domeniul învă
țăturii, formă specifică de 
muncă pentru elevi. Numai 
în acest fel elevul participă 
efectiv, real și eficient la 
propria-i formare. In învă- 
țămîntul modern elevul nu 
mai este elementul pasiv, 
care doar înmagazinează un 
volum de cunoștințe în pro
cesul didactic, ci este activi
zat, îi este stimulată gîndi- 
rea, imaginația creatoare, 
este un colaborator al pro
fesorului. In acest fel ateli
erele, laboratoarele și cabi
netele (existente acum în 
mai toate școlile din Valea 
Jiului) își află funcționalita
tea. Elevii noștri realizează 
produse. își gospodăresc cla
sa și școala. înfrumusețează 
prin muncă patriotică stra
da, cartierul localitatea; dar 
numai în măsura participă
rii conștiente, adică înțele- 
gînd necesitatea și impor
tanța socială a muncii lor, 
putem spune că eficiența 
formativă a fost realizată.

Pentru ca procesul instruc- 
tiv-educativ să-și îndepli-

nească scopul, însuși învăță
torul, profesorul, trebuie să 
fie un model pentru elev. 
Pregătirea profesională, per
fecționarea este o cerință 
expresă, cu toții trebuie să 
ne însușim creator impresio
nantul volum de informații 
ce apar de la un an la altul, 
dar cunoașterea elevului ca 
individualitate psihologică, 
măiestria pedagogică sînt 
calități permanente ale ca
drului didactic. Personalita
tea, exemplul său trebuie să 
se manifeste în școală și în 
viața social-culturală a loca
lității. Cadrele didactice tre
buie să stăpînească și să fo
losească tehnologia didacti
că modernă (epidiascop, 
magnetofon, aparat de pro
iecție, laboratoare etc.), să 
realizeze cît mai multe lec
ții în laboratoare, ateliere și 
alte locuri adecvate (monu
mente istorice, muzee, expo
ziții, unități social-economi- 
ce etc.). In acest fel sarcini
le complexe ale școlii — de 
educație politic-ideologică și 
cultural-cetățenească. edu
cație patriotică — se înde
plinesc pornindu-se, conform 
unui vechi principiu peda
gogic, de la concret spre ab
stract.

Situația cu care s-a înche
iat trimestrul al II-lea scoa
te în evidență prezența me
diocrității, fenomen ce tre-

(Continuare în pag. a 3-a)

In pagina a 2-a:

Dialog 
cetățenesc

femeilor a tipărit o 
publicație intitulată 
„Femeia — prezență 
activă in viața județu
lui Hunedoara". Cu
prinsul ei scoate în e- 
vidență creșterea ro
lului femeii in etapa 
făuririi societății 
cialiste 
dezvoltate 
important 
partidului
fapte, realizări și pers
pective în acest dome
niu în județul Hune
doara. Publicația a 
fost difuzată în între
prinderile și instituțiile 
din Valea Jiului.

so-
multilateral 
— obiectiv 
al politicii 

nostru —

NOI UNITĂȚI 
DE jNVAȚAMÎNT IN ANUL

ȘCOLAR 1974-1975
In cadrul măsurilor ce se întreprind în vederea genera

lizării primei trepte a învățămîntului liceal și perfecționa
rea învățămîntului liceal, printr-o hotărîre a guvernului, 
începînd cu anul școlar 1974/1975, se înființează noi unități 
de învățămînt, după cum urmează :

Licee de mecanică la : Alba 
Iulia, Zlatna, Arad, Colibaș, 
Cîmpulung (Argeș), Bacău, O- 
radea (două unități), Dr. Pe
tru Groza (două unități), Bis
trița, Botoșani, Brașov 
unități). Rîșnov, Buzău, Boc
șa, Cluj, Palas — Constanța, 
Moreni (două unități), Tîrgo- 
viște, Craiova (trei unități), 
Galați, Rovinari, Gheorghieni, 
Toplița, Simeria. Petroșani, 
Giurgiu. Sighetul Marmației. 
Drobeta —- Turnu Severin, Tg. 
Mureș, Roman. Piatra Neamț, 
Ploiești, Cimpina, Sinaia, Fi- 
lipești de Pădure, Satu Mare 
(două unități), Cărei, Șimleu 
Silvaniei, Sibiu (două unități), 
Iacobeni (Suceava), Timișoara, 
Tulcea, Rm. Vîlcea, București 
(12 unități) ;

Licee de mecanică agricolă 
la : Aiud, Sîntana (Arad), Cos-

(trei

tești (Argeș), Hemeiuș (Bacău), 
Beclean (Bistrița — Năsăud), 
Făgăraș, Ianca (Brăila), Sluj, 
Castelu (Constanța), Sf. 
Gheorghe, Găiești. Segarcea, 
Ciulnița, Holboca (Iași), Săru- 
lești (Ilfov), Șimian (Mehe
dinți), Sighișoara, Balș, Bărcă- 
nești (Prahova), Cărei, Ne
grești — Oaș, Roșiori de Vede, 
Negrești (Vaslui), Focșani ;

Licee de electrotehnică la : 
Cugir, Arad, Oradea, Bistrița, 
Săcele, Buzău, Iași, Buftea, 
Baia Mare, Iernut, Zalău, Ti
mișoara (două unități), Bucu
rești (patru unități) ;

Licee de construcții la : A- 
rad, Pitești, Săcele, Dej, Cra
iova. Iași, Urziceni,' Sibiu, 
Cîmpulung (Suceava), Timi
șoara, București (două unități).

(Continuare in pag. a 3-a)
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edilitar-gospodărești
Deficientele constatate 

comerciala sa lie 
de măsuri terme de

In rqcaua 
urmate 
remediere rezultatelor obți-, 

prezent în gospo-

OBIECTIVIN CURÎND UN NOU
LA PETRILA

SPORTIV

Aprovizionarea abundentă, 
cu produse agro-alimentare 
și industriale a magazinelor 
de desfacere din rețeaua co
mercială, servirea populației 
în condițiile practicării unui 
comerț pe deplin corespunză
tor normelor unui comerț ci
vilizat, sînt tot atîtea direcții 
de acțiune pe care orice echi
pă de control obștesc își a- 
xează intervențiile, raidurile 
pe care le întreprinde. Recent, 
una dintre echipele de control 
obștesc ce aparține de comi
tetul sindicatului de la 
Dîlja 
Petru 
latat 
— a 
prin cîteva 
din raza sa 
tru a sonda 
crătorii din 
fac datoria, 
pentru buna 
magazinelor 
cerințelor tot mai crescînde a- 
le populației.

Primul popas, la unitatea 
nr. 6, aparținînd I.C.S. Ali
mentara. Spiritul de bun gos
podar și experiența celor 15 
ani de practicare a comerțu
lui ale. responsabilului Maria 
Burlec și-a pus amprenta a- 
supra înfățișării și activității 
magazinului. Unitatea și-a re
alizat lună de lună planul de 
desfaceri. Cum s-a dobîndit a- 
cest rezultat? Printr-o aprovi
zionare ritmică și abundentă 
cu mărfuri agro-alimentare, 
ținîndu-se cont de propuneri
le și cerințele cumpărătorilor, 
exprimate prin inserările fă
cute de aceștia în caietul des
tinat acestui scop. Și ceilalți 
lucrători ai unității — Anto
nica Toma, Eugenia Rîiosu, 
Margareta Trammer, Ion Tiu- 
tiuc — se preocupă cu mult 
simț de răspundere de satisfa
cerea solicitărilor populației 
cît și pentru ridicarea ștache
tei solicitudinii, a servirii ci
vilizate.

La unitatea nr. 4 — C.L.F. 
Petroșani,- am găsit-o pe vîn- 
zătoarea Olimpia Iordache a- 
șezind mărfurile în rafturi. U-

E.M. 
condusă de comunistul 
Găină, — care ne-a re- 

ș'i constatările făcute 
efectuat un control 

unități comerciale 
de activitate, pen- 
modul în care lu- 
acele unități își 
cum se preocupă 
aprovizionare a 

și satisfacerea

nitatea oferea cumpărătorilor 
cantități îndestulătoare de le
gume, dar trufandalele de se
zon lipseau. Și mai este aici 
o situație care, deși a mai fost 
vizată de echipa de control 
obștesc, cu ocazia unor vizite 
anterioare, pînă acum, condu
cerea C.L.F.-ului nu a rezol
vat-o. Lipsește o magazie a- 
decvată pentru depozitarea în 
bune condițiuni a mărfurilor. 
Nu este admisibil — cum de 
altfel s-a și întîmplat — ca 
butoaiele cu varză și alte pro
duse murate să stea luni- _ de
zile, afară, sub cerul liber. Un 

a 
la

atare mod de „păstrare" 
produselor duce inevitabil 
degradări, marfa pierzîndu-și

CONTROLUL OBSTESC 
ÎN ACȚIUNE I

din calități. De asemenea, de
și s-au făcut propuneri de că
tre echipa de control obștesc, 
ca unitatea să fie zugrăvită, ■ 
deoarece aspectul ei actual nu 
este conform cu cel care ar 
trebui să-l aibă o unitate a 
comerțului nostru, pînă acum 
nu s-a mișcat nici un deget.

Echipa și-a continuat con
trolul la unitatea nr. 5 „Oltul" 
(responsabil Fr. Demeter), a- 
parținînd I.C.S. pentru ali
mentație publică. Unitatea es
te mică, dar nu duce lipsă de 
consumatori. Iată de ce, pre
ocuparea pentru aproviziona
rea bufetului cu produse de 
producție proprie, cît mai va
riate și proaspete, trebuie să 
stea în atenția celor de aici. 
In realitate, însă... vînzările 
zilnice (in jur de 5 000—-6 000 
lei) sînt realizate în proporție 
de peste 90 la sută doar din 
vînzarea băuturilor. Și încă 
ceva : de ce oare la unitățile 
de alimentație publică perife
rice — ca în cazul de față — 
li se dă băutură persoanelor 
aflate în stare de ebrietate ? 
Nu sînt puțini cheflii turmen-

tați în așa hal îneît dorm pe 
la mesele din jur !

In cursul raidului, s-au con
statat și unele deficiențe de
venite cronice în activitatea 
unor unități comerciale. Este 
cazul magazinului nr. 92 
I.C.S.
triale care, de mai multe luni, 
stă închis pe motiv că vînză- 
torul de aici... a ieșit la pen
sie.

O altă unitate, nr. 78, apar- 
ținînd aceleiași întreprinderi, 
la ora vizitei noastre era în
chisă. Orarul de funcționare 
prevedea ca unitatea să fie 
deschisă. Enigma am aflat-o 
de la cițiva locatari din jur : 
vinzătoarea de la acest chioșc 
de mărunțișuri locuiește la 
Vulcan și din cauza navetei 
se întîmplă să întîrzie sau 
chiar să lipsească uneori. A- 
supra situației anormale de la 
cele două unități, conducerea 
I.C.S. pentru produse indus
triale trebuie să reflecteze cu 
toată răspunderea și să ia mă
suri urgente. Problema cu 
ciudatul orar de funcționare 

unității nr. 78 dăinuie cam 
mult timp. Rămînerea fă- 
vînzător a magazinului nr. 
amenință să se permanenti

zeze. Conducerile întreprin
derilor vizate sînt obligate să 
ia măsurile cuvenite, răspun- 
zînd cu responsabilitate prin 
acțiuni ferme la sesizările in
serate în registrele de eviden
ță ale echipelor de control 
obștesc. Să nu se uite că — 
după cum ne relata tovarășul 
Dumitru Enache, președintele 
comitetului sindicatului de la 
mina Dîlja — controlul ob
ștesc acționează ca Un factor 
de educație civică, contribuind 
la dezvoltarea unei atitudini 
înaintate a lucrătorilor din co
merț, la generalizarea experi
enței bune, la combaterea ma
nifestărilor de neglijență, ne
păsare și lipsă de răspundere 
față de interesele populației 
și de păstrare a avutului ob
ștesc, la respectarea legalității 
socialiste.

al
pentru produse indus-

• Bilanțul 
nute pînă in . 
dărirea și înfrumusețarea locali
tăților din municipiu este deo
sebit de pozitiv. Consiliile popu
lare au acționat intens pentru 
mobilizarea cetățenilor la acțiu
nile patriotice, astfel că din 
planul anual de 81 452 000 la 
cît se ridică valoarea lucrărilor 
programate pentru anul 1974 
s-au realizat pînă acum 
63 637 000 lei, ceea ce reprezin
tă peste 78 la sută din planul 
anual.

Situația realizărilor pe locali
tăți se prezintă astfel : Petroșani
- s-a realizat 19 510 000 din to
talul de 25 032 000 lei ; Lupeni
- 11 844 000 lei, din 15 000 000 
planificate; Petrila - 6 148 600 
lei, din 17 000 000; Vulcan — 
21 300 000, din 17 000 000 lei; 
Uricani - 2 155 000, din 4 235 000; 
Bănița - 756 200, din 954 600 
lei.

Intre lucrările importante exe
cutate in această perioadă se nu
mără extinderea zonelor verzi pe 
o suprafață de 43,3 ha in valoa
re de 4 774 000 lei ; întreținerea 
zonelor verzi pe 215,8 ha valorînd 
293 000 lei ; construcții de străzi 
pe o suprafață de 65 600 mp, în 
valoare de 452 000 lei ; construi
rea a 43 500 mp trotuare, econo- 
misindu-se 64 500 lei ; amenajări 
de baze sportive ; plantări de or- 
bori și arbuști și alte lucrări.

Pe lîngă succesele 
de producție, colecti
vul preparației căr
bunelui din Petrila va 
sărbători ziua de 1 
Mai prin darea în 
folosința oamenilor 
muncii din localitate 
a frumoasei și mo
dernei popicării cu 
patru piste care, se 
pare, va fi una din 
cele mai complete.

remarcat este fap- 
că toată construe-, 

la 
la

De 
tul 
ția, începînd de 
fundație și pînă 
finisare, este realiza
tă prin muncă patri
otică. După șut, în 
timpul lor liber, pre
paratorii au contri
buit prin hărnicie și 
perseverență la rea
lizarea frumosului o- 
biectiv sportiv.

Ghcorghe 
Francisk

Am întîlnit aici zi 
de zi echipele de dul
gheri, zidari, lăcătuși 
și vulcanizatori con
duse de 
Bambu,
Focht, Eugen Magda, 
Ioan Ciur, Octavian 
Munteanu. încălzirea 
centrală este asigu
rată de Valeriu Dan 
și instalația electrică

de Ion Hudeșan. 'ni
cest ambiant obiectiv 
vine să completeze 
cadrul complexului 
sportiv al parcului 
Petrila — un viitor 
loc de agrement 
oamenilor muncii 
localitate.

G. BARBU, 
student

CITITORII AU CUVÎNTUL

al
din

I

Pentru ridicarea
■
■

0 propunere... gospodărească

al 
de 
ră
92

■

I. NICOLAESCU

• Aplicind prevederile Legii 
nr. 20/1971, la nivelul circum
scripțiilor electorale s-au constitu
it comitetele de inițiativă care au 
drept scop prezentarea în fața or
ganului administrației de stat 
propunerilor maselor de cetățeni 
pentru lucrările de interes gene
ral ce se vor executa din contri
buție bănească în perioada ani
lor 1975-1976.

Propunerile făcute vizează in 
general ridicarea aspectului ur
banistic al municipiului. Intre o- 
biectivele propuse se numără cu
rățirea pîriului Maleia, construi
rea unor alei de acces in cartie
rul Aeroport, amenajarea și do
tarea unor terenuri de joacă pen
tru copii, alimentarea cu apă a 
cartierului Boțoni ș.a. Toate lu
crările stabilite vor fi executate 
în circumscripțiile unde au fost 
propuse, dindu-se în acest fel po
sibilitatea cetățenilor nu numai 
să contribuie la executarea lor, 
dar și să le folosească.

Mulțumiri și laude
Ziua de 20 aprilie 1974, noi, locuitorii străzii Dărănești 

(partea de sus) - Petroșani, n-o vom uita curind. în acea zi, 
pentru prima oară a apărut lumina electrică și în locuințele 
noastre. Țin să mulțumesc, pe această cale, in numele tutu
ror locuitorilor străzii, echipei de instalatori ai S.D.E.E. Petro
șani, condusă de Ioan Vrăncilă, care-a lucrat cu mult sirg și 
bine, precum și echipei de instalatori electricieni - interioare 
a cooperativei „Unirea", condusă de Marin Marcu. Mulțumiri 
și laude ambelor echipe I

Vînători Ia împăduriri

■
George BUZA, str. Dărănești nr. 75 Petroșani

FRONT COMUN ÎMPOTRIVA ALCOOLULUI

,,/lvem nevoie de magazin
nu de bujet“

Iubitori și ocrotitori ai pă
durii, membrii vînători ai 
filialei A.G.V.P.S. Petroșani 
s-au angajat să planteze în 
această primăvară o supra
față de două hectare teren. 
La prima acțiune de muncă 
patriotică organizată în ziua 
de 7 aprilie, au luat parte un 
număr de 10 vînători printre 
care Aurel Dan, Remus Ru- 
su, Rudolf Pitec, Ion Ganea, 
secretarul filialei, Petru Ma
nea, Grigore Brînzan, Vasile 
Codrea, Ion Vlasin și alții. 
Au fost plantați în perime-

trul brigăzii nr. 6 Paring, în 
punctul numit Scărița, 1400 
puieți de brad. Vremea ne
favorabilă, de duminica tre
cută, nu a permis finalizarea 
unei noi acțiuni. De aceea 
activitatea de împădurire a 
celor 2 ha va fi continuată 
în următoarele 2-3 zile de re
paus.

In fotografia de mai jos, 
participanții la acțiunea or
ganizată în ziua de 7 aprilie 
în plină activitate.

Foto : I. CIUR 
pensionar

Cartierul de locuințe „Car- 
pați" din Petroșani are o ve
chime . 
ani. in 
cînd au 
ritatea 
rezultat 
fundații 
panta (dinspre linia ferată) 
a terenului pe care s-a ridicat 
cartierul. Au trecut ani de 
atunci, dar zona respectivă 
(doar nivelată) nu a mai pri
mit nici o... întrebuințare ! 
Apele ploilor au săpat în 
cursul timpului făgașe adinei 
în taluzul de păniînt, terenul 
a mai alunecat și, împreună 
cu diferite aluviuni, a „reu
șit" să creeze un șir de băl
toace urîte la vedere de-alun- 
gul liniei ferate pe toată por
țiunea ce mărginește cartierul 
„Carpați" dintre cantonul 80 
C.F.R. și pîrîul Maleia.

S-au făcut multe „planuri" 
cu „programe" de „rezolvare"

b de peste douăzeci de 
perioada 1950—1960, 
fost construite niajo- 
blocurilor, pămintul 
din săpăturile de 
a fost depozitat pe

a situației din această zonă, 
s-a scris și in ziar despre ea. 
Totul a rămas însă neclintit 
Acum, venim cu o nouă pro
punere... gospodărească, pen
tru a schimba înfățișarea a- 
cestui colț al cartierului, a- 
cestui punct de... intrare (cu 
trenul) în orașul nostru. Deci, 
pînă se realizează vechiul de
ziderat de sistematizare gene
rală a orașului, propunem ca 
atît taluzul respectiv cît și 
terenul de lîngă linia ferată 
(lanțul băltoacelor) să fie 
plantat cu salcîm și salcie. A- 
cești copaci vor putea fixa 
terenul, vor asana apa stătu
tă a băltoacelor, iar perdea
ua forestieră, verde, va crea 
o priveliște mai plăcută a te
renului respectiv decît este a- 
cum !

Cetățenii cartierului, școla
rii, tineretul, ar putea ajuta 
la realizarea acestei acțiuni!

Șt. PUTU

In Petroșani, 
August, dincolo 
tă, în colonie, a 
nă nu demult 
mixt, cu mărunțișuri, de unde 
locuitorii acestui cartier se 
aprovizionau cu o seamă de 
obiecte necesare in gospodă
rie — de la ață de cusut, ace, 
plicuri, săpun, detergenți, pî
nă la ciorapi, baticuri, sau ca
iete școlare. Acqst magazin a 
fost închis, pentru că funcțio
na în casa proprie a vînzătoa- 
rei și aceasta s-a pensionat. 
Am propus să se redeschidă 
magazinul în localul bufetului 
de pe această stradă, dar 
întîmpinat tot felul de 
potriviri. Chiar vizavi de 
fet există însă un spațiu 
mercial (pe vremuri era

pe strada 23 
de linia fera- 
funcționat pî- 
un magazin

Pentru înfrumusețarea 
orașului

La chemarea comitetului de 
partid al orașului Lupeni privind 
organizarea acțiunilor patriotice 
pentru gospodărirea și înfrumu
sețarea localității au răspuns 
duminică peste 200 de tineri din 
întreprinderi și instituții.

în cadrul acestei acțiuni des- ; 
fășurate au fost eliberate două ; 
amplasamente, s-au amenajat •! 
zone verzi și au fost transportate : 
materialele rezultate din lucrări- : 
le de curățenie in cartierele ; 
centrale ale orașului.

I

12

am 
îm- 
bu- 
co- 
aici

wfr fadă

o măcelărie) ocupat acum de 
cine știe ce instituție, că nu 
există acolo nici o firmă, doar 
niște rafturi și o arhivă se 
vede înăuntru. Se știe că spa
țiile comerciale nu pot fi o- 
cupate de altcineva, e lege în 
această direcție, de ce nu se 
respectă? Ce dorim noi? Ori 
ca acest spațiu să fie afectat 
magazinului cu care ne-am o- 
bișnuit și de cane avem nevoie, 
ori să se desființeze bufetul, 
că pentru țuicăf'tpe care nu 
ești obligat s-o bei zilnic) poți 
merge pînă în oraș, dar să te 
deplasezi doar pentru o papi
otă de ață e foarte greu !

P PÂNDELE,
pensionar, str. Dacia nr. 12 

Petroșani

Nu ne lăsăm păcăliți...
...Am intrat la bufetul „Iz

vorul rece- (unitatea nr. 27) 
din Aninoasa și barmana, Eva 
Banu. ne-a perceput, pentru 
cantitatea de 200 „amestecată" 
(țuică-super cu sirop) suma de 
12 lei. Am socotit și noi,' am 
aflat .prețurile și totalul era 
altul: 10.40 lei. Nicidecum 
lei! Am rugat-o să mai soco
tească o dată și ne-a zis că 
sîntem prea... mici ca s-o pu
nem pe ea ~ încurcătură.

I

HĂRNICIE
Comitetul orășenesc al fe

meilor Vulcan, prin comisia 
de sprijin a unităților sani
tare, a efectuat pînă în pre
zent peste 750 ore de mun
că voluntar-patriotică, în ca-

r
i

sa

drul creșei sau a Spitalului 
unificat din localitate. In 
fruntea acțiunilor : Laura 
Barbu, Irma Joldiș, Bertha 
Costache ș.a.

I

• GH. NILA, vulcan : De acord cu a- 
ecierile favorabile la adresa modului

de comportare, a servirii civilizate care 
se practică în magazinul alimentar (uni
tatea nr. 47) din colonia de sus a Vulca
nului (gestionar : Dochia Rădoi';. Cinste 
personalului unității, celor cinci vînză- 
toare de aici, pentru respectul deosebit 
acordat clienților ' Regretați faptul că nu 
aceleași cuvinte le puteți exprima despre 
responsabilul unității C.L.F. nr. 8. din a- 
celași cartier. îl invităm la un schimb de 
experiență cu vecinul său.
• VICTOR IUȚALAN, Petroșani (str 

Ghcorghe Șincai nr. 1 ap. 1) : De trei ani 
— ne scrieți dumneavoastră — solicitați 
încontinuu E.G.L.-ul să trimită un meș
ter spre a vă repara coșul casei, deterio
rat. Chemarea va rămas mereu fără ecou. 
Deoarece ne-ați cerut sprijinul, vi-1 acor
dăm, amintind celor în care ați avut în
credere — dar nu mai aveți — că ignora
rea obligațiilor de serviciu e o faptă deo
sebit de gravă.
• MARIN MARINESCU, Petroșani : 

Ne semnalați niște deficiențe în calitatea 
servirii la magazinul alimentar (unitatea

l-am cerut condica de sugestii 
și reclamații și. ne-a răspuns 
că așa ceva nu există la „Iz
vorul rece". Am dori să-i fa
ceți cunoscut barmanei Eva 
Banu că orice unitate comer
cială are un asemenea caiet 
de sugestii, care se prezintă, 
obligatoriu, la orice solicitare 
a clienților. Nu de altceva, dar 
nu cunoștea acest lucru 1 Și 
să-i mai transmiteți barmanei 
că oricît am fi noi de mici, 
știm totuși aritmetică și nu 
ne lăsăm păcăliți așa ușor 
cum ar vrea ea. In încheiere, 
o întrebare: Inspecția comer
cială a municipiului de ce nu 
vine mai des pe la „Izvorul 

avea ce vedea ?rece", că ar

Viorel
Anton 

str. 23

AMARIȚEI, 
BELDIMAN, 

Augusf nr. 50 
Aninoasa

juridică
jg. G. I. din Petrila, întrea

bă dacă fiind transferat în in
teresul serviciului, conform 
art. 11 lit. „a" din Legea nr. 
1/1970 își păstrează sau nu 
drepturile cîștigate anterior 
transferării, drepturi care 
constau în clasa și gradația 
care le avea la vechiul loc 
de muncă.

Kfe mai scrie cititorul nos- 
«ă transferul s-a făcut pe 
post identic la ILM. Dilja

a 
ci 
sr 
d(

și ne roagă să-1 încunoști: 
țăm dacă această unitate est 
obligată să-l încadreze în 
ceeași clasă de salarizare 
menținerea gradației și 
consemneze această stare
fapt în cartea lui de muncă

Art. 11 lit. „a" din Legea 
nr. 1/1970 prevede că trans
ferul în interesul serviciului 
„Se acordă — la cererea uni
tății unde se transferă sala
riatul, respectiv — de către

conducerea unității de la ca
re pleacă eu aprobarea orga
nului ierarhic superior al a- 
cesteia".

Potrivit art. 8, lit. „a“ din 
Legea nr. 1/1970, salariatul 
cu contract de muncă pe du
rată nedeterminată, transfe
rat în interesul serviciului, 
are vechime neîntreruptă în 
aceeași unitate.' Din cele ară
tate mai sus rezultă că dacă 
a fost transferat în interesul 
■.erviciului și mai mult decît 
itît, pe un post identic celui 
avut înainte, trebuie să fiți 
încadrat în aceeași clasă de 
salarizare . cu menținerea 
gradației avute anterior.

In ce privește operarea în 
artea de muncă a situației 

respective, aceasta se poate 
face oricînd, atît timp cît 
contractul de muncă între 
dumneavoastră și unitate se

nr. 22) din cartierul Aeroport — Petroșani, 
dar uitați să specificați numele vînzătoa- 
relor cu care ați avut divergențe sj ziua 
cînd s-a întîmplat. Reveniți. f
• ILIE CRACIUNESCU, Vulcan : Con- 

siderînd că aveți perfectă dreptate, vă 
publicăm (la cerere) adresa, pentru a a- 
junge „în mîna“ celor de la sectorul 
E.G.L. care v-au „uitat" cam demult, din 
1969. Deci: I.C., Aleea Muncii, bloc C 23. 
ap. 1. Să sperăm că, în curînd. meșterii 
E.G.L.-ului vă vor „vizita". Trebuiau 
demult s-o facă !
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Se va urmări 
mai îndeaproa
pe respectarea 
mercurialului

menține fără a interveni vreo 
modificare in legătură cu 
clasa de salarizare în care 
sînteți încadrat, eventuale 
gradații obținute sau o 
schimbare de funcție. Reco
mandabil ar fi însă ca toate 
serviciile de personal din u- 
nitățile socialiste să opereze 
deîndată în cărțile de muncă 
modificările intervenite 
situația saiariaților.

Așadar, dumneavoastră, ști
ind ce salar ați avut la ve
chea unitate și ce salar aveți 
acum, puteți să vă dați sea
ma dacă bepeficiați sau nu 
în continuare de drepturile 
cîștigate înainte de transfe
rare. Legal e să beneficiați 
de aceste drepturi și să se 
consemneze situația în cârtea 
de muncă.

în

licitate de dumneavoastră re
dacției, vă comunicăm urmă
toarele : Conform reglemen
tărilor in vigoare s-a statuat 
ea angajații care au urmat 
cursurile școlilor profesiona
le și al căror contract de 
muncă a fost desfăcut din i- 
nițiativa angajatului, mai 
inainte de a se fi împlinit ter
menul stipulat în contract, 
sînt obligați să restituie uni
tății cu care a încheiat con
tractul cheltuielile de școla
rizare pe perioada de timp 
rămasă neexecutată.

In cazul 
veți suporta 
școlarizare

In răspunsul referitor la no
ta publicată în „Steagul roșu" 
nr. 7556, administrația pieței 
orașului Petroșani ne-a infor
mat că pentru respectarea de 
către producători a prețurilor 
de morcifriâl vor fi intensi
ficate controalele inopinate, 
iar în cazurile identificate de 
solicitare a unor prețuri mai 
mari se vor aplica prevederi
le Legii nr. 19/1971.

De asemenea, după ce se re
cunoaște că nemenționarea 
datei la zi de pe tabla cu pre
țurile a fost o... scăpare, prin 
același răspuns, ne-au fost 
date asigurări că în viitor pre
țurile oficiale vor fi consem
nate clar și cu operativitate, 
tabla mercurialului primind 
prin revopsire o nouă înfăți
șare.

• SZIRMAN LUDOVIC, 
Lupeni. Referitor la cele so-

dumneavoastră 
cheltuielile de 

pe durata de 
7 luni, care a mai rămas ne
executată din contractul de 3 
ani încheiat cu E.M. Lupeni.

JURIST

Promisiuni, da... 
reparații, da !

Referitor la articolul apă
rut in „Steagul roșu- cu titlul 
„Promisiuni, da... . reparații,
ba !" conducerea E.G.L. Petro
șani ne-a comunicat că defi
ciențele de la instalația sani
tară reclamate de locatarul 
Constantin Popescu din Vul
can, b-dul Victoriei nr. 4 blo
cul E-2, sc. I, ap. 4, au fost

Să respectăm normele de conviețuire 
în comun șl să păstrăm avutul obștesc

citit ziarul „Steagul ro- 
care a fost publicat ar- 
intitulat „Drum greșit", 

greșite" 
8 Martie 
blocurile 
30 — 31 

sînt

Am 
șu" în 
ticolul 
Asemenea „drumuri 
mai sînt în cartierul 
din Petrila. Printre 
nr. 17 — 18 — 29 — 
— 32. de exemplu, sînt nu
meroase asemenea „drumuri" 
peste zonele verzi. Ar fi 
timpul ca și locatarii acestor 
blocuri să renunțe la folosirea 
„drumurilor greșite" și să se 
deplaseze pe cele amenajate 
în acest scop, chiar dacă sînt 
ceva mai lungi. Avem doar o- 
bligația de a păstra bunul ob
ștesc, ceea ce s-a realizat prin 
acțiunile de înfrumusețare a 
orașului nostru. Pentru evita
rea unora dintre aceste „dru
muri greșite", un mare ajutor 
îl putem avea din partea ca
drelor didactice. Tovarășii 
profesori și învățători ar tre
bui să îndrume cu mai multă 
stăruință copiii să circule or
donat, pe trotuare, să nu mai 
calce toate zonele verzi și să 
nu rupă arbuștii. în fața blo
cului nr. 17, de arborii orna
mentali au fost legate sîrme 
sau sfori care erau folosite 
drept hinte.' Nimeni nu le spu-

ne nimic acestor mici rău-fă- 
cători. Motivul — nu vor să-și 
facă dușmani. Tot în fața blo
cului nr. 17 se află un punct 
de colectare a gunoiului care 
lasă de dorit. Sînt trimiși co
pii mici, cu diverse vase, care 
nu pot să pună gunoiul în re- 
cipiențî și îl depun jos, lîngă 
punctul gospodăresc gol. A- 
poi vîntul împrăștie în tot 
cartierul hîrtii și gunoaie.

In „Steagul roșu" nr. . 7 550 
din 13 februarie 1974 a fost 
publicat un articol despre ne
cesitatea liniștei în blocuri. 
Cu regret trebuie să spun că, 
în holul și în casa scării I de 
la blocul nr. 36, continuă gă
lăgia și jocul copiilor. A fost 
organizată și o ședință cu loca
tarii de către tovarășul Via- , 
dimir Ureche dar se vede că 
și această acțiune nu a avut 
nici un efect.

Oare pînă cînd se mai poa
te tolera încălcarea celor mai 
elementare reguli de convie
țuire în comun, liniștea șl în
treținerea în bune condițiuni 
a bunului obștesc ? !

Nistor TRAILOVICI, 
locatar, Petrila

Pe urmele 
semnalelor

critice '
ale ziarului

remediate. Totodată s-a atras 
atenția în scris secției fond 
locativ Vulcan să dovedească 
mai multă operativitate în re
zolvarea cererilor oamenilor 
muncii. Așa mai merge !

„Semnalul" 
a fost numai
recepționat

Vulcan care 
că în 
mărfuri 

găsesc

reclama 
magazinele 
industriale 

pantaloni din 
bărbați și

A fost publicată în nr. 7550 
al ziarului nostru scrisoarea 
tovarășului Ioan Petrescu din 
orașul 
faptul 
I.C.L.S. 
nu se
pluscord pentru 
scurte de relon nr. 58—60. Din 
răspunsul conducerii între
prinderii gjynerciale amintite, 
referitor la acest „semnal", 
notăm :......necesarul de panta
loni pluscord solicitat de 
I.C.L.S. mărfuri industriale 
nu se onorează de cît în par
te de către I.C.R.M. Deva, iar 
scurte de relon numerele a-

mintite se contractează în 
cantități foarte mici, deoarece 
sînt solicitate foarte rar.“

Așadar „semnalul" a fost 
doar recepționat, măsurile pen
tru aducerea confecțiilor res
pective în magazine vor mai 
întîrzia. Cît anume ? Nu am 
reușit să aflăm.

Huliganii 
au fost 

identificați
Lucrătorii din cadrul mili

ției orașului Petrila au iden
tificat persoanele care — așa 
cum se arăta în articolul „Să 
se ia măsuri împotriva huli
ganilor", publicat în „Steagul 
roșu" nr. 7574 — în perioada 
respectivă au avut o compor
tare neeorespunzătoare în car
tierul 8 Martie și în special în 
preajma complexului comerci
al și le-a sancționat conform 
actelor normative în vigoare. 
Spre edificare, în răspuns, au 
fost menționate următoarele 
nume : loan Lungu, Rinoldo 
Armean, Alexandru Keri, Ste- 
lian Stratan, Gheorghe Vitez. 
De asemenea, au fost identifi
cați mai mulți tineri care s« 
sustrăgeau de la îndatorirea 
de a-și asigura cîștigarea mij
loacelor de existență prin 
muncă, preferind un mod de 
viață parazitar și s-au luat 
măsuri pentru determinarea 
lor să se angajeze în cîmpul 
muncii. Printre aceștia din 
urmă s-au numărat Nicolae 
Frățilă, Gheorghe Saitos, Di
nu Preduț și ®raian Benea.
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de la Țebea", 
turcii", „bată tor-

cercurilor artisti- 
și ele o pondere 
eficientă în for

mline,

poli trece nepăsător 
atmosfera de ordine și

Și 
Casei

Nu 
peste 
de împlinire profesională 
educativă din cadrul 
pionierilor din orașul Vulcan. 
Nu pofi, pentru că, in fiecare 
clipă te simți atras să desci
frezi ce simbol uman se as
cunde dincolo de fiecare lu
cru, obiect creat sau imagine 
expusă. Profesoara Ana Roș
ea, directoarea Casei pionie
rilor ne-a oferit detalii des
pre contribuția acestei insti
tuții In procesul educativ.

— Care este rolul formativ 
al Casei pionierilor din Vul
can in contextul educational 
de astăzi ?

■— In aplicarea directivelor 
trasate de conducerea de 
partid cu privire ia dezvolta
rea aplicativă a învățămîntu- 
lui contemporan, casa pionie- ' 
rilor are și ea un rol major 
și preponderent in a promo
va și dezvolta tinerele talen
te (manifestate in creația 
practică sau artistică). Numai 
astfel, urmărind cu perseve
rentă dezvoltarea la elevi a 
priceperilor și deprinderilor, 
o casă a pionierilor poale să 
fie eficientă și să-și atingă 
scopurile propuse.

— Deci, aici vin numai co
piii pasionați, dotat i sau și 
cei pe cale de a-și descoperi 
vocația ?

— Aici copiii participă po
trivit interesului și opțiunilor 
personale — și ar li nepeda
gogic să fie altfel. La fiecare

an aplicăm teste, 
de înscriere cu 
atrage copiii care

început de 
se lac fișe 
scopul de a 
au realmente înclinații. Dar, 
porfile sînt deschise și celor 
care iși descoperă pasiunile 
mai greu. Și aceștia sint bine 
primiți, mai ales că e vorba 
de stimularea unor noi și noi 
membri în activitățile cercuri
lor.

—■ Venind vorba de cercuri, 
vă rugăm să ne spuneți care 
sint criteriile de selectivitate 
la aceste cercuri ?

— Spre . a vă da o imagine 
mai largă am să vă informez 
că cercurile de metaloplastie, 
foto, cineclubul, construcții- 
radio, micii naturaliști au gă
sit audientă mai mare in ria
dul celor cu îndemînare 
gîndire- practică; pe cînd cel 
de poezie, micii ascultători de 
basme, artizanat și desen sînt 
frecventate de copii cu o în
clinație artistică, mai imagi
nai ivi. Trebuie subliniat faptul 
că toate cercurile au fost înfi
ințate numai in funcție de do
rințele și cererile copiilor. A- 
vem colaboratori inimoși care 
le conduc, dovadă că s-au și 
primit multe mențiuni in ca
drul concursului pe tară „Mi- 
ni-tehnicus“. Spre exemplu 
tehnicianul Petru Drăghici îi 
inițiază cu multă pricepere și 
sensibilitate pe micii pionieri 
in metaloplastie. Este . re
marcat. varietatea modelelor 
create, multe Inspirate din 
momente istorice — „Hona“,

și

„Mormîntul 
„Luptele cu 
cînd". .

In cadrul 
ce, care au 
specifică și
marea generațiilor de 
se manifestă o permanentă 
receptivitate pentru valorifi
carea tradițiilor locale de 
muncă și a elementelor fol
clorice. Pionierii se inspiră 
din trecut dar și din prezent, 
din viata părinților lor. Cînd 
desenele, de pildă, sînt ins
pirate din trecut, culoarea ca
re predomină e cenușiul, lini
ile sint foarte 
fetelor e dură 
șare; lucrările 
ră — și sint 
viata Vulcanului de azi 
alt caracter; sint mai 
noase, culoarea este 
optimistă. De altfel cercul de 
desen și de artizanat conlu
cra în această valorificare a 
tradițiilor și a motivelor din 
via/a contemporană pe care 
ei o observă cu pătrundere și 
pricepere artistică.

Instructorii Casei pionieri
lor din Vulcan sint pasionali 
în activități, receptivi la fru
mos și la util, știu să atra
gă copiii, le ascultă sugestiile, 
pentru a sprijini intr-adevăr, 
procesul complex de educație. 
Am părăsit Casa pionierilor 
din Vulcan cu simtămîntul că 
acolo, firesc, se naște o lume 
a copilăriei, o lume a patriei 
tinere, a Vulcanului cunos
cător de trudă și izbînzi, o lu
me curată ca apa basmelor 
sau ca șirul cusăturilor colo
rate de la cercul de artiza
nat, o lume a adolescentei bi
necuvântate, pentru că I se a- 
cordă încredere, certitudine 
și speranfă în făurirea unor 
lucruri adevărate, vii și folo
sitoare societății de azi, de 
mîine și de totdeauna. Cea 
de a 25-a aniversare a pionie- 
riei e așteptată, deci, cu mari 
realizări de membrii Casei 
pionierilor, florile tinere ale 
Vulcanului de

aspre, expresia 
pînă la 
care se 
multe -

îngro- 
inspi- 

din 
î au un 

lumi- 
vioaie,

palmaresul dorului se înscrie 
și participarea la concursul 
coral televizat „Cînțare pa
triei'1 din 23 decembrie 1973 
unde a obținut 98,25 puncte.

@ Pionierii 
generală nr. 5

cabana Cîmpu

(Urmare din Pag. 1)

Activități bogate
cu conținut educativ
• Un grup de 50 pionieri 

din clasele II — IV de la 
Școala generală nr. 1 Petro
șani, sub conducerea coman
danților instructori de deta
șament. au organizat o ex
cursie la Tîrgu Jiu. Excursia 
a avut tema „Să cunoaștem 
valorile culturale ale popo
rului nostru". Cu această o- 
cazie au fost cunoscute ope
rele sculptorului Constantin 
Brâncuși și a fost vizitat Mu
zeul județean de istorie.

® Pionierii Școlii genera
le nr. 6 Petrila au pregătit 
un frumos montaj muzical- 
literar-coregrafic intitulat 
„Azi e zi de sărbătoare". In 
curînd publicul din Valea 
Jiului va avea posibilitatea 
să-l cunoască pe scenele clu
bului din Petrila, Lonea 
la Casa 
troșani. 
nică va 
prilie la 
„Pionieri® la anii tăi", de la 
Deva. Pionierii de la aceeași 
școală nu vor uita nici acți
unile „Treizeci de trepte spre 
comunism11 și „Pionierie, a- 
nii tăi frumoși" — intîlnire 
cu foști pionieri din genera
ția anului 1949.

® Pionierii de la Școala 
generală nr. 4 Petroșani în 
cinstea aniversării Organiza
ției pionierilor au inițiat ac
țiunea „Școala noastră ca o 
floare". In cadrul acesteia 
au participat la înfrumuse
țarea claselor, a școlii și 
curții. Pionierii din clasele 
II—IV au organizat, sub 
conducerea comandantei in
structoare Elisabeta Avră- 
muțiu, o tabără autofinanța
tă de 4 zile la 
lui Neag.

Pe geam
după...

mărunțiș

de cultură din Pe- 
Prima apariție sce- 
fi în data de 27 a- 
spectacolul omagial

® Un număr de peste 300 
pionieri de la Școala genera
lă nr. 2 Lupeni au participat 
la acțiunea „Primăvara pio- 
nieriei”. In cadrul detașa
mentului au organizat dru
meții in împrejurimi pentru 
cunoașterea localității, con
dițiile ce le oferă orașul, 
pentru muncă. învățătură și 
distracție. Tot la 
școală s-a organizat 
rotundă cu tema ,.P 
Republicii Socialiste 
nia peste hotare11 la
participat peste 60 de pio
nieri.

această 
o masă 
restijiul 
llomâ- 

care au

de la Școala 
Petroșani, în

drumați de comandanta in
structoare Niculina Istrătes- 
cu, au fost timp de trei zile 
într-o excursie la București. 
Ei au vizitat instituții de 
cultură și locuri care vorbesc 
despre actul istoric de la 23 
August 1944. Un alt grup de 
pionieri, sub conducerea co- 
mandantei instructoare Ma
ria Koszta. a organizat o ta
bără autofinanțată în munții 
Paring.

@ La Școala generală nr. 
6 Petroșani, în cinstea mari
lor evenimente ale acestui 
an, pionierii, sub conducerea 
comandanților instructori au 
organizat următoarele acți
uni : „Treizeci de ani de lu
mină" — simpozion urmat 
de cîntece și poezii patrioti
ce: „Pionieria. floare mîndră 
a florilor" — șezătoare lite
rară; activități de muncă pa
triotică pentru amenajarea 
noului atelier-școală.

*

ț

Sondorii de la foreză 
se autodefinesc...

obișnuit a 
iac

muncă, 
con- 

în- 
pre- 
rea-

ÎȘi 
Și 
Și

Plutonierii Ion Flore» și 
Ion Covali, agenți de ordine 
în orașul Petroșani, își exer
cită serviciul pe timp de 
noapte cu maximă conștiin
ciozitate. Dînd dovadă de o 
vigilență sporită în timpul 
rondurilor în sectoarele de 
care răspund, în noaptea de 
30/31 martie a.c., în jurul o- 
rei 1,00, cei doi subofițeri, 
au surprins la magazinul de 
pîine din cartierul Aeroport 
pe Leon Mureșan, angajat 
la șantierul T.C.H., care, 
prin spargerea unui geam, 
reușise să pătrundă în uni
tate șj să golească sertarele 
de mărunțișul rămas. Ace
eași operație a făcut-o și la 
magazinul de articole de 
copii din același complex. 
Furtul calificat, comis în 
dauna avutului obștesc îi va 
aduce nocturnului spărgător 
ceea ce a căutat și ceea 
merită...

Răfuială
între șoferi

ce

la 
în

Augustin Tomuș, șofer 
I.C.M. Livezeni a intrat 
ziua de 30 martie a.c. în bu
fetul „Ciocîrlia" să-și facă 
poftă de mîncare cu „una 
mică". în bufet, printre alți 
consumatori, se afla și șo
ferul Ion Minea, de la Fabri
ca de produse lactate, cu ca
re A. T. avea o răfuială mai 
veche. Găsind prilej de cear
tă, cei doi -au ajuns la încă
ierare, I. M. trezindu-se 
chiar cu o sticlă în cap. Sec
toristul, plut. maj. loan Su- 
ciu aflîndu-se prin apropie
re, a intervenit aplanînd 
scandalul ce luase amploa
re. Amenda aplicată, con
form Decretului 153/70 lui 
A. Tomuș, cel care inițiase 
gîlceava, poate că-i îi. va fi 
învățătură de minte.

buza scocului. Apoi, din 
s-a auzit doar acel amestec 
de scrîșnet și zgomot de mo
tor al forezei acoperind gla
surile celor trei ortaci care 
se căzneau să se facă înțe
leși.

— Avantajele folosirii a- 
ceslei metode de săpat sui
tori— ne spunea ing. MAR
TIN BORȘA, sînt net su
perioare fată de vechiul pro
cedeu, clasic, cu pușcare și 
susjinere cu lemn, lată de o 
lună, timpul s-a redus la 10 
zile, după care în 6 schim
buri se termină și lucrările 
de susținere cu inele metali
ce. Este o metodă practică, 
foarte bună și fără riscuri. 
Despre sondori? Pot spune 
fără reținere că sînt meseri
ași destoinici, pricepuți și 
cu multă experiență, s-au 
familiarizat rapid cu mînui- 
rea și întreținerea utilajului.

...Deși era trecut de mult 
de miezul nopții și oboseala 
iși spunea cuvîntul, timpul 
petrecut alături de sondorii 
de la orizontul 490 ne-a dat 
posibilitatea să-i cunoaștem, 
să-i vedem angrenați în te
merara lor muncă. Se spune 
că unii dintre oameni, ca și 
munții, te obligă la eforturi 
ca să-i pofi cunoaște, să-i 
poți aprecia la adevărata lor 
valoare. Cei trei sondori, ca 
și ceilalți colegi ai lor din 
schimburile conduse de DU
MITRU VINTILĂ și MARIN 
NEDELCU —, oameni har
nici, priceputi, curajoși și 
perseverent! 
definit personalitatea 
muncă. Am avut ocazia 
vedem ce sint capabili 
Iacă acești oameni din 
raj: o metodă mecanizată, 
modernă de străpungere cu 
sonda din adîncuri către su
prafață. De fapt lucrări mi
niere — suitori — executa
te rapid, cu responsabilitate 
de „sondorii de Ia VII", a- 
cești sfredelitori de căi pen
tru pătrunderea aerului, atît 
de vital necesar oamenilor 
care muncesc în adîncurile 
minei...
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Pop SIRHUProf. Ana

și-au auto- 
prin 

să 
să 

fo-

azi.
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(Agerpres)

didactice, a
în municipiu cabi- 
orientare școlară și 
să se constituie co- 
vederea acestei ac-

la 
la

catedrelor d 
tuturor cadre- 
nu numai ce-

La secția electronică de la atelierul școală al liceului din Vulcan, maistrul instruc
tor Ion Drăgiiici explică elevilor cu multă pasiune „încurcatele rețele" ale unui montaj 
electronic» Fotoj Ștefan NEMECEK.

® Pionierii do la Școala 
gonorală nr. 5 : . • -iin 'e p" ’- 
gâte-:c să sărbătorească cinci 
ani de la înființarea corului 
„Doina". Această aniversare 
o dedică și sărbătoririi unui 
sfert de veac de la înființa
rea primelor detașamente de 
pionieri din țara noastră. In

® Membrii cercului foto 
de la Casa pionierilor din 
Lupeni au amenajat, la clu
bul sindicatelor din localita
te, o expoziție de fotografii 
artistice cu tema „A 25-a a- 
niversare". Din expoziție se 
remarcă fotografiile „Salut 
voios de pionier11, „Moment 
solemn", „Drapelul nostru11, 
Start11 și altele.

Licee de chimie industria
lă la : Turda, Constanța, Fi- 
eni. Deva, Călărași, Slobozia, 
Bușteni.. Jimbolia.

Se înființează, de aseme
nea, licee metalurgice la : 
Tîrgoviște, Iași și Roman : 
licee pentru industria pre
lucrării lemnului la : Beiuș 
și Cchu Silvaniei ; licee pen
tru industria textilelor și 
confecțiilor la : Arad. Pi
tești. Oradea, Botoșani. Bra
șov. Buzău, Sf. Gheorghe, Si
ghișoara, Sibiu, Mediaș, Ti-

mișoara, Lugoj. Focșani 
București ; licee sanitare la : 
Arad, Bacău. Brașov. Cluj, 
Constanța. Craiova. Hune
doara, Iași.' Satu Mare,' Rm. 
Vîlcea și București : licee 
pentru domeniul îmbunătă
țirilor funciare și gospodări
rii apelor la ; Arad, și Mi
roslava (Iași) : licee de indus
trii alimentare la
Roman, Constanța 
liceu economic 
și liceu agricol 
(Ilfov).

: Craiova, 
și Tulcea;
Petroșani 
Armășești

Muncă responsabilă din partea cadrelor 
întregului tineret școlar
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buie preîntîm.pinat de școa
lă. Principala metodă — ca
re s-a aplicat deja, dar va 
trebui mult îmbunătățită sub 
aspectul diferențierii — este 
sistemul meditațional în 
școală după orele de curs, 
munca individuală cu elevii, 
legătura constantă și cunoaș
terea familiei elevului — u- 
na dintre pîrghiile eficienței 
școlii. In școlile din Valea 
Jiului cazurile de repetenție 
la clasele I—IV erau limita
te și în anii precedenți, dar 
din acest an vor dispare 
complet ca urmare a preo
cupărilor formative puse în 
sarcina cadrelor didactice de 
Plenara C.C. al P.C.R. din 
iunie 1973. Dar eliminarea 
repetenției nu trebuie să în
semne tendință spre medio
critate. învățătorul și profe
sorul sînt chemați să colabo
reze între ei, să ajute și să 
stimuleze elevii, să-i cunoas
că individual în clasă și în 
afara oi. Scopul formativ al 
școlii trebuie conceput sub 
aspectul intensificării muncii 
cadrului didactic pentru_ ca 
elevul să manifeste în gîndi-

re independență, putere de 
analiză și sinteză, de gene
ralizare și abstractizare.

In fiecare școală rezultate
le trimestrului al II-lea au 
un caracter concret si anali
za va trebui să cuprindă și 
un alt element — orientarea 
școlară a elevilor, care nu 
este o activitate specifică 
doar claselor terminale (a 
Vlll-a), ci un proces conti
nuu, prezent încă din clasa 
I. Din recenta Hotărîre a 
Consiliului de Miniștri, prin 
care sg generalizează obli
gativitatea absolvirii primei 
trepte liceale din anul șco
lar 1974-1975. reies sarcini 
cu totul specifice școlii, la
tură căreia trebuie să i se 
acorde o atenție deosebită 
in acest ultim trimestru. Ab
solvenții claselor a VIII-a 
vor urma prima treaptă a 
liceelor de cultură generală 
sau de specialitate, dar ori
entarea va trebui să aibă la 
bază înclinațiile, aptitudini
le lor care să le determine 
opțiunea. Cadrele didactice 
sînt chemate să cunoască a- 
ceste preferințe ale elevilor, 
să le stimuleze manifesta
rea. să corecteze cu tact ale-

gerea și să colaboreze cu pă
rinții. In aceste zile s-au a- 
menajat 
nete de 
urmează 
misii în
țiuni la nivelul fiecărei școli. 
Important este că în acest 
proces deosebit de important 
pentru viitorul elevului, să 
colaboreze eficient si cadre
le didactice de la viitoarele 
licee, să se inițieze întîlniri, 
convorbiri, mese rotunde cu 
reprezentanți ai diferitelor 
profesii, în special din mi
nerit, să se efectueze vizite 
în întreprinderi pentru ca a- 
legerea elevilor să fie călă
uzită de cunoașterea cît mai 
multor profesiuni.

Educația este un proces 
continuu care se prelungește 
de-a“Wngul mai knultor ani 
în forme organizate — grădi
nița, apoi școala — pentru a 
fi continuată de ’ colectivele 
în care se integrează tînărul. 
Dar, în primii ani de școală 
se structurează personalita
tea copilului, este format în 
spiritul tradițiilor revoluțio
nare ale poporului nostru, 
al cunoașterii știihțifice, ma- 
terialist-dialectice a lumii și

vieții. în acești ani înfloreș
te sentimentul de dragoste 
pentru patrie și partid. Or
ganizațiile de pionieri și 
U.T.C. au o contribuție ho- 
tărîtoare; în această primă
vară, cînd mai sînt doar cî- 
teva zile pînă lâ împlinirea 
unui sfert de veac de la în
ființarea Organizației pionie
rilor din țara noastră, s-au 
obținut rezultate sugestive. 
Participarea elevilor la nu
meroase acțiuni social-utile, 
succesele în activitatea cul- 
tural-artistică și sportivă, 
sînt succese ale înseși edu
cației din școală. Dar, anali
zele din consiliile profesora
le trebuie să găsească forme
le pedagogice concrete de in
tensificare a pregătirii politi- 
co-ideologice — prin infor
mări operative, adecvate 
vîrstei și puterii de înțelege
re, prin invățămîntul ideo
logic, (în care să aibă loc 
dezbateri vii, să se clarifice 
noțiuni, principii, evenimen
te, să se înțeleagă politica 
partidului și statului nostru), 
prin eficiența educativă a 
adunărilor generale U.T.C. 
său de pionieri. In acest con
text revin atribuții deosebi-

te colectivelor 
științe sociale, 
lor didactice, 
lor cu responsabilității spe
ciale. Diversificarea formelor 
folosite (gazete de perete, 
cadran politic, fotomontaje, 
montaje literar-muzicale, co
ruri etc.) să aibă în vedere 
în mod permanent puterea 
de receptare a elevilor ca 
o condiție principală a efici
enței. Organizațiile de pio
nieri și U.T.C. trebuie 
desfășoare o activitate 
bativă și să contribuie 
matic, șub îndrumarea 
nizației de - partid, la 
activitatea de 
școală.

Invățămîntul este un do
meniu al activității sociale 
în care eficiența formativă 
este criteriul de verificare 
al muncii. In consiliile pro
fesorale această idee trebuie 
să călăuzească analizele pen
tru a fi aplicate metode și 
procedee optime în procesul 
de învățămînt și educație 
din Valea Jiului în vederea 
încheierii anului școlar cu 
reale succese în formarea ti
neretului in spiritul cultului 
muncii, pentru viață.

ceea ce ne-am 
numi foraj cu sonda. Ei 
străpungeri ale straturilor 
de jos in sus, adică de la 
orizonturile inferioare către 
cele superioare. Și unde pu
team să-i cunoaștem mai bi
ne decît acolo, jos in subte
ran, la locul lor de 
unde omul și mașina 
topește priceperea 
demînarea cu torta
cizia mașinii pentru 
Uzarea obiectivului de o im
portantă deosebită: crearea 
unei noi căi de aeraj și de 
circulație intre două orizon
turi.

In schimbul trei, din echi
pa de sondori a lui PETRE 
MANȚOG lucra la orizontul 
490 schimbul condus de son
dorul NIȚA DUMITRAȘCU. 
Un muncitor care, în cei 15 
ani de „sondării" la suprafa
ță și 10 în subteranele Dil- 
jei a dobindit o vastă expe
riență. Alături de el, încă 
doi ortaci, și ei buni cunos
cători ai profesiei, NICO- 
l.AE DIACONESCU și VA- 
SILE AVRĂMESCU. După în
cărcarea sterilului căzut la 
baza reductorului capului de 
acționare al forezei în cîte- 
va vagonete, a început ope
rația de forare propriu-zisă. 
Șeful de schimb, care este 
totodată și mecanicul mași
nii, a pornit foreza numai 
după ce unui dintre ortacii 
care se afla in locul de ma
nevrare al prăjinilor a cobo
rît — cu o agilitate neobiș
nuită pentru om care se a- 
propie de vîrsta jumătății de 
secol — de pe reductorul 
capului de acționare. Pri
veam cum axul forezei, în 
dubla lui mișcare — de as
censiune și rotafie — dislo
ca din sedimentarea me/.ozo- 
ică a stratului, bucăți de ro
că. Deodată, s-a auzit un_ 
vuiet puternic, ca de avalan
șă însoțit de un glas: „pă
zea, că se sparse sacul!“ In 
aceeași clipă, a început, „să 
curgă" pe un jgheab steri
lul în vagonetul aliat

„Plimbarea“
I-a costat...

Lui Ion Pafa, 
la 
ce 
de 
teva pahare, i-a veniț pof
ta să se plimbe cu un' căru
cior — stand mobil —• desti
nat desfacerii produselor 
agroalimentare de la unita
tea C.L.F. din complexul co
mercial Aeroport. Personalul 
magazinului i-a atras aten
ția să renunțe la „plimba
rea" cu „raftul umblător". El 
tot nu s-a astîmpărat însă, 
ripostînd violent, prin cu
vinte ce au indignat cetățe
nii aflați în jur. Pînă la ur
mă, ce „căuta" a găsit. Pit. 
Ion Neagoe, sectoristul carti
erului, fiind de față,, a ac
ționat în 
ilor sale, 
chefliului 
lei. Să-i 
plimbări

aiigajat 
S.S.H. Vulcan după 
s-a șprițuit în ziua 
1 aprilie a.c., cu cî-

virtutea atribuți- 
administrîndu-i 

o amendă de 500 
piară pofta de 
năstrușnice !

Cpt. Toma FALON

SPORT
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TREBUIE SĂ
lui Gră- 
nu dau

iasă cărbune, brigăzile 
dinaru, Șoșoi și Nagy 
cărbune din cauza stratului, ca
re e foarte subțire. De aici iese 
mai mult steril care diluează 
calitatea cărbunelui. Nu o dată 
întreaga producție din aceste 
lucrări o trimitem la haldă. 
Așa se face că la pregătiri pla
nul se realizează, dar la căr
bune nu, pentru că aceste lu
crări nu produc cărbune, așa 
cum a fost planificat.

N.N. Situația expusă nu este 
nouă. Ea e bine cunoscută de 
specialiștii Centralei. Faptul ne-a 
fost confirmat de tovarășul ingi
ner Dumitru Popeanăș, șeful ser
viciului programare-dezvoitare. Se 
caută soluții. După cum ni s-a 
relatat, cu sprijinul conducerii mi
nei sint conturate unele dintre 
ele. Dar pînă la finalizare sec
torul nu reușește să-și realizeze 
planul și datorită acestor greu
tăți care se adaugă la altele 
care ne-a vorbit directorul 
ploatării.

Să cunoaștem și părerile 
nor șefi de brigadă care lucrea-

ză în aceste locuri de muncă, 
vizînd tot cauzele rămînerii în 
urmă.

Jenică Năstase : Crațerele nu 
merg. Stau cile un șut întreg. 
Eu am lăsat azi frontul armat, 
dar degeaba. N-am putut da 
cărbune că nu merg crațerele.

— Dar cu lemn, cum sinteți 
aprovizionați ?
— Ne trimit bușteni de 35—■ 

40 de centimetri diametrul. Și-i 
verde. Abia-1 ridică patru oa
meni. Eu de cînd sînt în mină, 
cu așa lemn nu am lucrat. Și 
galeria ar trebui reprofilată de
oarece coloana de aeraj e pe 
crațer Cum să duci lemnul ca
re mai e și tare greu ? Oame
nii muncesc, dar să ne ajute 
sectorul. Ce mai. lemnul e verde 

este. Dar ne mai și lip- 
nu merg utilajele, 
nervos. Oamenii

dar n-au cu ce să lu- 
;ă dea cărbu-

— cînd 
sește și 
asta-s 
munci,
creze ca lumea.

De.
ar

de
ex-

li

Dar de ce nu merg utila
jele ?
— Că-s stricate. Azi mi-a 

schimbat 100 de metri de lanț. 
Acuma jumătate e nou și ju-

să 
com- 
siste- 
orga- 
toată 

educație din

Din inițiativa comite
tului de partid al E.M. 
Petrila, astăzi are loc o 
consfătuire a comisiei 
organizatorice pe tema: 
Activizarea comuniști
lor — sarcină de mare 
răspundere în etapa ac
tuală a organelor și or
ganizațiilor de partid 
din cadrul exploatării.

La consfătuire partici
pă membrii comisiei or
ganizatorice, secretarii 
și locțiitorii comitetelor 
de partid și ai birouri
lor organizațiilor de ba
ză, Participanții vor 
purta largi dezbateri pe 
baza materialelor pre
zentate.

Cupa României** la fotbal, 
ediția 1974-1975

NE AJU7E ÎNTREGUL SECTOR!
mătate stă să se rupă. De ce nu 
s-a schimbat tot ? Treabă fă
cută pe jumătate ! Din. cauza 
materialului și a crațerului nu 
se face planul.

— Luna trecută, cînd va-ți 
făcut planul, n-ați lucrat în 
pilier ?
— Tot, da unde ? Am făcut 

112 metri numai într-o aripă. 
Dar acuma, nu am 80 de metri 
în două aripi. Nuri bine,.V

Pavel Madaras: Eu tot cu 
utilajele și cu lemnul am trea
bă. Nu-s mulțumit de loc. Nu 
este un șut să nu avem caram
bol la erațăr.

— Dar sint niște zile în 
re se fac revizii tehnice și 
parații...
— Așa a fost vorba, dar

se fac. Am dus noi două stații 
de T.R.-3 să le schimbăm pe 
cele vechi. De două săptămîni 
n-a pus nimeni mina pe ele. 
Acum le mai pun la punct eu. 
Două schimburi merg crațere
le. Dar eu nu-s lăcătuș. Dacă 
eu pierd o oră se duc cel pu
țin 20 de tone. Și orele pe ca
re le pierd se adună.

Aurel Șoșoi : Noi, la pregă-

tiri, lucrăm mai mult în pia
tră. Nu dăm cărbune cum era 
stabilit. în abataje — știu că 
mi-au spus ortacii — sînt mul
te defecțiuni mecanice și elec
trice la T.R.-uri. Oamenii stau 
mult timp.

— Ce credeți că ar trebui 
făcut pentru redresarea situa
ției sectorului ?
— Ca lucrare de pregătire, 

noi sîntem la plan. Dar nu pu
tem ajuta cu cărbune. Ar tre
bui să fim ajutați mai mult cu 
materialul ca să grăbim lucra
rea. să poată da cărbune. Ma
terialul e departe. S-a început

un monorai și nu s-a terminat 
încă. Aducem materialul de la 
vreo 400 de metri. Scocurile 
pentru transportor sînt grele. 
La transport de material nu 
sînt oameni și atunci, n-avem 
ce face, ne ducem noi.

Constantin Grădinarii: Secto
rul are condiții destul de grele 
de muncă. Se lucrează în pili
er și aprovizionarea șe face 
greu. Dar asta oamenii pricep. 
Ce nu pricep e de ce-i verde 
lemnul de 
coborît din 
verde cum e,

parcă atunci e 
codru 7 Și așa, 
e departe.- Pe 

ce-o mai fi scriind pe foaia de

acord că-1 avem la 100 de me
tri ? Apoi galeria. Trebuie re
profilată că așa nu se poate. 
Abatajul e bun, dar n-ai pe 
unde duce lemn. Pe 100- 
de metri galeria e cu totul 
brînci". Ar trebui făcută o 
pare de vatră și armată în 
siș. Cheltuiala ar fi scoasă a- 
pci de cărbune. Eu așa gîndesc. 
Eu cu cărbune nu pot ajuta că 
la mine în pregătire e piatră 
curată. N-am ce să aleg de ea 
să dau cărbune. Și stratul 15 
mai e și în plan. De unde să 
dau cărbune ?

ca- 
re-

nu atît de multIată că minerii nu acuză 
condițiile de lucru despre care vorbea di
rectorul exploatării, cit mai ales defici
ențele care-i țin pe loc, le răpesc timp. 
Ce are comun lemnul supradimensionat 
și verde cu condițiile de lucru din pilier? 
Sau utilajele reparate „pe jumătate" ?

Nu ne îndoim de laptul că in sectorul 
II se muncește in condiții deosebite, că 
se caută soluții. Dar așa cum au spus șe
fii de brigadă, ar putea munci mult măi

spor, dacă ar fi ajutați debine, mai cu 
întregul sector. Pentru că, în ultimă in
stanță, eforturile sectorului trebuie să se 
concentreze spre locul unde se realizează 
producția. Acesta este ABATAJUL. Și în 
prezent, acesta suferă de materiale și din 
cauza defecțiunilor tehnice. Oamenii din 
abataje sînt hotărîți să dea cărbune. Sînt 
aceeași care și-au depășit lună de lună 
planul în primul trimestru. Dar ei trebu
ie ajutați mai mult !

Ca și în edițiile anterioare, 
întrecerile de fotbal din cadrul 
„Cupei României" încep cu 
treapta cea mai inferioară, a- 
dică cu acele echipe care acti
vează în campionatele munici
pale și orășenești.

La nivelul municipiului nos
tru această competiție a fost 
inaugurată luni, 22 aprilie, cînd 
cele patru echipe care activea
ză în campionatul municipal, 
în urma tragerii la sorți, au a- 
vut de disputat două jocuri, și 
anume C.F.R. Petroșani -- 
E.G.L, Petrila și Preparatorul 
Lupeni — Minerul Paroșeni.

Dacă Ia Lupeni, echipa gaz
dă a cîștigat prin neprezența- 
rea echipei din Paroșeni, par
tida dintre C.F.R. șj E.G.L. a 
fost cît se poate de aprig dis
putată, dar în limitele deplinei 
sportivități.

Deși terenul din Petrila a 
fost complet desfundat, cele 
două echipe au luptat de la e- 
gal la egal, astfel că după epu
izarea timpului regulamentar 
de joc, scorul a fost egal 3—3, 
la pauză 2—1 pentru E.G.L, 
Pentru desemnarea cîștigătoru- 
lui, conform regulamentului e- 
laborat de F.R.F., partida s-a 
prelungit cu încă două repri
ze a 15 minute. Dispunînd de 
o pregătire fizică mai bună 
jucătorii de la C.F.R. Petroșani 
au reușit să mai înscrie de do
uă ori, fără să primească nici 
un gol, și astfel partida ia sfîr- 
șit cu scorul de 5—3. Cele opt 
goluri au fost înscrise de Civi- 
tu, Crișan, Diaconu (2) și Ciz- 
maș pentru C.F.R., respectiv 
Sîrbu, autogol, Mihai Andrei 
și Eungu pentru E.G.L.

S. BALO!
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VIZITA PREȘEDINTELUI 
REPUBLICII COSTA RICA
Președintele Nicolae Ceaușescu, 

împreună cu președintele Jose Figueres
Ferrer, au făcut o vizită

(Urmare din pag. 1)

Arias Sanchez, ministrul pla
nificării, Franklin Aguilar, am
basador.

Vizita a permis distinșilor 
oaspeți contactul nemijlocit cu 
realitățile Romîniei contem
porane, cu unele realizări ale 
poporului român pe calea fău
ririi societății socialiste multi
lateral dezvoltate, răspunzând 
totodată în chip fericit și do
rinței manifestate de președin
tele Figueres în toastul rostit 
la dineul oferit în cinstea sa 
luni seara de a cunoaște expe
riența țării noastre „care a ini
țiat o nouă societate și care a 
cunoscut o mare renaștere11.

Primul obiectiv îl constitu
ie cartierul Titan, ale cărui di
mensiuni arhitectonice reflectă 
rezultatele concrete ale amplu
lui efort constructiv, al poli
ticii constante a partidului și 
guvernului îndreptate spre ri
dicarea continuă a nivelului de 
trai, material și cultural, al în
tregului nostru popor.

Coloana de mașini străbate 
principalele artere ale Capita-, 
lei, împodobite cu drapelele de 
stat ale României și Republicii 
Costa Rica. Mii de cetățeni a- 
flați de-a lungul traseului au 
ținut să întîmpine cu multă 
dragoste pe tovarășul Nicolae 
Ceaușescu, să-i salute cordial 
pe solii poporului costarican.

în cartierul Titan se face un 
scurt popas la intersecția bu
levardelor Leontin Sălăjan și 
Baba Novac. Stadiul actual al 
acestui modern complex ur
banistic, de dimensiunile unui 
oraș în care trăiesc 220 000 de 
locuitori, precum și ulterioara 
dezvoltare a acestuia sînt în
fățișate în fața unei machete 
de Mircea Dima, director teh
nic al Institutului Proiect 
București. El prezintă, în acest 
sens, unele date semnificati
ve, subliniind că — în această 
parte a Bucureștiului — au 
fost construite circa 70 000 a- 
partamente, numeroase școli, 
magazine, cinematografe, tere
nuri de sport. Șeful statului 
costarican urmărește cu inte
res explicațiile date, remarcînd 
concepția arhitectonică moder
nă a construcțiilor, soluțiile 
tehnologice folosite.

Vizita în cartierul Titan pri
lejuiește un nou dialog între 
președintele Nicolae Ceaușescu 
și edili ai capitalei privind 
construcția de locuințe. Tova
rășul Nicolae Ceaușescu reco
mandă să se folosească mai ju
dicios terenurile de construc
ție. să se obțină un spațiu lo
cuibil mai mare cu aceleași 
cheltuieli de materiale de con
strucții.

în continuare, au fost vizita
te complexe comerciale din 
cartier. Președintele Figueres 
apreciază calitatea produselor.

Cei doi șefi de stat sînt în
conjurați cu dragoste de cetă
țeni, sînt salutați cu cordiali
tate, li se string mîinile cu 
prietenie și stimă.

Coloana oficială se îndreap
tă spre cunoscuta întreprinde
re „23 August11, aflată în ime
diata vecinătate a cartierului 
Titan, unitate industrială cu o 
pondere importantă în econo
mia Capitalei, care oferă un 
reper sugestiv pentru stadiul 
actual al industriei românești.

Președintele Nicolae 
Ceaușescu și președintele Jose 
Figueres Ferrer sînt întîmpi- 
nați de loan Avram, ministrul 
industriei construcțiilor de 
mașini grele, de membri ai 
conducerii întreprinderii și ai 
consiliului oamenilor muncii.

O unitate a gărzilor patrioti
ce și a detașamentelor de pre
gătire a tineretului pentru a- 
părarea patriei prezintă ono
rul. Numeroși muncitori acla
mă cu căldură, își exprimă

MIERCURI, 24 APRILIE

PETROȘANI — 7 Noiem
brie: Judo; Republica: Juli
ana; PETRILA: Fata bătrî- 
nă; LONEA — Minerul: Dru
murile bărbaților; ANINOA- 
SA: Directorul; VULCAN: 
100 de lei; LUPENI — Cul
tural: Ancheta poștașilor;
Muncitoresc: Omul de din
colo; URICANI: Efectul ra
zelor gama asupra crăițelor.

5,00 Buletin de știri; 5,05 
Cîntece și jocuri populare; 
5.40 Jurnal agrar; 6,00 Ra
dio programul dimineții; 8,00 
Sumarul presei; 8,08 La mi
crofon, melodia preferată; 
9,00 Buletin de știri; 9,05 
Muzică populară; 9,35 Selec- 

bucuria de a avea din nou în 
mijlocul lor pe tovarășul 
Nicolae Ceaușescu, de a-1 avea 
ca oaspete pe președintele Jose 
Figueres.

Pretutindeni, în secțiile vi
zitate,’ cei doi șefi de stat sînt 
întîmpinați cu flori, sînt îm
brățișați de muncitoare și 
muncitori.

Directorul general al între
prinderii, inginerul Alexandru 
Roșu, informează pe președin
tele statului costarican despre 
profilul producției acestei mari 
unități industriale. El înfăți
șează. totodată, o serie de 
preocupări pentru diversifica
rea și modernizarea continuă 
a producției, pentru asigura
rea unor condiții crescînde de 
muncă și de viață pentru mun
citorii. inginerii și tehnicienii 
care lucrează aici. Totodată, 
sînt subliniate mîndria între
gului colectiv pentru faptul că 
președintele Republicii este 
deputatul lor în Marea Adu
nare Națională, satisfacției că 
tovarășul Nicolae Ceaușescu se 
află adesea în mijlocul lor, 
indicațiile sale constituind un 
prețios îndreptar în activita
tea întreprinderii, în obține
rea unor remarcabile realizări, 
consfințite — de altfel — și 
prin cîștigarea Steagului roșu 
de întreprindere fruntașă pe 
ramură pentru merite deosebi
te în întrecere.

Sînt vizitate secția sculărie, 
precum și fabricile de motoa
re Diesel și de locomotive. Pre
tutindeni, se vădește preocu
parea pentru îndeplinirea sar
cinilor cincinalului înainte de 
termen, a angajamentelor lua
te în cinstea celei de-a XXX-a 
aniversări a eliberării patriei 
și a celui de-al XI-lea Congres 
al partidului.

O serie de grafice și micro- 
expoziții de piese și utilaje, 
amenajate în halele parcurse, 
înfățișează preocupările colec
tivului pentru ridicarea nivelu
lui tehnic al acestei unități ca
re aduce o importantă contri
buție la înzestrarea economiei 
românești cu diferite instala
ții, agregate și mașini. Totoda
tă. sînt subliniate largile legă
turi comerciale și de colabo
rare diversă cu parteneri din 
străinătate, cerințele sporite 
pentru produsele care poartă 
marca „Faur11 a întreprinde
rii, îndeosebi de către unele 
țări din America Latină, prin
tre care și Costa Rica.

Parcurgînd sectoarele de fa
bricație, președintele Figueres 
se oprește adesea, urmărește 
fluxul tehnologic, se interesea
ză asupra caracteristicilor 
produselor și condițiile de li
vrare la export, stă de vorbă 
cu muncitorii, le strînge mîi
nile cu căldură, îi felicită pen
tru succesele obținute, pentru 
comportarea excelentă a loco
motivelor diesel-hidraulice — 
purtînd marca întreprinderii 
.,23 August11 care au fost li
vrate căilor ferate din Costa 
Rica.

Adesea, pe parcursul vizitei, 
tovarășul Nicolae Ceaușescu dă 
indicații privind mai buna fo
losire a spațiilor de producție, 
amplasarea mai judicioasă a 
noilor hale care urmează a fi 
clădite în curtea unității, uti
lizarea unor proiecte de con
strucții dimensionate de stric
tul necesar, realizarea unor u- 
tilaje multifuncționale, prin 
mijloace locale, necesare teh
nologiei proprii.

Aclamînd pe cei doi șefi de 
stat, muncitorii întreprinderii 
își exprimă satisfacția pentru 
bunele raporturi statornicite 
între Republica Socialistă 
România și Republica Costa 
Rica, încrederea că noul dia
log la nivel înalt româno- 
costarican va face ca relațiile 
de prietenie și cooperare din-

țiuni din opereta „Vraja mu
zicii11 de Rodgers; 10,00 Bu
letin de știri; 10,10 Retro
spectiva creației lui Elly Ro
man (I); 10,30 Reportaje;
11,00 Buletin de știri; 11,05 
Medalion Ion Balaciu: 11,35 
Muzică ușoară; 12,00 Buletin 
de știri; 12,05 Intîlnire cu 
melodia populară și inter
pretul preferat; 12,35 Cînta- 
re anilor lumină; 13,00 Ra- 
diojurnal; 13,15 Revista șla
gărelor; 14,00 Buletin de 
știri; 14,05 Varietăți muzica
le; 15,00 Buletin de știri; 
15,05 Clubul invitaților; 16,00 
Radiojurnal; 16,15 Cîntece 
de Dinu Stelian; 16,25 Odă 
limbii române; 16,45 Un disc 
cu Aura Urziceanu; 17,00 
Buletin de știri; 17,15 Uni
versul familiei; 17,40 Tineri 
interpreți; 18,00 Orele serii; 
20,00 Muzică populară; 20,40 
Muzică pe adresa dumnea
voastră; 22,00 Radiojurnal;
22,30 Arii de virtuozitate; 
23,00—5,00 Estrada nocturnă.

prin Capitală
tre cele două țâri și popoare 
să se amplifice în interesul 
cauzei păcii și înțelegerii in
ternaționale.

După vizitarea sectoarelor 
de producție, distinsului oaspe
te îi este prezentată cantina în
treprinderii, o modernă clădi
re în care pot servi masa, în- 
tr-o singură serie, 3 000 de per
soane. Președintele Figueres 
are cuvinte de înaltă aprecie
re față de condițiile de con
fort și igienă, de calitatea și 
diversitatea meniurilor oferite 
muncitorilor, față de preocu
pările continue pentru îmbună
tățirea acestora, potrivit cerin
țelor.

Președintele statului costari
can este informat, de aseme
nea și asupra altor realizări 
pe tărîm social ale întreprin
derii.

Apreciind în mod deosebit 
cele văzute, președintele Jose 
Figueres felicită întregul co
lectiv și îi urează noi succese. 
La încheierea vizitei, distinsul 
oaspete a notat în cartea de o- 
noare a întreprinderii : „Admi
rabilă reflectare de organiza
re a muncitorilor, cu o înaltă 
eficacitate și cu raporturi u- 
mane impresionante11.

La încheierea vizitei în în
treprindere, președinții Nicolae 
Ceaușescu și Jose Figueres Fer
rer sînt din nou aclamați, în
delung, de miile de muncitori 
prezenți pe aleile din incinta 
întreprinderii, făcîndu-le o căl
duroasă manifestare de priete
nie și stimă.

După-amiază, președintele 
Republicii Costa Rica, Jose Fi
gueres Ferrer, și oficialitățile 
care îi însoțesc au . vizitat Mu
zeul Satului din Capitală.

La sosire, distinsul oaspete 
a fost salutat de Ion Jinga. 
vicepreședinte al Consiliului 
Culturii. și Educației Socialis
te.

Directorul muzeului, Gheor- 
ghe Focșa, conduce pe solii 
poporului costarican prin acest 
vast muzeu în aer liber, care 
cuprinde sute de case țără
nești. din toate zonele etno
grafice ale României, ilus- 
trînd. strălucit munca și 
creația de secole a popo
rului român, tradițiile sale.

Parcurgîndu-se ulițele aces
tui sat românesc, ctitorit în 
Capitala țării, se vizitează mai 
multe case țărănești unde 
oaspeții sînt întîmpinați cu 
voia bună caracteristică popo
rului nostru, de tineri și tine
re. îmbrăcați în costume, tra
diționale diferitelor regiuni ale 
României.

Oaspeții au calde cuvinte de 
apreciere la adresa nestema
telor culturi; românești con
servate aici, frumuseții jocului 
și portului românesc. Sînt a- 
dresate felicitări colectivului 
de muzeografi. precum și 
membrilor ansamblurilor artis
tice „Doina11 și „Rapsodia ro
mână11 care au prezentat dife
ritele momente artistice.

In încheierea vizitei, pre
ședintele Jose Figueres Ferrer 
a semnat în cartea de onoare 
a muzeului.

Tot marți, șeful statului cos
tarican și persoanele oficiale 
care îl însoțesc au vizitat Insti
tutul național de gerontologie 
și geriatrie.

Președintele Republicii Costa 
Rica a fost întîmpinat aici de 
acad. prof. dr. docent Ana As
lan, directorul acestei cunos
cute instituții medicale româ
nești, precum și de Mihai Al- 
dea, adjunct al ministrului să
nătății.

Oaspeților le-au fost prezen
tate o serie de realizări ale in- 
stitului, contribuția școlii me
dicale românești la progresul 
științei mondiale.

(Agerpres)

Teleșcoală
9,00 Introducere în infor

matică (sisteme de pre
lucrare automată a da
telor). Unitatea centra
lă.

9,15 Biologie (anul III). Fi
ziologia inimii.

9,35 Interferențe științifice: 
Cosmonautica.

10,00 Curs de limbă engleză.
10.30 Curs de limbă rusă.
11,00 Film pentru tineret. 

Boxerul. Producție a 
studiourilor cinemato
grafice poloneze.

16,00 .Curs de limbă germa
nă. Lecția 90.

16.30 — 17,00 Curs de limbă 
franceză. Lecția 90.

17.30 Telex.
17,35 Atenție la... neatenție !

PRIMIRI IA IOVARASUE

Delegația Partidului Politic
Radical din Olanda

(Urmare din pag. 1)

ședințe al Republicii Socialiste 
România, precum și urări de 
prosperitate poporului român.

In cadrul întrevederii a a- 
vut loc un schimb de păreri 
și informații cu privire la ac
tivitatea și preocupările celor 
două partide, precum și cu 
privire la unele probleme ale 
păcii și securității în Eufopa 
și în întreaga lume.

A fost subliniată dorința re
ciprocă de a contribui la ex
tinderea relațiilor dintre

Delegația parlamentară
siriană

Președintele Republicii So
cialiste România tovarășul 
Nicolae Ceaușescu, a primit, 
marți după-amiază, pe mem
brii delegației parlamentare si
riene. condusă de Ghassan 
Chalhoub, vicepreședinte al 
Grupului parlamentar sirian 
din Uniunea Interparlamenta
ră, care au participat la lucră
rile sesiunii de la București a 
Uniunii Interparlamentare. Din 
delegație fac parte deputății 
Najib Salma, membru al Con
siliului interparlamentar, Mo- 
harram Tayara, Al-Tujjar Ab
dul Magid, Bader El Din Koja.

Oaspeții au fost ■ însoțiți de 
Muhsen Sayadi, însărcinatul 
cu afaceri ad-interim al Repu
blicii Arabe Siriene la Bucu
rești.

La primire au participat to
varășii Miron Constantinescu. 
președintele Marii Adunări 
Naționale, și Ștefan Andrei, 
secretar al C.C. al P.C.R.

Exprimîndu-și deosebita sa
tisfacție de a fi primiți de 
președintele Nicolae Ceaușescu, 
conducătorul delegației parla
mentare siriene a arătat că a- 
re plăcuta misiune de a-i trans
mite un călduros mesaj de sa
lut din partea președintelui 
Republicii Arabe Siriene. Ha
fez Al Assad, împreună cu u- 
rări de noi și însemnate suc
cese poporului român. Oaspe
tele a subliniat înalta prețuire

Președintele Cumisiei 
de politică externă 

a Parlamentului din Kuweit
Tovarășul Nicolae Ceaușescu, 

președintele Republicii Socia
liste România, a primit, marți 
după-amiază, pe Abdul Latif 
Al Kazemi, președintele Co
misiei de politică externă a 
Parlamentului din Kuweit, 
membru al Consiliului, Inter
parlamentar.

La întrevedere, care s-a des
fășurat într-o atmosferă cordi
ală, prietenească, a luat parte 
tovarășul Ștefan Andrei, se
cretar al C.C. al P.C.R.

Cu acest prilej. Abdul Latif 
Al Kazemi a transmis, din 
partea emirului statului Kuwe
it, șeicul Sabah Al-Salem Al- 
Sabah, și a șeicului Jober Al- 
Ahmed Al-Sabah, prinț moș
tenitor și prim-ministru, un 
mesaj cordial de salut, pre
cum și urări de prosperitate și 
noi succese pentru poporul ro
mân.

Mulțumind, președintele Re
publicii Socialiste România a 
rugat pe oaspete să transmită 
șefului statului Kuweit și pri
mului ministru cele mai bune 
urări de sănătate și prietenie,

18,00 Muzică ușoară cu for
mația „Venus L“.

18.20 Micii meșteri mari.
18,45 Selecțiuni din baletul 

„Primăvara11 de Cornel 
Trăilescu. Soliști : Mag
dalena Popa și Petre 
Ciortea.

19,10 Tragerea Pronoexpres.
19.20 1 001 de seri. Povestea 

lui Rumcajs.
19,30 Telejurnal. 1 Mai 1974 

— sub semnul anului 
jubiliar.

20,00 Teleobiectiv.
20.20 Telecinemateca. Un om 

pentru eternitate. O 
producție a studiourilor 
engleze 1966.

22,15 24 de ore.

LOTO
La tragerea Loto din 23 a- 

prilie 1974, au ieșit cîștigă- 
toare următoarele numere:

Faza I obișnuit:

Partidul Comunist Român și 
Partidul Politic Radical din 
Olanda, spre binele celor două 
țări și popoare, al luptei pen
tru pace și colaborare în în
treaga lume.

Cu acest prilej, s-a eviden
țiat dezvoltarea relațiilor ro- 
mâno-olandeze. îndeosebi în 
urma vizitei efectuate anul 
trecut în Olanda de președin
tele României și s-a exprimat 
hotărîrea celor două partide 
de a acționa pentru extinde
rea în continuare a raporturi
lor dintre România și Olanda.

de care se bucură în Siria efor
turile președintelui Nicolae 
Ceaușescu pentru adîncirea 
prieteniei dintre popoarele ro
mân și sirian, pentru intensi
ficarea colaborării multilatera
le dintre cele două țări, pen
tru obținerea unei păci drepte 
și trainice în Orientul Mijlo
ciu.

Tovarășul Nicolae Ceaușescu, 
a mulțumit pentru mesaj și a 
rugat pe oaspeți ca la înapo
ierea în patrie să transmită 
președintelui Hafez Al Assad 
salutări călduroase, precum și 
cele mai bune urări de pace și 
prosperitate poporului sirian 
prieten. Evocînd vizita făcută 
recent țn Republica Arabă Si
riană, " tovarășul Nicolae 
Ceaușescu, a subliniat rezulta
tele ei fructuoase, apreciind că 
dialogul avut la Damasc, do
cumentele ■ semnate, deschid 
largi perspective de dezvolta
re prieteniei tradiționale și co
laborării rodnice dintre cele 
două țări și popoare.

întrevederea, desfășurată în- 
tr-o ambianță cordială, prie
tenească, a evidențiat dorința 
comună de a se acționa pen
tru înfăptuirea acordurilor și 
înțelegerilor convenite recent, 
subliniindu-se că ele cores
pund pe deplin intereselor po
poarelor român și sirian, cau
zei nobile a păcii în lume.

de progres și bunăstare popo
rului kuweitian.

In timpul convorbirii, s-a 
subliniat satisfacția pentru bu
nele relații prietenești stator
nicite între România și. Ku
weit, exprimîndu-se dorința 
comună de a extinde pe multi
ple planuri cooperarea româ- 
no-kuweitiană, în folosul am
belor popoare, al cauzei des
tinderii și păcii.

A avut loc, totodată, un 
schimb de păreri asupra evo
luției vieții politice internațio
nale. Oaspetele a dat o înaltă 
apreciere poziției de principiu 
a României privind realizarea 
unei păci drepte în Orientul 
Mijlociu, aportului președinte
lui Nicolae Ceaușescu la întă
rirea legăturilor de prietenie 
dintre poporul român și po
poarele arabe.

S-a subliniat, de asemenea, 
rolul important care revine 
parlamentelor și parlamentari
lor în promovarea cooperării și 
colaborării internaționale, în 
consolidarea păcii și securită
ții în lume.

51, 27, 12,76,28,34,58,70.43
82, 59. 49. 77, 44, 68, 10, 40, 55

Faza a Il-a suplimentară : 
86, 66, 74, 53, 43

84, 72. 26, 33, 3, 18
16, 15, 74. 46, 64, 34, 30 
Faza a IlI-a specială :

65, 84,3,72.49,83,11,1,6, 87
30, 75, 50. 89, 17, 69, 45, 51,

15, 57, 40, 70

Valorile temperaturii în
registrate în cursul zilei de 
ieri :

Maximele: Petroșani 11 
grade; Paring 2 grade.

Minimele : Petroșani — 0 
grade ; Paring — 4 grade.

Stratul de zăpadă la Pa
ring : 13 cm.

PENTRU URMĂTOARE
LE 24 DE ORE : Vreme in
stabilă, cu cer variabil. Izo
lat se vor semnala averse 
slabe de ploaie, iar la munte 
averse de ninsoare. Dimi
neața ceață. Vînt slab pînă 
la potrivit din nord.

Lucrările sesiunii extraordinare 
a Adunării Generale a O.N.U.
NAȚIUNILE UNITE 23 —

Corespondentul Agerpres, Con
stantin Alexandroaie, transmi
te : Cea de-a 6-a sesiune extra
ordinară a Adunării Generale 
a O.N.U. a intrat în a treia și 
ultima săptămînă a lucrări
lor sale, consacrate studiului 
materiilor prime și dezvoltă
rii.

Ministrul afacerilor externe 
al Kenyei, Njorge Mungai. a 
declarat că nu există o cale 
mai bună spre dezvoltarea ță
rilor rămase în urmă din 
punct de vedere economic de- 
cît stabilirea unor prețuri e- 
chitabile produselor lor de 
export, precum și elaborarea 
unui mecanism internațional 
capabil să fixeze un raport 
just între prețurile materiilor 
prime și cele ale produselor 
industriale.

Ștefan Olszowski. ministrul 
afacerilor externe al Poloniei, 
și-a exprimat convingerea că 
„identificarea măsurilor și 
mijloacelor pentru înlăturarea 
obstacolelor și dificultăților 
din calea dezvoltării cooperă
rii economica internaționale 
și îmbunătățirea constantă a 
principiilor și mecanismelor 
ce guvernează această coope
rare trebuie să constituie una 
dintre sarcinile de căpetenie 
ale Națiunilor Unite11.

Rudolf Kirchschlaeger, mi
nistrul afacerilor externe al 
Austriei, a subliniat că nu es
te suficient ca sesiunea să a- 
dopte măsuri pentru înlătura
rea consecințelor negative a- 
le dificultăților economice ca
re afectează, în diverse grade,

ȘEDINȚA COMITETULUI 
EXECUTIV AL C.A.E.R.

MOSCOVA 23 — Corespon
dentul Agerpres, N. Crețu, 
transmite : La 23 aprilie, au 
început la Moscova lucrările 
celei de-a 67-a ședință a Comi
tetului Executiv al C.A.E.R., la 
care participă vicepreședinți 
ai Consiliilor de Miniștri din 
Bulgaria, Cehoslovacia, Cuba, 
R.D. Germană, Mongolia,. Po
lonia. România, Ungaria, Uni- 

c

Congresul Uniunii Tineretului 
Comunist Leninist 

din Uniunea Sovietică
MOSCOVA 23 — Corespon

dentul Agerpres, N. Crețu, 
transmite : La Palatul Congre
selor din Moscova s-au des
chis, marți, lucrările celui 
de-al XVII-lea Congres al U- 
niunii Tineretului Comunist 
Leninist din Uniunea Sovieti
că. L. I. Brejnev, secretar ge
neral al C.C. al P.C.U.S., a 
rostit o amplă cuvîntare.

Programul de politică internă și externă 
a noilor autorități din Niger

NIAMEY 23 (Agerpres). — 
Președintele Consiliului militar 
suprem, șeful statului Niger, 
lt.-colonelul Seiny Kountche, 
a rostit un discus radiodifuzat, 
în care a expus programul de 
politică internă și externă a 
noilor autorități care au pre
luat recent puterea. Referin- 
du-se la dificultățile pe care le 
întîmpină Nigerul, datorită se
cetei care s-a abătut asupra ță
rii de mai mulți ani, Seiny 
Kountche a arătat că autorită
țile militare vor coordona or
ganizarea distribuirii resurse
lor populației în regiunile ca

Deschiderea Tîrgului 
internațional de la Osaka

OSAKA 23 — Coresponden
tul Agerpres, Paul Diaconu, 
transmite. Marți a avut loc 
festivitatea deschiderii ediției 
din acest an a Tîrgului inter
național de la Osaka, mani
festare de la a cărei inaugura
re s-au împlinit două decenii. 
Actuala ediție a tîrgului, la 
care participă peste 40 de țări 
și numeroase firme nipone, a 
fost deschisă de guvernatorul 
prefecturii Osaka, Ryoichi

SPORT

Argentina — România 2-1
BUENOS AIRES 23 (Ager

pres). — Aproape 50 000 de spec
tatori au fost prezenți luni în 
tribunele stadionului „Velez 
Sarsfield" din Buenos Aires 
pentru a urmări meciul amical 
de fotbal dintre echipele Ar
gentinei și României. Fotbaliș
tii argentinieni au obținut o 
victorie la limită : 2—1 (0—1). 
la capătul unui joc care în ge
neral a plăcut spectatorilor. 
Echipa României a condus pî
nă în minutul 56. cu scorul de 
1—0, prin punctul marcat de 
Kun în minutul 25. Jucătorii 
români au desfășurat un joc 
bun mai ales în prima repriză. 
După pauză gazdele au forțat 
ritmul pentru a obține egala- 
rea. In minutul 56 Housemann, 
care l-a înlocuit pe aripa stin
gă pe Chazaretta, a trimis ba
lonul in plasa porții lui Iorgu- 

toate statele, ci O.N.U. și sta
tele membre au datoria de a 
elimina cauzele acestor difi
cultăți. In context, vorbitorul 
a relevat că elaborarea unei 
Carte a drepturilor și obliga
țiilor economice ale statelor 
ar putea, fi o piatră de hotar 
în noul mod de a aborda 
problemele economice interna
ționale ce confruntă întreaga 
comunitate a națiunilor.

Mubashir Hasan, ministrul 
finanțelor, planificării și. dez
voltării al Pakistanului, refe- 
rindu-se la existența unor fac
tori negativi în relațiile eco
nomice și comerciale internați
onale — între care discrimi
nările și barierele tarifare ri
dicate în calea circuitului li
ber de bunuri materiale, in
flația, „foarfecă prețurilor11 la 
materiile prime —. a relevat 
că aceștia nu vor putea fi în
lăturați prin corecții sau mă
suri paliative, ci numai prin 
crearea unei noi ordini econo
mice internaționale, la a că
rei edificare să participe toa
te statele pe bază de deplină 
egalitate în drepturi.

Zenon Rossides. ambasado
rul Ciprului la O.N.U., a ară
tat că pentru grăbirea progre
sului economic al statelor în 
curs de dezvoltare sînt nece
sare asigurarea dezvoltării lor 
industriale, modernizarea a- 
griculturii, transferului de teh
nologie din statele industria
lizate către cele rămase în ur
mă, precum și recunoașterea 
suveranității permanente a 
statelor asupra resurselor lor 
naturale.

unea Sovietică, precum și un 
membru al Consiliului Execu
tiv Federal al R.S.F. Iugosla
via.

Din Republica Socialistă 
România participă tovarășul 
Gheorghe Rădulescu, viceprim- 
ministru al guvernului, repre
zentantul permanent al țării 
noastre în Consiliul de Ajutor 
Economic Reciproc,

Alături de delegații la Con
gres participă reprezentanți ai 
organizațiilor de tineret din 
numeroase state ale lumii. Din 
țara noastră participă o dele
gație condusă de tovarășul Ion 
Traian Ștefănescu, prim-secre- 
tar al C.C. al Uniunii Tinere
tului Comunist, ministru pen
tru problemele tineretului din 
România.

re au fost afectate de secetă. 
Pe de altă parte, el a subliniat 
că resursele subsolului sînt și 
vor fi considerate ca resurse 
naționale, iar „dezvoltarea a- 
cestora și exploatarea lor se 
vor face în cadrul asigurării 
progresului general al țării-1, 
în continuare, președintele 
Consiliului militar suprem a 
arătat că noul regim va men
ține societățile economice mix
te și că unele din acestea vor 
trebui remodelate, altele lichi
date datorită slabei lor renta
bilități. în continuare. Seiny 
Kountche a cerut muncitorilor

Kuroda. Au fost de față per
sonalități ale vieții politice și 
economice nipone, invitați de 
peste hotare.

România participă la ediția 
din acest an a Tîrgului inter
național de la Osaka cu un 
pavilion în care expun 22 de 
întreprinderi de stat pentru 
comerț exterior. prezentînd 
un variat sortiment de produ
se ale industriei noastre.

lesc. Fotbaliștii argentinieni 
încurajați de acest gol au do
minat șj în minutul 70 au 
marcat din nou prin Kempes 
care a speculat o greșeală a 
apărării.

Din echipa României s-au 
remarcat Dinu, Lucescu, An
tonescu și Georgescu, iar de 
la gazde Santoro, Housemann, 
Brindisi și Talch.

Arbitrul argentinian Arturc 
Itharralde a condus următoa
rele formații : Argentina : San
toro, Glaria, Togneri. Sa, Ta- 
rantini, Brindisi, Talch, Squeo, 
Balbuena, Kempes, Chazaret 
ta (Housemann).

România : Iorgulescu, An- 
ghelini, Sames, Antonescu, 
Cristache, Georgescu (71’ Bel- 
deanu) Dinu, Iordănescu (76’ 
Broșovschi), Lucescu. Kun 
Marcu.

Conferința 
pentru securitate 

și cooperare 
in Europa

GENEVA 23 — Corespon
dentul Agerpres, C. Vlad, 
transmite: La Geneva s-au re
luat lucrările Conferinței pen
tru securitate și cooperare în 
Europa, într-o atmosferă de 
lucru care reflectă dorința 
participanților de a imprima 
un ritm accelerat muncii de 
redactare a textelor finale ce 
se elaborează în organele sub
sidiare.

In cursul zilei de marți s-au 
desfășurat ședințele a 8 orga
ne de lucru care, pornind de 
la progresul realizat pînă a- 
cum, au trecut la dezbaterea 
a noi formule care să fie inclu
se în textele asupra cărora s-a 
convenit și care au fost înre
gistrate pînă în prezent.

In acest sens. Subcomisia 
pentru elaborarea textului de 
declarație privind principiile 
care trebuie să guverneze re
lațiile dintre statele partici
pante a trecut la redactarea 
celui de-al patrulea principiu, 
referitor Ia integritatea terito
rială. La discuțiile pe această 
temă, alături de celelalte de
legații, și-a adus contribuția 
și delegația României, care a 
supus atenției participanților 
o formulare completă privind 
inviolabilitatea integrității teri
toriale a statelor.

Dezbaterile de redactare s-au 
purtat, de asemenea, în sub
comisiile privind cooperarea 
în domeniul mediului înconju
rător, cooperarea economică în 
alte domenii, cooperarea în 
domeniul informației, coopera
rea și schimburile în domeniul 
culturii și cooperarea și schim
burile în domeniul educației.

---<---
ITALIA

Manifestări 
culturale 

românești
ROMA 23 — Coresponden

tul Agerpres, Radu Bogdan, 
transmite: In orașul sicilian 
Marsala se desfășoară în a- 
ceste zile, din inițiativa Aso
ciației de prietenie Italia — 
România și a administrației 
comunale, un ciclu de mani
festări culturale românești. 
Astfel, au fost inaugurate o 
expoziție de pictură româneas
că contemporană, precum și 
o expoziție de afișe cinemato
grafice. In cadrul mai multor 
seri cinematografice urmează 
a fi prezentate documentare și 
filme artistice consacrate 
României.

să-și intensifice eforturile 
pentru progresul țării,, asigurî- 
du-i că noile autorități au în 
vedere necesitățile . lor. Toto
dată, el a arătat că activitatea 
instituțiilor de învățămînt va 
fi așezată pe baze noi în anul 
școlar 1974—1975.

Referindu-se la principalele 
aspecte ale politicii externe, 
șeful statului a arătat că noul 
regim va onora toate acordu
rile internaționale încheiate de 
guvernul precedent. Nigerul 
sprijină cauza popoarelor ara
be, lupta mișcărilor de elibe
rare a popoarelor din Africa, 
condamnă colonialismul, neo- 
colonialismul și imperialismul 
și se pronunță împotriva orică
ror forme de manifestare a a- 
cestora, denunță descriminarea 
rasială, a spus vorbitorul.

-----4-----

Incidente 
Israeliano-slrlene

DAMASC 23 (Agerpres). — 
Dueluri intermitente de arti
lerie, înregistrate în noaptea 
de luni spre marți între for
țele siriene și israeliene, pe 
versanții Muntelui Hermon, 
s-au extins în cursul zilei la 
celelalte sectoare ale frontului 
din înălțimile Golan, infor
mează un comunicat militar 
dat publicității de postul de 
radio Damasc.

Comunicatul menționează 
că în luptă au fost angajate 
unități siriene de tancuri și 
de rachete antitanc, care au 
provocat pierderi însemnate 
trupelor inamice.

In același timp, se precizează 
că unitățile siriene de apărare 
antiaeriană au respins încerca
rea avioanelor israeliene de a- 
bombarda poziții siriene din 
regiunea . Muntelui Hermon.

TEL AVIV 23 (Agerpres). 
— Aviația israeliană a inter
venit în două rînduri în 
cursul zilei de marți, bombar- 
dînd poziții deținute de tru
pele siriene pe versanții Mun
telui Hermon, a anunțat un 
purtător de cuvînt militar is- 
raelian.

In aceeași zonă, a arătat 
purtătorul de cuvînt, au avut 
loc dueluri de artilerie între 
forțele israeliene și cele sirie
ne.
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