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Colectivele de mineri raportează îndeplinirea 
patru luni ale anuluiplanului pe primele

Mina Vulcan Mina Dîlja

Angajamente
depășite

substantial
de mineri

Gheorghe 
din cadrul 

minei
înregistrează

Brigada 
condusă de 
Munteanu 
sectorului II al 
Aninoasa
rezultate tot mai bune 
în muncă. Buna organi
zare a lucrului și hăr
nicia dovedită au per
mis lui Gheorghe Mun
teanu, Constantin Tiță, 
loan Carp, Gheorghe 
Pandaciuc și celorlalți 
ortaci să-și depășească 
cu constanță sarcinile 
ce le revin și să obțină 
în cursul zilei de 
miercuri o realizare de 
vîrf la abatajul cu front 
scurt din stratul 13 în 
care lucrează: depăși
rea sarcinii zilnice de 
plan cu 144 tone și ob
ținerea unei productivi
tăți — record de 11,2 
tone pe post.

In acest fel, depăși
rea de plan pe această 
lună se ridică la 550 to
ne de cărbune, întrecînd 
cu peste 250 tone anga
jamentul asumat în în
trecerea ce se desfășoa
ră în cinstea Zilei de 1 
Mai.

Constantin DANILA, 
tehnician E.M. Aninoasa
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In cursul schimbului I al zilei de ieri, din abatajele m - 
nei Vulcan au fost extrase primele tone de cărbune în con
tul lunii mai. Acest nou succes al colectivului ce iși onorea
ză prin fapte de muncă chemarea la întrecere lansată că
tre unitățile miniere carbonifere din intreaga țară este ro
dul strădaniilor întregului colectiv, care, printr-o foate bu
nă organizare a activității de producție și prin intărirea dis
ciplinei muncii a reușit să ridice productivitatea la nivele 
înalte, oglindite de realizările medii din abataje de 7,530 
tone pe post.

Rezultatele cele mai bune au fost obținute de colec
tivele sectorului IV, care și-a îndeplinit planul primelor pa
tru luni cu 12 zile mai devreme și ale sectoarelor II și III 
care au, de asemenea un avans de cîte 6 zile in îndepli
nirea planului corespunzător acestei perioade.

înregistrind cu satisfacție acest frumos succes întregul 
colectiv al minei iși exprimă hotărirea de a desfășura în con
tinuare o activitate la fel de bună pentru a cinsti cu noi 
succese Ziua de 1 Mai.
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încheierea vizitei președintelui 
Republicii Costa Rica, 
Jose Figueres Ferrer, 

în țara noastră
Au luat sfîrșit convorbirile oficiale

Joi la amiază, s-au încheiat 
convorbirile oficiale între pre
ședintele Republicii Socialiste 
România, Nicolae Ceaușescu, 
și președintele Republicii Cos
ta Rica, Jose Figueres Ferrer.

Din partea română au par
ticipat Emil Bodnaraș și Ște
fan Voitec, vicepreședinți ai 
Consiliului de Stat, Manea 
Mănescu, prim-ministru al 
guvernului, Emil Drăgănescu,

viceprim-ministru al guver
nului, președintele Comitetu
lui de Stat
Ștefan Andrei, secretar
C.C. al P.C.R., George Maco- 
vescu,
externe, Vasile Pungan, con
silier al președintelui Repu
blicii, Constantin Stănescu, 
ambasadorul României la Șan 
Jose.

Din partea costaricană au

al Planificării, 
al

ministrul afacerilor

participat: dr. Manuel Agui
lar Onilla. prim-vicepreședin- 
te al Republicii, dr. Jose Luis 
Orlich Bolmarcich, ministrul 
sănătății publice. Oscar Arias 
Sanchez, ministrul planifică
rii, Franklin Aguilar, amba
sador.

Convorbirile dintre cei doi 
șefi de stat s-au desfășurat 
intr-o atmosferă cordială, pri
etenească.

Ceremonia semnării Comunicatului comun

Schimbul III al zilei de ieri a însemnat și pentru colec
tivul minei Dîlja momentul onorării în întregime a sarcinilor 
de plan ale primelor patru luni din acest an. La ora acestui bi
lanț fructuos, trebuie consemnată activitatea bună desfășu
rată in tot acest interval de colectivul sectorului Livezeni (cu 
o depășire de 6000 de tone de cărbune), cele ale sectoare
lor I și III cu peste 1700 și, respectiv, 1600 de tone depăși
re, precum și al sectorului II, a cărui activitate a înregistrat 
un serios reviriment în ultimele luni.

Brigăzile conduse de VASILE SIDOROV, DUMITRU BÂ- 
LĂȘCĂU, REMUS MICLEA, GRIGORE MAXIM, PETRE SCRĂ- 
DEANU, MIHAI COZMA, ȘTEFAN GHIOC sint doar cîteva 
exemple care ilustrează abnegația deosebită ce caracteri
zează munca formațiilor de lucru din abataje, a personalu
lui electromecanic și de deservire a locurilor de muncă ai 
căror membri iși propun să extragă pînă la 1 Mai încă 8000 
tone de cărbune.

La Palatul Republicii a a- 
vut Ioc, joi la amiază, ceremo
nia semnării Comunicatului 
comun româno-costarican.

Comunicatul comun a fost 
semnat de președintele Repu
blicii Socialiste România, 
Nicolae Ceaușescu, și pre
ședintele Republicii Costa Ri
ca, Jose Figueres Ferrer.

La ceremonie au fost de fa
ță tovarășii : Emil Bodnaraș, 
Maxim Berghianu, Gheorghe 
Cioară, Florian Dănălache, E- 
mil Drăgănescu. Janos Faze- 
kaș, Petre Lupu, Manea Mă-

nescu, Paul Niculescu-Mizil, 
Dumitru Popescu, Leonte Ră- 
utu, Gheorghe Stoica. Ștefan 
Voitec. Constantin Băbălău, 
Miron Constantinescu, Mihai 
Dalea. Mihai Gere, Va- 
sile Patilineț, Ion Pățan. Ște
fan Andrei, George Macoves- 
cu. ministrul afacerilor ex
terne, alți membri ai guvernu
lui, precum și Constantin Stă- 
nescu, ambasadorul țării noas
tre în Republica Costa Rica.

Au fost prezenți dr. Manuel 
Aguilar Bonilla, prim-vice-

Arias San- 
planificării, 
ambasador. 
Comunica-

președinte al Republicii Cos
ta Rica, dr. Jose Luis Orlich 
Bolmarcich, ministrul sănătă
ții publice. Oscar 
chez, ministrul 
Franklin Aguilar,

După semnarea
tului comun. în aplauzele ce
lor prezenți, președintele 
Nicolae Ceaușescu și pre
ședintele Jose Figueres Fer
rer își string mîinile îndelung, 
se îmbrățișează cu căldură Cei 
doi șefi de stat s-au întreținut 
apoi cu cordialitate.

Plecarea de la aeroportul Otopeni

.*>
în abatajele
sectorului III

Petrila

RANDAMENTE 
ÎNALTE

După ieșirea din mină ortacii din brigada harnicului miner Mihai Dudescu împre
ună eu șeful lor de schimb Andrei Gemeniuc trec în revistă operațiunile executate în a- 
bataj : lucrul a mers bine, întreaga brigadă obține zi de zi productivtății înalte situîndu- 
se permanent între fruntașii minei Vulcan.

DE MONTAJ!
Cerință prioritară 

pentru finalizarea dezvoltării 
preparației Lupeni

executantă

Corespunzător prevederilor 
inițiale cuprinse în studiul 
tehnico-economic elaborat. în- 
cepînd cu 1 aprilie a.c. obiec
tivul de investiții Moderniza
rea și amplificarea preparației 
Lupeni trebuia să se găsească 
in probe tehnologice. Stadiul 
respectiv nu s-a atins însă la 
termenul scadent. Care este to
tuși, stadiul actual al execu
ției? Pentru a afla răspuns la 
întrebare am apelat, pentru în
ceput, la opiniile inginerului 
Luca Suciu, șeful lotului Lu
peni al Șantierului „Valea Jiu
lui" al T.C.M.M. — unitatea de 
construcții-montaj
a acestei investiții industriale 
de mare interes pentru econo
mia Văii Jiului, obiectiv care 
va participa nemijlocit la atin
gerea dinamicii ascendente 
prevăzută în perspectivă pen
tru producția de cărbune cocsi- 
ficabil.

— Stadiul atins la începutul 
trimestrului II ne va îngădui, 
o spun cu toată convingerea 
sprijinindu-mi afirmațiile pe 
condițiile concrete existente, să 
începem probele tehnologice 
ale liniei întîia de sortare- 
spălare, sortul 10—80 mm. pî
nă la 30 iunie, așa cum ne-am 
angajat la începutul anului. — 
ne-a declarat inginerul L. Su
ciu.

împreună cu tehnicianul de 
montaj loan Cîrstea și cu șeful

de lot. am trecut în revistă fa
zele de execuție pe șantierul 
preparației. La construcția 
propriuzisă a corpului princi
pal al noii clădiri s-a atins co
ta finală și se lucrează la mon
tajul ultimelor prefabricate a- 
Je acoperișului. După cum re
marcau însoțitorii noștrii, a- 
ceasta asigură 
retragerea eșa
fodajului între 
cota +25 și 
4-42 m, elibe- 
rindu-se spațiul 
necesar montă
rii a 20 tone 
confecții meta
lice și 40 tone 
utilaje, sosite 
deja. în parte, 
încă din luna 
februarie Așa 
cum ni s-a ex
plicat. monta
jul va înce
pe la 1 mai și 
încheia la vreme 
asigura respectarea termenului 
fixat de intrare în probe. Se 
dispune în acest sens de forța 
de muncă pentru montaj ne
cesară. pe șantierul preparației 
Lupeni 
patru echipe

PREZENȚE SCENICE

solist vocal Marius Pi- 
enaru, elev la Liceul 
de cultură generală 
din Lupeni.

Montajul muzical- 
coregrafic „Azi e zi 
de sărbătoare", pregă
tit de pionierii Școlii 
generale nr. 6 Petrila, 
va fi prezentat, sîm
bătă 27 aprilie a.c., la 
Deva, în cadrul specta
colului festiv prilejuit 
de sărbătorirea a 25 
de ani de la înființa
rea primelor detașa
mente de pionieri. In 
același spectacol, va 
evolua și apreciatul

ACORDUL 6LUDAL 
sistem eficient de organizare 

a muncii pe șantiere
Din experiența

unui colectiv de constructori fruntaș

Rezultatele obținute de Șan
tierul 71 Construcții C.F. Pe
troșani în primul trimestru — 
peste 40 la sută din sarcina 
valorică anuală —„ menținerea 
unui ritm de 
de accelerat

in primul 
semestru - 
cel puțin

anual 
de investiții!

se va putea 
pentru a se

muncind în prezent 
omogene de lă-

Ing.

(Continuare

A. HOFFMAN

in pag. a 3-a)

SOLII ..ȘTAFETEI 
ANIVERSARII"

Miine, la Școala ge
nerală nr. 1 din Pe
troșani sosesc solii e- 
chipajelor „Ștafetei a- 
niversării" din cele
lalte orașe ale muni
cipiului. Această ma
nifestare evocativă, în 
care sînt angrenați pi
onieri din școlile Văii 
Jiului a fost organiza
tă de Consiliul muni
cipal al Organizației 
pionierilor Petroșani 
în cinstea apropiatei

execuție la fel 
și în luna apri

lie sint fapte, 
credem. în mă
sură să confir
me că buna or
ganizare a mun
cii pe șantiere 
poate asigura, 
încă din prime
le luni ale anu
lui, cînd con
dițiile atmosfe
rice sînt în ge
neral dificile, 
cote de reali
zări înalte.

Cunoscînd 
la sfîrșitul 
volumul de 
de executat 

putut stabili

de
a- 
lu-
în 

din

trecut 
necesar 
an, am 
și cu exactitate necesa-

nului 
crări 
acest 
timp 
rul de utilaje, forță de mun
că și materiale. S-a realizat, 
așadar, o temeinică pregătire 
a producției. In baza analizei 
efectuată cu acest prilej s-au 
luat măsuri adecvate de a- 
provizionare cu materiale de 
masă, în special agregate, 
pentru fiecare punct de lucru

aniversări a sfertului 
de veac de la înfiin
țarea primelor detașa
mente de pionieri 
țara noastră.

TRUFANDALE

în

Unitățile Centrului 
municipal de legume 
și fructe au primit și 
vîndut populației din 
Valea Jiului, numai 
in cursul lunii aprilie, 
36 tone de salată și 
spanac, 7 tone castra
veți, 5 tone roșii, 
4 000 bucăți ardei grași 
și 12 000 bucăți ardei 
iuți, 10 000 legături de 
ridichi și 7 tone cea
pă verde. In următoa
rele zile vor sosi de

Colectivul sectorului 
III al minei Petrila des
fășoară o activitate sus
ținută în vederea obți
nerii unor rezultate cît 
mai bune în muncă în 
cinstea apropiatei săr
bători a Zilei de 1 Mai. 
Realizări deosebit de 
bune obțin minerii din 
abatajele cameră, din 
rîndul cărora se remar
că brigăzile conduse de 
Florea Mionici și Vasi- 
le Herineanu care au 
extras peste prevederi, 
de la începutul 
350, respectiv, 120 
de cărbune.

Aceste realizări 
torii se datoresc muncii 
pline de elan a colecti
vului. preocupărilor ne
obosite ale minerilor 
pentru îndeplinirea și 
depășirea producției și 
productivității planifi
cate a muncii. Drept 
mărturie a acestor pre
ocupări stă însăși indi
catorul productivității 
muncii. în proporție de 
peste 106 la sută în aba
taje și de 110 la sută pe 
sector.

Președintele Republicii Cos
ta Rica. Jose Figueres Ferrer, 
și-a încheiat joi după-amiază 
vizita oficială de prietenie pe 
care a făcut-o în țara noas
tră Ia invitația președintelui 
Republicii Socialiste România, 
tovarășul Nicolae Ceaușescu.

Desfășurate sub semnul pri
eteniei și înțelegerii dintre 
popoarele noastre, întîlnirea 
dintre cei doi șefi de stat, 
convorbirile care au avut loc 
cu acest, prilej, au marcat un 
nou moment important în re
lațiile dintre România și Cos
ta Rica, în dezvoltarea pe 
multiple planuri a colaboră
rii și conlucrării dintre cele 
două țări, reprezintă o contri
buție de seamă la cauza păcii 
și cooperării internaționale.

De la reședința oficială pî
nă la aeroport, președintele 
Jose Figueres Ferrer a fost 
condus de președintele Nicolae 
Ceaușescu.

Pe aeroportul Otopeni erau 
arborate drapelele de stat a- 
le Republicii Socialiste Româ
nia și Republicii Costa Rica, 
care încadrează portretele ce-

lor doi șefi de stat. Pe mari 
pancarte sînt scrise. în lim
bile română și spaniolă: „Tră
iască prietenia dintre poporul 
român și poporul costarican", 
..Trăiască pacea și prietenia 
între popoare".

La plecarea distinsului oas
pete au fost, de asemenea, 
prezenți tovarășii Emil Bod
naraș. Ștefan Voitec. vicepre
ședinți ai Consiliului de Stat, 
Manea Mănescu. prim-minis
tru al guvernului. George Ma- 
covescu, ministrul afacerilor 
externe, alți membri ai gu
vernului. reprezentanți ai u- 
nor instituții centrale, gene
rali. Era de față Constantin 
Stănescu, ambasadorul Româ
niei la San Jose.

Numeroși bucureșteni. pre
zenți pe aeroport, ovaționează 
cu căldură pe președinții 
Nicolae Ceaușescu și Jose Fi
gueres Ferrer.

O gardă militară prezintă 
onorul. Fanfara intonează im
nurile de stat ale Republicii 
Costa Rica și Republicii So
cialiste România. In semn de

salut se trag .21 de salve de 
artilerie.

Președintele Nicolae 
Ceaușescu și președintele Jose 
Figueres Ferrer trec în revis
tă garda de onoare.

Șeful statului costarican es
te salutat de șefii misiunilor 
diplomatice acreditați la Bucu- 
rești, de persoane oficiale 
române care l-au condus la 
plecare. Un grup de pionieri 
oferă buchete de flori.

Cei doi șefi de stat răspund 
cu multă prietenie aclamați
ilor mulțimii aflate pe aero
port.

La scara avionului, luîn- 
du-și un cordial rămas bun 
de la președintele Nicolae 
Ceaușescu. președinetle Jose 
Figueres Ferrer mulțumește 
încă o dată pentru primirea 
călduroasă ce i-a fost rezer
vată în țara noastră. Cei doi 
șefi de stat se 
cu prietenie.

La ora 16,15 
care călătorește 
Republicii Costa Rica decolea
ză.

îmbrățișează

aeronava cu 
președintele

(Agerpres)

lunii, 
tone

meri-

Președintele Nicolae Ceaușescu 
a primit pe secretarul general 

al Uniunii Interparlamentare
Președintele Republicii So

cialiste România, tovarășul 
Nicolae Ceaușescu,. a primit, 
joi dimineața, pe secretarul 
general al Uniunii Interparla
mentare, Pio-Carlo Terenzino.

La primire a luat parte to
varășul Miron Constantinescu. 
președintele Marii Adunări 
Naționale.

Secretarul general al Uniu
nii Interparlamentare a ținut 
să exprime președintelui 
Nicolae Ceaușescu calde mul
țumiri pentru interesul deo
sebit manifestat față de lu-

crările sesiunii de la București 
a Uniunii, pentru cuvîntarea 
rostită la ședința inaugurală, 
primită cu satisfacție și inte
res de toti parlamentarii pre- 
zenti și apreciată ca o contri
buție de mare însemnătate la 
cristalizarea unor probleme ce 
au stat în centrul atenției dez
baterilor. El a relevat, de ase
menea, condițiile optime ce au 
fost asigurate bunei desfășurări 
a reuniunii, ospitalitatea deo
sebită cu care au fost înconju
rați parlamentarii, ceea ce a 
contribuit în mare măsură la

succesul reuniunii de la Bucu
rești.

In timpul convorbirii, abor- 
dîndu-se unele probleme ale 
actualității internaționale a 
fost subliniat rolul însemnat al 
parlamentarilor, al Uniunii In
terparlamentare în edificarea 
unei lumi drepte, mai bune, 
în dezvoltarea relațiilor eco
nomice internaționale ș; în 
statornicirea unui climat de 
pace, înțelegere și cooperare 
între popoare.

întrevederea s-a desfășurat 
într-o atmosferă cordială.

(Continuare in pag. a 2-a)

(Continuare in pag. a 3-a)

EXCURSIE

C. H.

. încă din trimestrul IV al anu
lui trecut. Am ținut seama 
de faptul că odată cu punerea 
în funcțiune a liniei electrifi
cate. se va mări mult traficul 
feroviar, nepermițînd acorda
rea în continuare a unor „fe
restre" libere de circulație în 
vederea descărcării vagoane
lor la punctele de lucru. Ceea 
ce s-a și întîmplat. întrucît 
au fost introduse 14 trenuri 
în plus, iar aproape în toată 
perioada trimestrului I nu ni 
s-au acordat „închideri de li
nie".

Un efect extrem de favora
bil asupra obținerii unor înal
te cote de realizări l-a avut 
existența pe întreg parcursul 
trimestrului I a.c. a contracte
lor — angajament în sistemul 
de salarizare în acord global 
pentru execuția tuturor lucră
rilor. Au fost cuprinși în a- 
ceastă eficientă formă de or
ganizare a muncii toți munci
torii. tehnicienii și inginerii 
șantierului. A existat, deci, o 
cointeresare mai mare nu nu
mai la nivel de lot și punct 
de lucru, respectiv maistru și

Ing. Radu ZABULICA, 
șeful Șantierului 71 Construcții 

C.F. Petroșani

la diverși furnizori și 
vor fi puse în vînzare 
cantități însemnate de 

salată, 
de 

tru-

ceapă verde, 
pătrunjel, 5 tone 
castraveți și alte 
fandale.

EXPUNERE

Ieri după-amiază, 
clubul din Lonea a 
organizat la căminul 
muncitoresc din loca
litate o acțiune cu te
matică de educație 
cetățenească. In cadrul 
ei a fost prezentată și 
expunerea „Respecta
rea regulilor privind 
ordinea și conviețuirea 
publică".

Mîine, sîmbătă 
aprilie, 40 de tineri 
muncitori și ucenici de 
la întreprinderea de 
utilaj minier Petroșani 
vor pleca într-o excur
sie de două zile pe 
ruta Petroșani — Brad 
— Oradea — Cluj — 
Sebeș — Petroșani. 
Transportul se efectu
ează cu autocarul 
lialei Petroșani 
O.J.T. Deva.

0 importantă acțiune politică 
pentru perfecționarea vieții 

de partid
Prin tematica abordată și 

măsurile stabilite pentru ac
tivitatea viitoare, consfătui
rea din 24 aprilie a comisiei 
organizatorice din cadrul 
comitetului de partid al 
E.M. Petrila se înscrie pe 
linia perfecționării metode
lor și stilului de muncă ale 
organizațiilor de bază de la 
sectoare. Organizată din ini
țiativa comitetului județean 
de partid, pentru generaliza
rea experienței pozitive a 
organelor și organizațiilor 
de partid în domeniul mun
cii organizatorice, această 
acțiune a reunit, pe lingă 
membri comisiei organizato
rice, secretarii organizațiilor 
de bază și șefii sectoarelor 
din cadrul exploatării.

Participanții la consfătui
re au purtat vii dezbateri pe 
marginea informărilor pre
zentate în legătură cu modul 
cum se preocupă biroul or
ganizației de bază pentru în
deplinirea sarcinilor de 
partid și cele de producție 
— (prezentată de Emanoil 
Diaconu, secretarul organi
zației de bază nr. 4); preo
cuparea biroului organizației 
de bază pentru ridicarea ni
velului conștiinței membri
lor de partid în scopul par
ticipării lor la dezbaterile 
din adunările generale (sus
ținută de Gheorghe Cenaru,

Orașul Lupeni la încheierea 
primei etape a acțiunilor 

de înfrumusețare 
din această primăvară

Aspirația la titlul 
de fruntaș

se transpune în fapte
La începutul acestei primăveri, mii de cetățeni ai o- 

rașului au răspuns cu entuziasm la apelul consiliului 
popular participînd la acțiunile de curățenie și înfrumu
sețare.

Cu ce rezultate, care este bilanțul acestei prime etape 
Zilei de 1 Mai ?care se încheie în preajma

edificatoare
De la tovarășul Victor Bra- 

șoveanu, prim-vicepreședinte 
al consiliului popular al ora
șului . și de la serviciul de rer 
sort am aflat unele cifre ca
re vorbesc despre aspirația 
orașului nostru la un loc 
fruntaș în întrecerea pentru 
buna gospodărire și înfrumu
sețare. Iată cîteva din ele : 
prin acțiunile patriotice ne
finanțate s-au realizat econo
mii de aproape 12 milioane 
lei față de angajamnetul de 
10 milioane lei luat pentru 
prima etapă. La aceste acți
uni au participat aproape 20 
de mii de cetățeni; spațiile 
verzi au fost extinse cu încă 
14 ha ; au fost reamenajate 
și întreținute 88 ha spații 
verzi; s-au plantat 8000 ml 
de gard viu în cartierele noi 
ale orașului ; s-au sădit 
48 000 arbori, arbuști și tran
dafiri și sînt în curs de plan
tare peste 100 de mii de pan- 
seluțe și alte flori.

Fața orașului s-a înfrumu
sețat și prin repararea stră
zii .V. Alecsăndri, asfaltarea 
trotuarului pe strada Vitoș

Gavrilă ca și prin executarea 
unor marcaje pentru treceri
le de pietoni cu dale de mar
mură în centrul orașului Și 
multe altele. într-un cuvînt 
așa cum se prezintă acum, o- 
rașul nostru e mai frumos și 
mai curat decît oricînd.

Primele
containere

Mult discutatele puncte 
gospodărești pentru colecta
rea reziduurilor menajere ca
re au dat atît de mult de lu
cru edililor orașului, vor dis
părea în curînd și din. orașul 
Lupeni.. Zilele trecute au 
fost aduse pe Calea Brăii, A- 
leea Castanilor, Aleea Lilia
cului, primele 15 containere. 
Alți astfel de recipienți mari 
sînt în curs de confecționare 
la Cooperativa „Deservirea". 
In curînd de pe toate străzile 
cartierelor noi, punctele gos
podărești insalubre vor fi în
locuite cu containere. Este 
necesar însă ca cetățenii să

Margareta MIGA, 
subredacția Lupeni

(Continuare in pag. a 3-a)
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Perfecționarea izvorăște 
din necesitățile producției

Convorbire cu ing. DAN SURULESCU, 
director tehnic, E.M. Vulcan

INTREBAJRE : Care sînt 
formele de perfecționare și 
cum se desfășoară această 
activitate la unitatea dum
neavoastră ?

RĂSPUNS : Formele de 
perfecționare a muncitorilor, 
tehnicienilor și inginerilor, 
organizate începînd din a 
doua parte a anului trecut, 
sînt astfel concepute încît 
să vină direct în sprijinul 
producției. Pînă acum prin 
formele de perfecționare 
căutam să asigurăm cunoș
tințe cit mai diversificate; 
acum le-am selectat și au 
rămas, așa cum aminteam, 
doar cele necesare producți
ei.

Să luăm pentru început o 
primă categorie de cursuri, 
cele pentru mineri, conducă
tori de formații de lucru. 
Primul curs, in prima zi s-a 
clarificat o problemă pe 
care o consider deose
bit de importantă — ro
lul și importanța cursurilor 
de calificare. Am accentuat 
această problemă pentru că 
numai dacă oamenii vor fi 
convinși că aceste cursuri au 
eficiență în producție, la lo
cul de muncă, își vor atinge 
scopul propus.

De asemenea, ținînd cont 
de nivelul de pregătire al 
cursanților, am insistat foarte 
mult ca desfășurarea cursu- 

ppsi- 
evi- 
caie- 
s-au 
hăr-

ților, a monografiilor de ar
mare. Pe lingă acest aspect, 
al prezentării grafice, în ca
drul cursurilor s-au desfășu
rat schimburi de experien
ță. Participanții la cursuri 
au făcut deplasări la locuri
le de muncă din subteran, 
la brigăzile cu rezultate bu
ne în cadrul minei noastre 
sau la alte unități. Spre e- 
xemplu la mina Paroșeni 
am fost la brigada lui Geza

TRIBUNA
EXPERIENȚEI 

ÎNAINTATE

rllor să se facă pe cît 
bil pe material grafic, 
tîndu-se cît mai mult 
tul de notițe. Lecțiile 
desfășurat, deci, în fața

Kalman de la pregătiri și 
la abatajele cu complexe de 
tăiere și susținere mecaniza
tă. Frontaliștii au fost 
vizită la F.S.H. pentru 
am considerat necesar 
vadă cum se execută 
mentele de susținere pe 
le folosim, îndeosebi, 
nipularea cprectă a stîlpilor 
hidraulici.

Am încercat să adoptăm 
continuu procesul de perfec
ționare necesităților practi
cii. La unele forme de per
fecționare tematica desfășu
rării cursurilor a fost întoc
mită în urma deficiențelor 
constatate. Spe exemplu, la 
executarea pușcării în con- 
trafronturi nu se respecta 
monografia de armare, sche-

Creșterea gradului de refolosire 
a armăturilor metalice

Recent, în cadrul sectoru
lui Livezeni al minei Dîlja a 
fost montată și pusă în func
țiune o presă de recondițio
nat armăturile T.H. Lucrarea 
a fost executată sub coordo
narea maistrului electrome
canic Petre Vasiu și a șefului 
de echipă de lăcătuși Ștefan 
Lupu și va contribui la creș
terea gradului de recuperare 
și refolosire a armăturilor

Era necesar
Coeficientul de tară re

prezintă unul din indicatorii 
tehnici ce caracterizează e- 
ficiența activității de trans
port, măsura în care trans
portul subteran satisface a- 
tît cerințele operativității în 
deservirea locurilor de mun
că, cît și necesitatea obține
rii unor costuri cît mai 
scăzute. Exemplul minei 
Petrila este reprezentativ în 
ceea ce privește efectul e- 
conomic nefavorabil pe care 
îl poate avea neglijarea a- 
cestor aspecte. In cursul a- 
nulul 1973 greutatea medie 
utilă a vagonetelor a fost de 
numai 925 de kilograme 
cărbune. Tara, rezultînd 
greutatea vagonetului și 
materialului aderent, a
de 800 de kilograme. Aceas
ta înseamnă că fiecare vago- 
net a avut în medie mai bi
ne de 200 de kilograme 
material aderent, că la 

^garnitură de 10 vagonete do-

de 
din 

a 
fost

de
o

în 
că 

‘ să 
ele- 
care 
ma

ma de pușcare, apăreau dis
cuții între măsurătorii de 
gaze și artificieri, legate de 
aerisirea locului de muncă. 
In această situație la cursu
rile de perfecționare orga
nizate au participat împre
ună artificierii și măsurăto
rii de gaze, problemele fiind 
clarificate atît pentru unii 
cît și pentru ceilalți. Un alt 
exemplu. La o ședință a co
mitetului oamenilor muncii, 
în urma unei analize, s-a 
tras concluzia că inginerii 
cu aerajul și protecția mun
cii din cadrul sectoarelor în- 
tîmpinau unele deficiențe în 
soluționarea problemelor e- 
lectromecanice, ei fiind in
gineri minieri. Atunci am 
trecut la organizarea unui 
ciclu de 8 lecții pe teme 
lectromecanice, expuse 
specialiști din 
partimentuluj 
te.

Toate aceste
părut din necesitățile pro
ducției, din greutățile și.ne
ajunsurile care s-au xvit. 
Continuăm să ne preocupăm 
de a găsi noi forme de or
ganizare cît mai atractive, 
mai eficiente pentru perfec
ționarea cadrelor noastre. 
Nu trebuie uitat însă că 
perfecționarea, ca și califi
carea, sînt investiții pe ter
men lung. Rezultatele se vor 
vedea în timp. Nu ne aștep
tăm la salturi spectaculoase 
de la o zi la alta, dar sîn- 
tem convinși că roadele nu 
vor întîrzia să apară, spre 
folosul tuturor.

e- 
de 

cadrul colli
de specialita-

forme au a-

Convorbire consemnată de 
D. GHETA

metalice de susținere.
Cu ajutorul noii instalații 

se va asigura mai buna apro
vizionare cu material de sus
ținere a lucrărilor de deschi
dere și pregătire destinate 
creșterii capacității de pro
ducție a cîmpului minier, în 
condiții de economicitate 
sporită.

Iulian 1ORDAGHE 
sector Livezeni, E.M. Dîlja

NOTĂ

atîta timp ?
uă erau transportate în mod 
inutil, încărcăturii utile fi- 
indu-î substituit materialul 
aderent, ceea ce la nivelul 
întregului an echivala cu 
circa 200 000 de vagonete ru
late inutil. Un important vo
lum de cheltuieli,^n ultimă 
instanță, provenit din ener
gia consumată, din persona
lul de deservire afectat, din 
uzura materialului rulant, 
ce ar fi putut fi evitat 
redus în bună parte.

Soluția de remediere 
ceștei 
noaște 
nerea 
a doua 
gonete. Cerință care s-a re
alizat în această lună. Se 
naște însă întrebarea: de ce 
au trebuit să treacă ani în
tregi pînă să se adopte o so
luție tehnică atît de cunos
cută și de o utilitate eviden
tă ?

situații. se
foarte bine: 

în funcțiune a 
mașini de curățat va-

cu cele mai alese cuvinte
mai

SîntIn Editura Politică
Să

Oameni ai anulai XXX

doar

de 
și 

Un 
pus.

care 
cins-

l-a sim- 
atunci

ca
sei

de

afară de price 
și conștiinciozi- 
în echipă, mai 
încă ceva 1 bun

Nicolae Monai, 
cu glasul blind 

întotdeauna 
la vorbă,

c. IOVANESCU, 
preparator — 

Coroești

Pînă acum, în Valea Jiu
lui, în faza de echipare meta
lică a paharului interior al 
puțurilor de extracție cu 
schip (turnul), instalația pro
vizorie de săpare era com
plet demontată, cu toate că 
în faza următoare — la ame
najarea puțului sub nivelul 
solului — instalația respec
tivă era din nou montată și 
pusă în funcțiune. Acționînd 
în sensul simplificării opera
țiilor care se efectuau cu a- 
cest prilej, prin colaborarea 
dintre tehnicienii Șantierului 
„Valea Jiului" al T.C.M.M., și 
iotului Vulcan al șantierului 
și dintre echipele specializa
te de montori s-a născut o ra
ționalizare tehnică. Ea constă 
în eliminarea montării și de
montării unei însemnate 
părți din instalația provizo
rie — suportul moletelor. ce
le două molete, cablurile de 
ghidare și extracție —, men- 
tinîndu-se în funcție aceasta 
în perioada echipării paha
rului puțului.

Un calcul de eficiență e- 
conomică oglindește că nu
mai prin eliminarea manope
rei consumată prin vechiul 
procedeu se ajunge la însem
nate economii bănești. In 
plus, soluția îngăduie scurta
rea cu circa o lună a duratei 
de execuție a oricărui puț de 
extracție, grăbind punerea în 
funcție a capacității respecti
ve de producție.

Pentru prima dată raționa
lizarea se aplică la puțul 
principal de extracție cu 
schip în execuție la E.M. Pa
roșeni.

I.U.M.P. Alături 
hala monobloc de repa
rat unelte miniere, ..înăl
țată" deja, tot mai de
cisiv prinde contur și 
depozitul de laminate, 
împreună, cele două o- 
biective în execuție, 
noua incintă a 
prinderii de utilaj 
nier Petroșani vor 
în funcțiune in 
an și vor asigura 
dernizarea 
tehnologic 
petroșănene 
strucții de mașini.

in 
Intre- 

i mi- 
intra 
acest 

mo- 
procesului 

al unității 
de con-

Un nume demn de a fi rostit

unei

5s J
- >

r—*

a apărut lucrarea
Eveniment de impor

tanță istorică în relați
ile româno-latino-ame- 
ricane.

Vizita oficială a tova
rășului N i c o 1 a e
Ceaușescu, secretar ge
neral al 
munist 
ședințele 
Stat al 
cialiste România, 
nele țări din 
Latină.
29 august — 20 septembrie 
1973, 5—8 martie 1974

Partidului Co- 
Român, pre- 
Consiliului de 

Republicii So
in u-

America

omul 
Și 
„scump“ 
nu-i place să discu
te despre el. I se pa
re chiar nepotrivit 
ca din cei 100 de ab
solvenți ai diferite
lor cursuri profesio
nale veniți în ultimii 
ani la preparația 
Coroești să se scrie 
doar despre el. 
atîția alții care me
rită acest lucru, 
se scrie despre ei.

Cunoștința cu pre
parația Coroești a 
făcut-o în 
5 arii, după 
rea școlii 
în perioada 
fi care prin 
la locul de 
I-a plăcut mult me
seria de lăcătuș. Și 
tatăl său e tot lăcă
tuș, la mină. Dintre 
colegii săi, mulți au 
trecut pe la pompe, 
dar el a fost cel 
re le-a îndrăgit 
mai mult. Șeful 
echipă a observat a- 
cest lucru șî l-a luat 
în schimbul său.

urmă cu 
termina- 
generale, 
de cali- 
ucenicîe 

muncă.

La început de sezon

NOI SERII 
PENTRU

DE BILETE 
LITORAL

— Pompele au- un 
rol foarte important 
în procesul de prepa
rare a cărbunelui. 
De aceea, la repara
rea lor e nevoie 
multă pricepere 
conștiinciozitate, 
șurub greșit 
strică totul. Meseria 
trebuie stăpinită la 
perfecție. La noi în 
echipă există de alt-

nărui Monai 
țit din plin 
cînd a venit în mij
locul muncitorilor de 
la pompe. N-au avut 
față de el nici 
secret, mai ales 
ceea ce privește 
nele meseriei. 1 
dent că el nu 
mulțumit numai 
ce a primit. Din 
rința de a învăța

un 
în 

tai- 
Evi- 
s-a 
cu 
do- 

t cît

fel dorința de per
fecționare din partea 
tuturor — spune tî- 
nărul Monai.

In 
pere 
tate, 
este
și foarte important: 
o caldă apropiere fa
ță de cel nou venit, 
într-un cuvînt exis
tă acel climat care 
se realizează numai 
în cadrul unui înalt 
spirit de colectivita
te, spirit pe care tî-

mai mult, cerea să 
participe direct la lu
crări unde meseria
șul din el era con
fruntat direct cu mul
te probleme noi, di
ficile, necunoscute 
încă îndeajuns. A- 
tunci cînd ceva nu-i 
era clar, solicita aju
torul șefului de echi
pă. Ion Uifăleanu, 
sau al lui Dorel Iu- 
ga, ajutorul acestu
ia, astfel încît la nu
mai 3 ani de la ab
solvirea școlii a a-

'juns să nu-i fie 
mă nici de cele 
dificile lucrări, exe- 
cutîndu-le cu maxi
mă operativitate și 
de o înaltă calitate.

— De fapt e un e- 
xemplu de dăruire 
în producție și de se
riozitate în viață — 
spunea Cornel Colda 
secretarul organiza
ției de partid de la 
întreținerea mecani
că. despre lăcătușul 
Monai. Nu i se pare 
nimic extraordinar, 
nimic deosebit. Deși 
e membru de partid 
de numai cîteva luni 
a primit sarcini foar
te importante atît 
pe linie de partid cît 
și de U.T.C. de 
s-a achitat cu 
te.

Iată cîtcva,
cîteva. din caratele 
profilului politico
moral ale unui tînăr 
demn de a i st rosti 
numele cu cele mai 
alese cuvinte.

t
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0 importantă acțiune politică
pentru perfecționarea vieții de partid

(Urmare din pag. 1]

In aceste zile, filiala din 
Petroșani a O.J.T., a pus în 
vînzare, pentru cei dornici 
să-și petreacă concediul de 
odihnă pe litoral, noi bilete, 
in serii și la prețuri conve
nabile. Astfel, la EFORIE 
SLID sînt locuri la hotelul 
Măgura, în serii care încep 
la 14, 26 mai și 7 iunie, iar 
la hotelul Fortuna, în serii 
din 19 mai, 1 și 14 iunie. De 
asemenea, pentru stațiunea 
MAMAIA sînt oferite locuri 
la hotelul Sulina, in serii 
din 14. 15, 16. 17, 26 și 28 
mai, 7 și 9 iunie; pentru sta
țiunea VENUS, în hotelul 
Zamfira și în stațiunea Cap. 
AURORA, la hotelul Onix, 
în serii de la 14. 15 și 26 
mai. Costul, în medie, este 
de 45-50 lei pe zi de persoa
nă, acordîndu-se totodată și 
reduceri la transportul pe 
C.F.R.

Aceste perioade de timp 
la început de vară, sînt de-

osebit de potrivite, în speci
al pentru cei care nu supor
tă marile călduri ale verii, 
care au afecțiuni mai ușoare 
ale glandelor, care suferă de 
forme mai atenuante ale bo
lilor cardiace, reumatologi- 
ce, nevrotice.

In același timp, sînt puse 
în vînzare bilete pentru ex
cursii organizate cu autoca
rul în R.P. Ungară în lunile 
iunie, iulie și august. Ast
fel, se organizează excursii 
de 3 zile la Budapesta între 
11-13 iunie și 9-11 iulie. Pre
țul este de 660 lei de persoa
nă. sumă în care se includ 
și banii de schimb. Intre 
13-17 august, pe ruta Ora
dea — Debrețin — Miskolcz 
— Budapesta se organizează 
o altă excursie de 5 zile cu 
autocarul, al cărui cost este 
de 970 lei.

Șt. PVJIU
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secretarul 
bază nr. 2) 
biroului pentru îndeplinirea 
hotărîrilor organelor 
rioare de partid 
prii (prezentată 
pen, secretarul 
de bază nr. 7).

In același cadru a fost 
prezentată tematica privind 
efectuarea studiului în ve
derea antrenării tuturor co
muniștilor la desfășurarea 
vieții interne de partid, 
aplicarea hotărîrilor 
partid și de stat. Studiul 
mează să fie efectuat în 
na mai de către comisia 
ganizatorică a comitetului 
de partid de la E.M. Petrila 
și el vizează, în principal, 
activitatea desfășurată de 
către birourile organizațiilor 
de 
ală cu comuniștii, preocupa
re» birourilor organizațiilor

organizației de 
și preocuparea

supe- 
și cele pro- 
de Ion Car- 
organizației

la 
de 

ur- 
lu- 
or-

bază în munca individu-

în sectorul alimentației publice

Grijă permanentă pentru ocrotirea avutului socialist
Dezvoltarea social-economi- 

eă tot mai puternică a munici
piului nostru, iar odată cu a- 
ceasta creșterea populației, ri
dică de la an la an sarcini tot 
mai mari, cerințe complexe în 
sectorul alimentației publice. 
Pentru a satisface exigențele 
și pretențiile justificate ale pu
blicului consumator — sensi
bil și receptiv la noutățile și 
imperativele vieții moderne de 
azj — colectivul de conducere 
al întreprinderii comerciale lo
cale de stat pentru alimentația 
publică Petroșani depune stră
danii susținute, se află în ne
contenite căutări de noi rezer
ve și posibilități pentru îm
bunătățirea activității în în
treaga rețea — de la chioșcul 
simplu de alimentație la pati- 
serii-cofetării, de la bufete, la 
grădini de vară și restaurante. 
Se vădesc preocupări, inițiati
ve pentru modernizarea unor 
unități și lărgirea spațiului co
mercial, pentru ridicarea acti
vității de servire la nivelul exi-

gențelor, pentru perfecționarea 
calificării personalului și edu
carea acestuia în spiritul 
practicării unui comerț civili
zat, al solicitudinii și atitudinii 
demne față de clienți.

In domeniul alimentației pu
blice există de altfel largi po
sibilități pentru îmbunătățirea 
activității; eforturile organiza
torice trebuind prioritar cana
lizate spre sporirea și diversi
ficarea producției proprii, asi- 
gurîndu-se în principal pe a- 
ceastă cale realizarea planului 
de desfacere și nu doar pe sea
ma vînzării de băuturi alcooli
ce. O sarcină de mare răspun
dere revine colectivului I.C.L.S. 
pentru alimentația publică Pe
troșani, fiecărui salariat, în ce 
privește păstrarea și apărarea 
împotriva daunelor, a avutului 
întreprinderii. Activitatea de 
prevenire a incendiilor ocupă 
un loc de primă importanță 
în cadrul acestei sarcini per
manente și de mare răspunde
re.

Responsabilități precise 
pentru gestionarii tuturor unităților 

in organizarea p.c.i. la locurile de muncă

locurile de muncă a căror con
ducere le este încredințată ;

— să instruiască lunar, tot 
personalul din subordine cu 
privire la sarcinile ce-i revin 
pentru prevenirea și stingerea 
incendiilor ;

— să asigure păstrarea, în
treținerea și funcționarea uti
lajelor de stingere a incendi
ilor existente în dotarea uni
tății pentru care poartă res
ponsabilitatea ;

— să organizeze echipe de 
primă intervenție, în caz de 
incendiu, din rîndurile perso
nalului existent în subordine ;

— să ia măsuri pentru afișa
rea măsurilor de prevenire a 
incendiilor după specificul și 
particularitățile fiecărui loc de 
muncă ;

— să interzică cu fermitate 
blocarea căilor de acces, căilor 
de evacuare, a culoarelor, scă
rilor. coridoarelor și spațiilor 
de siguranță ;

— în podurile clădirilor și 
depozitelor nu vor fi permise 
depozitarea materialelor 
chidelor inflamabile ;

— instalațiile electrice 
luminat și de forță vor
xecutate, recepționate, exploa
tate și verificate periodic con
form normelor p.c.i. în vigoa
re ;

— tablourile electrice vor fi 
protejate în carcase corespun
zătoare și asigurate cil încuie
tori, iar accesul la ele va fi 
permis numai personalului de 
întreținere ;

— sînt interzise improviza
țiile de orice fel la instalațiile 
și aparatele electrice ;

— wn este permisă folosirea

abajururilor de hîrtie sau de 
alte materiale combustibile la 
corpurile de iluminat;

— este interzisă folosirea în
trerupătoarelor, comutatoare
lor, prizelor și dozelor defecte.

Atenție continuă cunoașterii 
și aplicării corecte a regulilor

300

sau 
ne-

de i- 
fi e-

de prevenire a incendiilor!

Conform instrucțiunilor 
M.A.I. nr. 362/63 art. 23 și nr. 
180 al M.C.I., gestionarii de u- 
nități din sectorul de alimen
tație publică poarta întreaga 
responsabilitate pen<u?« twgani-

zarea p.c.i. la locurile de mun
că. In acest sens ei sînt obli
gați :

— să acționeze pentru apli
carea șâ respectarea normele® 
d» a ăRcendaC-. te

de bază pentru pregătirea a- 
dunărilor generale și activi
tatea ce se desfășoară în 
vederea antrenării comuniș
tilor Ia elaborarea, aplicarea 
și controlul îndeplinirii ho- 
tăririlor.

Răspundem
celor

ce ne scriu

a- 
de 
la

de

încălcarea prevederilor
H.C.M. 2285/1969 atragp după 
sine severe sancțiuni materia
le. De aceea, in interesul re
împrospătării cunoștințelor ce
lor care răspund de asigurarea 
respectării regulilor de preve
nire a incendiilor, publicăm, in 
extras, cîteya prevederi ale 
cestor hotărîri și modul 
sancționare a abaterilor de 
ele :

— nerespectarea normelor
prevenire și stingere a incen
diilor prin instrucțiuni emise 
de ministere și celelalte orga
ne centrale, dacă fapta nu con
stituie o altă contravenție se 
sancționează cu amendă de Ia 
800 la 1500 lei:

— neadăpostirea, neîntreți- 
nerea în stare de funcționare 
sau blocarea în așa fel încît să 
nu poată fi folosite în caz de 
incendiu a instalațiilor, mași
nilor, utilajelor și materiale
lor de intervenție ori exploata
rea acestora în alte scopuri 
decît cele pentru care sînt des
tinatei se sancționează cu a- 
mendă de la 800 la 1500 lei ;

— neamenajarea sau neîntre- 
ținerea în bune condiții a căi
lor de acces pe teritoriul ce a- 
parține organizației socialiste

înori blocarea căilor de acces 
interiorul secțiilor, atelierelor, 
depozitelor și altor asemenea 
încăperi, încît să nu poată fi 
folosite în caz de incendiu, se 
sancționează cu amendă de la 
200 la 400 lei;

.— neexecutarea sau neîntre- 
ținerea în bună stare potrivit 
normelor în vigoare a benzilor, 
rampelor de alimentare, hi- 
dranților ori surselor de apă 
pentru stingerea incendiilor 
sau blocarea acestora în așa 
fel încît să nu poată fi folosite 
în caz de incendiu, se sancțio
nează cu amendă de la 800 la 
1500 lei ;

— neluarea măsurilor pen
tru participarea șefilor de for
mații civile de pompieri la 
cursurile și instructajele or
ganizate de M.I.. neinstruirea 
întregului personal din între
prindere cu privire la norme
le de prevenire și la stingerea 
incendiilor se sancționează cu 
amendă de la 300 la 800 lei ;

— folosirea instalațiilor sau 
aparatelor de încălzit-iluminat 
sau forță motrică cum sînt in
stalațiile de gaze naturale sau 
de gaze lichefiate (aragaz), 
reșouri, radiatoare etc. dacă 
sînt defecte și prezintă peri

col de incendiu, se sancționea
ză cu amendă de la 100 la 
lei;

— necurățirea coșurilor 
curățirea lor în condițiile
corespunzătoare ori neîntreți- 
nerea lor in bună stare de 
funcționare se sancționează cu 
amendă de la 100 la 300 lei;

— trecerea coșurilor din me
tal prin planșeele, tavanele sau 
acoperișurile din material 
combustibil al clădirilor, fo
losirea coșurilor de zid, a co
șurilor din 
ton armat 
termoform 
lementele 
planșeelor. 
rișurilor. montarea în încăperi 
a burlanelor cu o lungime mai 
mare de 10 metri și trei co
luri, racordarea burlanelor la 
canalele de ventilație, scoate-

prefabricate de be- 
și a coșurilor tip 
neizolați față de e- 
combustibile ale 

tavanelor și acope-

rea burlanelor prin ferestre 
sau prin streașini fără să fie. 
izolate de părțile combustibile, 
se sancționează cu amendă de 
la 300 la 800 lei ;

— instalarea sobelor de me
tal și a burlanelor la o distan
ță mai mică de 70 cm față de 
pereții de scîndură sau paiantă 
în cazul cînd aceștia sînt izo
lați în dreptul sobelor și bur
lanelor, instalarea sobelor de 
metal pe pardoseală combusti
bilă fără postament izolator 
se sancționează cu amendă de 
la 200 la 400 lei :

— fumatul în depozite, gara
je, grajduri, magazii, săli de 
spectacole sau orice alte ase
menea locuri unde există peri
col de incendiu, în afară de 
spațiile destinate acestui scop, 
se sancționează 
la 300 la 800 lei

cu amenda de

închiderea nu uitați!

as-

de

re-

Responsabili de unități, ges
tionari — cînd încheiați o zi 
de muncă, la închiderea loca
lurilor, verificați cu multă a- 
tenție toate încăperile unității 
(bucătării, magazii, localuri 
etc.) urmărind următoarele 
pecte :
• să nu rămină resturi 

țigări aprinse ;
• să nu rămină în priză

șouri, radiatoare și alți consu
matori electrici ;
• să se verifice starea sobe

lor, aragazelor etc. din bucătă
rii șj alte locuri de muncă ;
• să nu se depoziteze ma

teriale combustibile pe lingă 
sobe, aragaze, reșouri etc ;
• în permanență să se veri

fice și să se remedieze defec-

țiunile ce survin la injectoa- 
rele cu motorină de la sobele 
din bucătării etc.

© să nu se permită scurgeri 
de motorină pe la îmbinările 
conductelor de alimentare a 
sobelor de gătit din bucătării 
etc.

Respectînd normele p.c.i., 
prevenind izbucnirea incendi
ilor la locul dumneavoastră de 
muncă, vă îndepliniți îndato
rirea cetățenească de a apăra 
integritatea bunurilor între
prinderii — proprietatea socia
listă.

Material publicitar

• DINU CIURESCU, 
Vulcan. Recomandăm să vă 
adresați Centrului militar, 
strada Constructorul nr. 2 
Petroșani, de unde puteți 
primi informațiile la pro
blema care vă interesează.

©IOAN URSU, Vulcan. 
Biletele de tratament bal
near și de odihnă în stați
unile balneo-climaterice se 
repartizează salariaților, co
respunzător cu instrucțiu
nile U.G.S.R.. de către co
mitetele sindicatelor. la 
propunerea grupelor sindi
cale aprobate în adunări a- 
le acestora.

Prin urmare. dorința 
dumneavoastră de a pleca 
într-o stațiune de odihnă 
poate fi satisfăcută numai 
de comitetul sindicatului 
E.M. Vulcan și numai în 
măsura eventualelor renun
țări, cunoscînd că biletele 
de odihnă și tratament pen
tru anul în curs au fost re
partizate beneficiarilor în
că de la sfîrșitul anului 
1973.
• ION ANGHELUțA, 

v ulcan. Pentru a putea răs
punde la întrebarea dum
neavoastră ne-am adresat 
Centralei cărbunelui, care 
ne informează că v-a răs
puns, printr-o scrisoare per
sonală, trimisă și nouă în 
copie, la care redacția nu 
mai are nimic de adăugat.

© MIHAI NECHIFOR. 
Petrila. Indiferent de func
ția pe care o îndepliniți în 
cadrul exploatării miniere, 
sînteți obligat a răspunde 
chemării șefului de sector 

. pentru a lua parte, în zilele 
de repaus, la executarea u- 
nor lucrări necesare asigu
rării continuității muncii în 
subteran.
• GAVRILA popa, 

Vulcan. Acordîndu-vă timp 
liber pentru orele suplimen
tare prestate, întreprinde
rea unde munciți a proce
dat corespunzător cu preve
derile Codului muncii.

» ALEXANDRU NAGY, 
Bărbăteni. Intrucît fiica 
dumneavoastră, elevă, a 
depășit vîrsta de 16 ani, nu 
mai poate beneficia de a- 
locație de stat pentru copii, 
chiar dacă la școală nu are 
bursă.

© ION SOVARI, Lupeni: 
In cazul dumneavoastră, de 
încetare a raporturilor de 
muncă. fiind pensionat, 
compensarea în bani a con
cediului de odihnă se face 
numai în raport cu timpul 
efectiv lucrat pînă la data 
de 31 martie a.c.
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Ritm intens de montaj!CONTROLUL
ÎNDEPLINIRII SARCINILOR - 

mijloc eficient de dinamizare a activității 
organizațiilor de bază, a comuniștilor

Pentru a face față sarcinilor 
sporite ce revin organizațiilor 
de partid de la E.M. Dilja, co
mitetul de partid pe mină s-a 
străduit să imprime tuturor 
birourilor organizațiilor de 
bază răspunderea necesară 
pentru utilizarea celor mai er 
ficiente forme și metode de 
muncă.

încă din luna ianuarie, în 
ședința de birou a comitetu
lui de partid s-au stabilit sar
cini concrete cu caracter per
manent pentru toți membri 
comitetului. Membri biroului 
au fost repartizați pe organi
zații de bază pentru a răspun
de de îndrumarea și controlul 
întregii activități de partid, 
precum și de îndeplinirea sar
cinilor economice ale sectoru
lui respectiv.

Pentru a aplica cit mai fi
del în practică politica parti
dului nostru, am îndrumat bi
rourile organizațiilor de bază 
să-și repartizeze corespunză
tor forțele pe schimburi și lo
curile cheie ale producției în 
vederea mobilizării întregului 
colectiv la realizarea sarcini
lor și angajamentelor asuma
te pe anul 1974.,

Comitetul de partid contro
lează în permanență modul 
in care își desfășoară activi
tatea birourile organizațiilor 
de bază și eficiența acestora 
în realizarea sarcinilor de 
plan și întărirea disciplinei 
muncii. De exemplu, în orga
nizația de bază nr. 1 unde es
te secretar Vasile Sidorov, s-a 
constatat toleranță din partea 
biroului față de cei care nu-și 
îndeplinesc sarcinile primite. 
Nicolae Buciuman, Mihai Bu- 
ciuman, Ștefan Csoric și cei
lalți membri ai biroului au 
lăsat întreaga muncă pe sea

Aspirația la titlul de
(Urmare din pag. 1)

depună reziduurile menajere 
în aceste containere și nu pe 
lîngă ele, cum se mai întîm- 
plă în prezent.

Un bătrîti 
cartier 

întinerește
Fostul sat. Bărbăteni, deve

nit cartier al orașului Lu
peni, face noi pași pe calea 
urbanizării. Aici s-au curățat 
șanțurile de-a lungul șoselei, 
s-au îndreptat și reparat gar
durile, s-au plantat peste 300 
plopi, molizi, salcîmi și s-au 
amenajat zone verzi în jurul 
blocului Al-1 și la Școala ge
nerală nr. 5. La aceste acți
uni, alături de cetățeni, care 
au participat în număr mare, 
o contribuție importantă au 
adus-o, mai ales cu utilajele 
necesare, E.M. Lupeni, secto
rul de foraje, șantierul de con
strucții, E.G.C. și E.G.L., iar 
dintre «etățeni menționăm în 
mod deosebit pe prof. Adrian 
Horhoianu, directorul Școlii 
generale nr. 3 cu întregul său 
colectiv — cadre didactice și 
elevi —, apoi pe deputatul 
Mircea Alicu, cetățenii Lazăr 
Pirvulescu, Iosif Florănescu,

în legătură cu 
reluarea cursurilor 

universitare 
după vacanță

Ministerul Educației și în- 
vățămintului anunță că re
luarea cursurilor universita
re după vacanță se va face 
luni, 6 mai a.c. 

ma secretarului. Din această 
cauză, eficiența și rezultatele 
muncii nu se ridicau la nive
lul cerințelor. Față de aceas
tă situație, comitetul de partid 
nu a rămas nepăsător. Inter
venția operativă, analiza sti
lului de muncă în cadrul că
reia au fost scoase la iveală 
neajunsurile amintite și mă
surile eficiente stabilite pen
tru îmbunătățirea muncii au

VIAȚA
DE PARTID

dus la creșterea răspunderii 
biroului pentru realizarea sar
cinilor încredințate. pentru 
rezolvarea problemelor ce stau 
în fața organizației de bază. 
Rezultatele se reflectă și în 
producție. Sectorul I a reușit 
să-și realizeze sarcinile de 
plan pe luna martie, iar în lu
na aprilie, in prima decadă, 
a extras peste sarcina de plan 
330 tone de cărbune.

In atenția comitetului de 
partid au stat toate organiza
țiile de bază. Intre acestea, 
organizația de bază nr. 2, un
de s-au manifestat serioase 
neajunsuri în realizarea sar
cinilor de plan, a beneficiat 
de sprijinul eficient al comi
tetului de partid. Analizînd 
cu responsabilitate activitatea 
și stilul de muncă al biroului 
organizației de bază, precum 
și al conducerii tehnice a sec
torului au fost scoase la ivea
lă cauzele pentru care secto
rul se află sub plan. Comuniș
tii au făcut numeroase ■ pro
puneri pe care comitetul de

ing. loan Negoiescu și Ion 
Cornescu.

Mai este însă destul loc 
perttru și mai bine. Toți 
trecătorii peste podul de la 
Bărbăteni privesc cu un sen
timent -de nemulțumire spăr
tura din balustrada podului 
peste Jiul de vest, numai Dis
trictul de drumuri și poduri 
din Livezeni și secția de dru
muri Deva nu văd că această 
spărtură pune în pericol tre
cerea și strică aspectul podu
lui în cauză.

Strada centrală 
a orașului 

în haină nouă
De-a lungul străzii centra

le a orașului. Tudor Vladimi- 
rescu, au fost amenajate pe
luzele și a început plantarea 
florilor. Tot aici au fost re
parate unele porțiuni din 
partea carosabilă, s-au vopsit 
staționarele transportului de 
călători în comun.

Pe strada Tudor Vladimi- 
rescu se află blocul de gar
soniere G-l care găzduiește 
și sediul asociației de loca
tari. Cu toate acestea, pînă 
nu de mult acest bloc, atît 
în interior cît și în împreju
rimi, lăsa mult de dorit. Noul 
președinte ales la ultima a- 
dunare a locatarilor, Iosif 
Tanczi, s-a angajat ca împre
ună cu ei să transforme în
treaga înfățișare a imobilu
lui. Intr-adevăr, blocul amin
tit a primit o față nouă. Case
le scărilor au devenit mai es
tetice, mai primitoare. In ju
rul blocului s-a amenajat o 
adevărată grădină-parc cu 
trandafiri și arbori ornamen
tali. Așa cum au promis, lo
catarii blocului G-l, cu spri
jinul consiliului popular al 
orașului, au confecționat și 
vopsit frumos gardul din 

partid și le-a însușit. Printre 
acestea — schimbarea din 
funcție a secretarului și a u- 
nor membri ai biroului (Au
rel Băncilă, Vasile Nistor, Ca
rol Nagy, Gheorghe Călugării 
ș.a.). La scurt timp a fost 
schimbat din funcție și șeful 
de sector ing. Victor Ghioan- 
că. care nu a ținut seama de 
recomandările făcute de co
mitetul de partid, de comu
niști în adunarea generală. In 
urma măsurilor politico-orga- 
nizatorice aplicate, activita
tea economică a sectorului 
s-a îmbunătățit substanțial. 
Planul pe luna martie a fost 
realizat, iar în prima decadă 
din luna aprilie s-a obținut o 
depășire de 456 tone cărbune. 
In același timp s-a îmbunătă
țit disciplina muncii, s-a cre
at un climat optim pentru 
desfășurarea activității. Așa
dar, și în acest caz, controlul 
îndeplinirii sarcinilor, a acti
vității biroului organizației 
de bază, intervenția operati
vă, eficientă a comitetului de 
partid a dus la imbunătăt .<-a 
muncii comuniștilor, a orga
nizației de bază întărindu-i 
capacitatea de îndrumare și 
conducere a activității econo
mice.

S-a statornicit la noi o re
gulă ca membrii comitetului 
de partid să informeze în șe
dințe de birou și în plenare 
despre modul cum acționează 
pentru înfăptuirea sarcinilor 
ce le revin. Practicînd frec
vent în ultimul timp această 
modalitate de control comite
tul de partid de la E.M. Dîlja 
a făcut un nou pas înainte în 
asigurarea îndeplinirii sarci
nilor,

Radu LUPAȘCU, 
secretarul comitetului de 

partid, E.M. Dîlja

fruntaș
plasă de sîrmă ce delimitea
ză incinta blocului.

★

Activitățile pentru înfru
musețarea și sporirea dotați- 
ilor orașului Lupeni continuă 
în prezent cu amenajarea 
rondurilor și plantarea flori
lor, îngrijirea locurilor de 
joacă pentru copii și întreți
nerea a ceea ce s-a realizat 
deja. Participarea cetățenilor 
la acțiunile gospodăreșit, mai 
entuziaste și mai rodnice în 
acest an ca orieînd. este o ga
ranție că aspirația orașului 
nostru la un loc fruntaș în în
trecerea patriotică dintre lo
calitățile municipiului, va fi 
susținută de noi și presti
gioase realizări gospodărești.

Foto: Ion LICIUIn cartierul Coroești din Vulcan.

La apă.
Foto: V. IORDACHESCU

ACORDUL GLOBAL
(Urmare din pag. 1)

șef de brigadă, ci și la nivel 
de șantier. Astfel, întregul 
personal, avind obligații bine 
precizate în .contractul-angă- 
jament s-a străduit să rezol
ve cît mai operativ sarcinile 
legate direct de bunul mers 
al producției. Rezultatele rod
nice obținute au fost urma
te de stimulente materiale — 
un cîștig cu circa 20 la sută 
mai mare comparativ cu pe
rioada cînd șantierul nu lucra 
în acord global.

Remunerarea în funcție de 
cantitățile realizate a condus 
la mobilizarea întregului co
lectiv pentru respectarea du
ratei planificate de execuție, 
dar și pentru devansarea gra
ficelor, a termenelor de pre
dare. Cu toate că în trimestrul 
I nu am avut lucrări cu ter
men de punere în funcțiune, 
au fost terminate lucrările la 
tunelele Jiu, Murga Mare, 
Mîndru II, prevăzute pentru 
trimestrul II, precum și două 
lucrări de investiții al căror 
termen de finalizare era 30 
iulie a.c. Și celelalte lucrări 
din planul fizic anual se gă
sesc în momentul de față in
tr-un stadiu destul de avansat. 
Ne-anr convins astfel că cine 
aplică acordul global, va 
beneficia de avantajele evi
dente ale acestuia. Cîștigul 
mediu la muncitori a crescut 
făță de, salariul tarifar cu 25- 
35 la sută, prin adausul spo
rului de acord global. S-a pus
tiit efectua, de asemenea, o 
redistribuire a întregului per
sonal indirect productiv, redu- 
cîndu-se numărul acestuia cu 
cca. 50 la sută.

(Urmare din pag. 1)

câtuși — montori în acord glo
bal.

La montajul benzilor de a- 
limentare a spălătoriei noi cu 
cărbune brut întîlnim pe cei 
11 membri ai echipei condusă 
de Nicolae Iorga. Sint în mon
taj benzile 47 și 47 a. Am an
gajat o discuție cu șeful echi
pei. ,,în luna aprilie, ne-a 
spus el, sîntem hotărîți si) de
vansăm lucrările ce ne revin 
ca sarcină fizică lunară cu 3 
zile. Aceasta înseamnă să păs
trăm ritmul accelerat atins în 
luna precedentă cînd am de
pășit cu peste 20 la sută sar
cina de plan. .Volumul de uti
laj montat va ajunge, astfel, la 
40 tone, ceea ce înseamnă că 
la 1 mai vom intra cu benzile 
pe culoarul noii spălătorii. 
Pentru a putea munci fără în
trerupere, cu o productivitate 
a muncii maximă, și pentru 
a nu fi opriți de eventualele 
greutăți ivite în asigurarea cu 
subansamblele componente a- 
le linie; de transport, execu
tăm în paralel cu aceeași e- 
chipă și conductele tehnolo
gice. Să nu se înțeleagă că nu 
sîntem bine deserviți, pentru 
că atît coordonatorii procesu
lui de muncă — din partea e-

Cele enumerate au avut in
fluențe direct pozitive și a- 
supra sporirii productivității 
muncii ca și a reducerii chel
tuielilor prilejuite de fiecare 
1 000 lei producție.

Buna organizare presupune 
intervenții prompte pentru 
respectarea întocmai a măsu
rilor adoptate. Lucrările cu 
termen de punere în funcție 
în semestrul I și II se urmă
resc zilnic prin grafice de e- 
xecuție și se intervine opera
tiv (în aceeași zi) pentru în
dreptarea unor dificultăți ca
re ar îngreuna realizarea pla
nului zilnic.

Strădanii susținute s-au de
pus, de asemenea, pentru re
alizarea unui grad înalt de 
mecanizare a lucrărilor cu vo
lum mare de manoperă. De 
exemplu, la consolidarea de 
la km 56 în stația Crivadia, 
execuția unui pilastru de be
ton de cca. 12 m adîncime fo
losind metodele clasice de să
pat și sprijinire însemna o 
durată de execuție de circa o 
lună de zile. înlocuind siste
mul proiectat inițial prin e- 
xecuția unor coloane forate 
am putut folosi o instalație 
„Terrodrill" care forează Un 
grup de 4 piloți (echivalînd 
cu un pilastru) în numai 2-3 
zile, timp în care se pot exe
cuta și operații de betonare. 
In afara faptului că s-au redus 
o serie de operații manuale, 
introducerea acestui utilaj a 
condus și la economisirea 
lemnăriei necesare sprijinirii 
cît și la o impulsionare a rit
mului de betonare, .cerut de 
însăși tehnologia puțurilor fo
rate fără sprijiniri.

O măsură deosebit de utilă 
prin care am eliminat neajun

xecutantului. cît și beneficia
rul, ca și proiectantul, sint me
reu prezenți aici pentru a inter
veni operativ atunci cînd este 
cazul. Dar este și un... dar ; au 
apărut unele neconcordanțe 
între cotele gabaritice ale unor 
benzi livrate și prevederile 
proiectului, care au provocat, 
desigur stagnări."

Fluxul tehnologic de prepa
rare pornește de la recepția 
cărbunelui brut. In cazul obi
ectivului de la Lupeni, este în 
construcție noua recepție a 
cărbunelui Uricani — Hobi- 
ceni. „Aici, spre deosebire de 
celelalte lucrări din cadrul o- 
biectivului, ne spunea tovară
șul Gheorghe Antonie, dirigin
te de șantier, stadiul de execu
ție, cu toate că a început deja 
betonarea silozurilor, este în 
general rămas în urmă față de 
cerințe. Cu toate că la unele 
operații se lucrează în două 
schimburi, este util și necesar 
în același timp să se extindă 
și să se generalizeze chiar 
munca pe două schimburi. Rit
mul de execuție trebuie inten
sificat, cu atît mai mult cu cît 
pentru reușita probelor teh
nologice în sortare-spălare, re
cepția va trebui terminată cu 
o lună înainte, determinat de 
problemele ce intervin la tre- 

surile unei aprovizionări ne
ritmice a fost aceea de a ne a- 
sigura prin forțe proprii toa
te materialele de masă, în 
special agregate pentru betoa
ne, piatră spartă și piatră bru
tă, cît și prefabricatele din 
beton, cunoscînd din experi
ență că față de contractele 
încheiate, diverși furnizori nu 
respectă în totalitate termene
le de livrare.

In cadrul soluțiilor adopta
te în scopul îndeplinirii cu 
succes a sarcinilor care ne 
revin, mai pot fi cuprinse și 
celelalte măsuri aplicate. Re
feritor la forța de muncă, de 
pildă, am reușit să stabilizăm 
efectivele noastre de munci
tori prin crearea unor condi
ții cît mai bune de lucru și 
de cazare. De asemenea, am 
completat necesarul de mun
citori calificați prin școlari
zări de scurtă durată.

Dar enumerarea integrală 
a măsurilor preconizate și a- 
doptate este, relativ greu de 
făcut. Important este că ele 
s-au dovedit eficiente și au 
condus la rezultatele bune ale 
trimestrului I creînd premise 
ca și în trimestrul II colecti
vul nostru, mobilizat activ de 
organizațiile de partid și spri
jinit de organizațiile de ma
să să poată raporta realizări 
tot mai bune.

Mica publicitate
VIND Dacia 1100 —

38 000 km. Florescu, sir. 
Constructorul, bloc A sc. 1 
ap. 3 — Petroșani. 

cerea de la fluxul vechi la cel 
nou. Soluția constă doar în mă
rirea efectivelor ocupate cu 
această operație, ceea ce stă la 
îndemîna factorilor de deci
zie ai lotului și șantierului*'.

Așadar, există în general 
condiții ca probele tehnologi
ce să înceapă odată cu prime
le zile ale trimestrului III, așa 
cum s-a angajat executantul. 
Ceea ce mai rămîne de făcut, 
în continuare, este bine cunos
cut de factorii responsabili de 
activitatea care se desfășoară 
pe șantier. In primul rînd, tre
buie să se acorde atenția cuve
nită realizării ritmice a monta
jului de utilaje. Spații de mon
taj există, iar pe măsură ce 
vor fi necesare și în continu
are, după cum ne-a asigurat 
inginerul Victor Corpadea, șe
ful preparației Lupeni, ampla
samentele vor fi predate cu 
promptitudine, așa ca și pînă 
acum. Pentru ca munca mon- 
to'rilor să se poată desfășura 
fără stagnări cei care coordo
nează activitatea formațiilor 
de lucru, pe de o parte, și ser
viciile de resort ale beneficia
rului investiției — Centrala 
cărbunelui Petroșani —, pe de 
alta trebuie să asigure, prin 
intervenții consistente și ope
rative proprii sau la furnizori, 
predarea la montaj a întregu
lui volum de confecții și uti
laje, corespunzător ultimelor 

ÎNTREPRINDEREA 
DE ARTICOLE TEHNICE 

DIN CAUCIUC 
TÎRGU JIU

angajează:

• Ingineri și maiștri 
în specialitatea:

chimiști, mecanici, energetici a.t-mițti, termeenergetici, 
hidroenergetici, prelucrări prin așchiere.

• Muncitori calificați 
in meseriile de:

operatori chimiști, laboranți, lăcătuși mecanici de com- 
presoare, mecanici de pompe, electricieni a.t-miști, frezori, 
rabotori, matrițari, mecanici utilaj chimic.

Solicîtanții se pot adresa la sediul întreprinderii — bu
levardul Republicii nr. 1 Tg. Jiu, serviciul personal, telefon 
13032—1594.

FABRICA
DE INDUSTRIE LOCALA 

PETROȘANI 
anunțâ concurs

pentru ocuparea următoarelor posturi:

— șef birou aprovizlonare-desfacere
— maistru electromecanic
— maistru tîmplar
— maistru confecții

Angajează urgent miner cu înaltă calificare.
Condiții de angajare conform Legii nr. 12/1971.

Salarizarea conform H.C.M. nr. 914/1968.
Informații suplimentare la telefon 11323.

grafice de execuție Așa este 
cazul, de, pildă, la cele două 
concasoare cu valțuri, ■ în exe
cuția I.U.M. Petroșani, nelivra
te încă, cu toate că e depășit 
termenul scadent. Trebuie, de 
asemenea depuse strădanii 
pentru asigurarea părților și 
subansamblelor lipsă la utila
jele sosite deja, dar incomple
te, între care benzi transpor
toare mobile, pompe de recircu- 
lare a îngroșatului etc. Conco
mitent trebuie întreprinse ac
țiuni ferme pentru eliminarea 
în totalitate a neajunsurilor pe 
care le-ar putea provoca întîr- 
zierile în execuția lucrărilor 
de construcții, puține cîte mai 
sint.

Pentru finalizarea Ia vreme 
a lucrărilor executate în pri
ma etapă la obiectivul de in
vestiții industriale Amplifica
rea și modernizarea prepara- 
ției Lupeni atît executantul, 
Șantierului T.C.M.M.. cît și be
neficiarul, Centrala cărbunelui 
Petroșani, trebuie să creeze 
toate condițiile tehnico-mate- 
riale necesare, și să asigure o 
rațională utilizare a acestora. 
Ultimul termen stabilit pentru 
intrarea în probe tehnologica 
trebuie respectat cu fermitate! 
Este o sarcină prioritară ce 
stă în fața colectivului de 
constructori, a tuturor facto
rilor de răspundere ai unități
lor participante, direct sau in
direct, la execuția obiectivului,

DUMINICA, 28 APRILIE

8,40
9,35

10.00
11,15

din 13 
episod.

nu știm 19,00

>

i

> 
) 
>>>
>

8.30 Deschiderea programu
lui. Gimnastica pentru 
toți.
Cravatele roșii.
Film serial pentru co
pii. Comoara 
case. Ultimul 
Viața satului. 
Ce știm și ce 
despre...
Bucuriile muzicii. 
De strajă patriei. 
Album duminical. 
Drumuri în istorie. 
Cetatea Brașovului. 
Magazin sportiv. Am 
reținut pentru dum
neavoastră : cele mai 
frumoase goluri din 
semifinalele cupelor 
europene la fotbal; 
campionul mondial de 
box George Foreman 
învinge pentru a 37-a 
oară prin K.O.; noul 
fenomen al natației a- 
ustraliene — Jenny 
Turrall. Fotbal. Ce
hoslovacia — Franța. 
Selecțiuni înregistrate 
de la Praga.

16.30 Film serial: 17 clipe ale

19,30

15,50

20.20
20,25

21,50

Severin: corul Cămi
nului cultural din Bră- 
nești, județul Dîmbo
vița; corul Căminului 
cultural din Leordeni, 
județul Argeș; corul 
Școlii militare de o- 
fițeri activi de tancuri 
și auto „Mihai Vitea
za".
Lumea copiilor. Pre
miul I — o invitație... 
la Mediaș !
Telejurnal. Săptămîna 
politică internă și in
ternațională în ima
gini.
Reportajul săptămînii. 
Șase copii și un mu
zeu.
Publicitate.
Film artistic. Călărețul 
singuratic. Producție 
a studiourilor ameri
cane.
Muzică ușoară cu for
mația „Capitol".
Telejurnal.
Diminica sportivă.

LUNI, 29 APRILIE

17.40

16,00

unei primăveri. Epi- 19,00
sodul II.
Cîntare patriei. Con-
curs coral interj ude-
țean : Participă Corul
Școlii generale nr. 56 19.15
București; corul Cămi- 19,20
nulni cultural din
Marga, județul Caraș- 19.30

Emisiune în limba 
maghiară.
Cîntec și joc din bă- 
trîni. Reportaj de la 
prima ediție a Festiva
lului organizat in ju
dețul Bistrița-Năsăud. 
Publicitate.
1001 de seri. Povestea 
lui Rumcajs.
Telejurnal. 1 Mai 1974

20,00

20,20

21,15

22,00
22,15

— sub semnul anului 
jubiliar.’ Cronica între
cerii. pentru îndepli
nirea cincinalului îna
inte de termen.
Oameni și fapte. Con
structorii.
Roman foileton. Edu
cația sentimentală.
Revista lițerar-artisti- 
că TV. Hipertrofia se
cundarului.
Imagini din Japonia. 
24 de ore.

MARȚI, 30 APRILIE

9,00

9,10

9,30

9,40

10,00

10,30

11.00

16,00
16.30
17.30
17.35
18.35

18.45

19.10

Teleșcoală. Botanica 
(clasa a V-a). Sfecla 
de zahăr.
Chimie (anul III). în
trebuințările acetile
nei.
Geografia (clasa a V-a) 
Ghețarii.
Matematica (consulta
ții pentru elevii clasei 
a VIII-a).
Curs de limba germa
nă. Lecția 90 (reluare). 
Curs de limba france
ză. Lecția 90 (reluare). 
Film pentru copii. Bă
ieții din strada Pal.
Curs
Curs
Telex.
Vîrstele peliculei. 
Tragerea de amortiza
re ADAS.
De pe Argeș, pe Mus
cele...
Imagini din Olanda.

de limba rusă, 
de limba engleză.

19,20

19.30

20,10
20,40
20,45

1001 de seri. Povestea 
lui Rumcajs.
Telejurnal. 1 Mai 1974 
— sub semnul anului 
jubiliar. Cronica 
trecerii 
plinirea 
înainte
Revista
Publicitate.
Cîntec de luptă. Spec
tacol de balet TV.

în-
pentru înde- 

cincinalului 
de termen, 
economică TV.

9.40

10.00
10.30
11.00
12.00

17,00

ziologia circulației.
Introducerea în ma
tematica modernă — 
grupuri finite.

Curs de limba engleză. 
Curs de limba rusă.
Vîrstele peliculei.
Gala maeștrilor : Ba
sul Nicolae Sasu (Iași) 
Fotbal. F.C. Constanța 
— Universitatea Cra
iova. (Divizia A).

22,15

16.00

16,20

torești.
24 de ore.

JOI, 2 MAI

17,30

19,10
19,20

PROGRAMUL

T
ca

16,30

17,30
17,35

pentru 
sâptămîna 

viitoare

2-1,05 Seară de teatru. Să nu 
uităm — de Valentin 
Munteanu, scenariu 
distins ci,i premiul îl 
la concursul de scena
rii pentru Teatrul TV, 
ediția 1973. ‘

.2.15 24 de ore.

1 MAI

Geografie
Trans portu-

9,00 Teleșcoală.
(anul IV). 
rile în R.S. România.

9,20 Biologie (anul III). Fi-

18,45
18,55

19,30
20.15

21,25

Transmisiune directă 
de la Constanța.
Publicitate.
Film serial pentru co
pii — George.
1001 de seri, povestea 
lui Rumcajs.
Telejurnal. 1 Mai 1974.
1 Mai muncitoresc — 
spectacol muzical-lite- 
rar.
Dans și muzică de pre
tutindeni.

•Flori de mai. Melodii 
îndrăgite — locuri pi-

18,25
19,00
19.20

19,30
20,00

21,25

22,15

16.00

16.10

16.30

16,40

Teleșcoală. Științe so
ciale : Perspective ale 
dezvoltării economico- 
sociale ale României 
în următoarele dece
nii.
Geografia (clasa a V-a) 
Acțiunea omului asu
pra naturii.
Fizică. Noțiuni de opti
că geometrică.
Telex.
Agroenciclopedia — 
Emisiune de știință și 
practică agricolă.
Universitatea TV. 
Familia.
1001 de serf — Poves
tea lui Rumcajs.
Telejurnal.
Seară pentru tineret. 
Cîntăm partidul, pa
tria, tinerețea.
Surprize p 
cran.
24 de ore.

VINERI, 3

micul e-

MAI

Botanica 
Sfecla

19.30
20,00

20.35

21.80

22.15

9,00
10,00

10.40
11.00

12,00

Teleșcoală.
(clasa a V-a). 
de zahăr.
Chimie (anul IV). în
trebuințările acetilenei. 
Geografie (clasa a V-a) 
Ghețarii.
Electrotehnică.

12.50
13.00
6,00

Emisiune în limba ger
mană.
Tragerea Loto.
1001 de seri — Poves
tea lui Rumcajs.
Telejurnal.
România. Anul XXX.
Revista social-politică 
TV.
In frumoasa lună mai. 
Pagini din operete. 
Film artistic. Structu
ra cristalului.
24 de ore.

de 
„sport" 

cu rotile, 
academic: 
întrecere

SIMBAtA, 4 MAI

Carnavalul primăverii. 
„Mîndră zi de primă
vară". Cîntece și jo
curi populare.
In parc fanfara cîntă... 
Glasul tinereții — con
cert cu public susținut 
în Sala Casei de cultu
ră a sindicatelor din 
Buzău de tineri inter
pret de muzică ușoară 
și populară descope- 
riți de emisiunile 
„Steaua fără nume" și 
„Floarea din grădină". 
Pagini de umor : 
venturi în epoca 
piatră.
Avanpremieră. 
Album distractiv. 
Magazin sportiv, 
reținut pentru 
neavoastră : prima 
runcare cu 
peste 22 i

A- 
de

Am 
dum- 

a- 
i greutatea 
metri, cea

17,00

17.45

.45

19,15

19.30
20,00

20,30
20,35

21,35

22,50

mai spectaculoasă că
zătură a sezonului 
schi, un nou 
pe patine 
Canotaj 
tradiționala
de pe fluviul Tamisa 
dintre echipajele de 
8 plus 1 ale universi
tăților Oxford și Cam
bridge. Transmisiune 
de la Londra. Fotbal : 
R.D.G. — Cehoslova
cia. Selecțiuni înregis
trate de la Dresda.
Al treilea gong ! Re
transmisia spectacolu
lui susținut de circul 
de Stat din București. 
Farmecul 
Spectacol 
regrafic 
Mozart. 
Chopin. 
Delibes.
Lumea copiilor: Clubul 
profesorului Allegret
to.
1001 de seri. Povestea 
lui Rumcajs.
Telejurnal.
Zi de mai. Montaj li- 
terar-muzical.
Avanpremieră.
Film serial: Columbo. 
..O chestiune de ini 
mă".
Parada duetelor. Tele- 
spectacol 
muzical cu
Telejurnal.

muzicii s 
muzical-co- 
muzică de: 
Boccherini, 
Ceaikovski, 

Rossini etc.

pe

umoristic 
public.

»
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Sosirea în Capitală 
a primului ministru 

al Finlandei
La invitația primului minis

tru al guvernului Republicii 
Socialiste România, joi dimi
neața a sosit în Capitală, în
tr-o vizită oficială în țara 
noastră, primul ministru al 
Finlandei, Taisto Kalevi Sorsa, 
împreună cu soția, Irene Sorsa.

Pe aeroportul Otopeni, pre
mierul finlandez și soția 
au fost salutați cu cordia
litate de primul ministru 
al guvernului, Manea Mă
nescu, cu soția, Maria Mă-

nesou, precum și de George 
Macovescu, ministrul afaceri
lor externe. Florea Dumitres
cu, Ioan Avram, Ion Cosma, 
miniștri, de membri ai 
conducerii unor ministere 
economice, Consiliului Culturii 
și Educației 
Generale a
România și
Consiliului popular al munici
piului București.

(Agerpres)

Socialiste, Uniunii
Sindicatelor din 
reprezentanți ai

Prezentarea de condoleanțe 
la ambasada Republicii Austria, 

în legătură cu încetarea din viață 
a președintelui federal, 

dr. Franz Jonas
Joi dimineața, la Ambasada 

Republicii Austria, tovarășii 
Ștefan Voitec, vicepreședinte 
al Consiliului de Stat, Manea 
Mănescu, prim-ministru al 
guvernului, Miron Constanti- 
nescu, președintele Marii A- 
dunări Naționale, Ion Pățan, 
viceprim-ministru al guver
nului, George Macovescu mi
nistrul afacerilor externe, 
loan Avram, ministrul in
dustriei construcțiilor de ma-

con-

șini grele, au exprimat. în 
i numele președintelui Republi
cii Socialiste România, tova
rășul Nicolae Ceaușescu,
doleanțe ambasadorului Wer
ner Sautter, în legătura 
încetarea din viață a 
ședintelui federal al Republi
cii Austria, dr. Franz Jonas.

mo- 
fața 

lui

cu 
pre-

S-a păstrat apoi un 
ment de reculegere în 
portretului îndoliat al 
Franz Jonas și au semnat în 
cartea de condoleanțe.

GENEVA

Conferința Comitetului de dezarmare
GENEVA 25 — Corespon

dentul Agerpres, Corneliu 
Vlad. transmite : în cadrul 
ședinței de joi a Conferinței 
Comitetului de dezarmare, au 
luat cuvîntul reprezentanți: 
Pakistanului, Olandei, Angliei 
și Bulgariei. Pronunțîndu-se 
pentru întărirea rolului nego
ciator al Comitetului,'șef ui de
legației pakistaneze. Niaz Naik, 
a sprijinit ideea perfecționării 
metodelor de lucru și a spo
ririi numărului de membri ai 
acestui organism. El a subli
niat importanța decisivă a a- 
doptării de măsuri de dezar
mare nucleară, arătînd că re
zultatele înregistrate în ultimii 
ani în acest domeniu nu s-au 
soldat cu o modificare a cursu
lui îngrijorător al spiralei înar
mărilor nucleare.

în aceeași ordine de idei, 
ambasadorul olandez, M. J. 
Rosenberg Polak, a observat 
că, în ultima vreme, cursa 
înarmărilor nucleare tinde să 
se desfășoare tot mai mult pe 
terenul punerii la punct a u-

cință pentru sporirea atenției 
acordate a ceea ce a numit el 
„dezaifnarfe calitativă".

In alocuțiunea sa. reprezen
tantul Angliei, Henry C. Hain- 
worth, a exprimat părerea că, 
pe lingă aspectele dezarmării 
nucleare, trebuie avută în ve
dere și examinarea altor mă
suri de dezarmare. între care 
o serie de acțiuni pe plan re
gional. în acest sens, el s-a re
ferit la negocierile pentru re
ducerea trupelor și armamen
telor în Europa Centrală.

Șeful delegației Bulgariei, R. 
Nikolov. sa pronunțat în dis
cursul său pentru concentrarea 
eforturilor în vederea adoptă
rii unor măsuri efective de de
zarmare ca de pildă crearea de 
zone denuclearizate, reducerea 
bugetelor militare ale statelor 
și altele.

Vorbitorii din ședința de joi 
a Comitetului s-au referit, de 
asemenea, la o serie de aspec
te legate de încheierea unui 
tratat de interzicere a experi
ențelor nucleare subterane și

LA INVITAȚIA PREȘEDIN
TELUI R.S.F. IUGOSLAVIA, 
Iosip Broz Tito, joi a sosit la 
Belgrad președintele Repu
blicii Costa Rica, Jose Figue- 
res Ferrer.

UNIUNII
AFRICANE

(Z.A.N.U.) au

® @U!Ue știri ® Uftiincfe fUli ®

încheierea dezbaterilor
din Adunarea generală
extraordinară

Cuvîntul secretarului general al
NAȚIUNILE UNITE 25 — 

Corespondentul Agerpres, C. 
Alexandroaie. transmite : La 
Națiunile Unite, în cadrul dez
baterilor de politică generală 
din Adunarea generală extra
ordinară, au luat cuvîntul ulti
mii vorbitori, respectiv, repre
zentanții Ciadului, Bîelorusiei, 
Boliviei, Omanului și Cubei.

★

Miercuri seara, după înche
ierea dezbaterilor generale, a 
luat cuvîntul secretarul gene
ral al organizației, Kurt Wald
heim, care, făcînd o trecere în 
revistă a lucrărilor primelor 
două săptămîni ale actualei se
siuni extraordinare a O.N.U.. 
a declarat: „Avem acum în 
fața noastră un tablou clar al 
situației economice mondiale 
văzut din unghiuri diferite, 
precum și o extraordinară bo
găție de propuneri constructi
ve. Nimeni nu are nici o iluzie 
în legătură cu dificultățile ca
re vor fi întâmpinate sau cu

a O.N.U
O.N.U,’•J
făcute

Kurt Waldheim

CONGRESUL 
ECONOMIȘTILOR

DIN ȚĂRILE 
BALCANICE

ATENA 25 — Coresponden
tul Agerpres. Ion Badea, 
transmite : Primul congres al 
economiștilor din țările bal
canice s-a întrunit la 25 apri
lie, la 
ța unor 
Grecia,

Rezoluția Consiliului
de Securitate privind

atacarea unor localități

dupA cum relatează 
AGENȚIA C.T.K. în urma u- 
nor complicații intervenite la 
aparatul respirator și la siste- 
mult cardio-vascular, starea 
sănătății președintelui Ludvik 
Svoboda s-a înrăutățit. Pre
ședintele se află internat în sa
natoriu sub supravegherea spe
cialiștilor.

LUPTATORII 
NAȚIONALE 
ZIMBABWE 
doborît, între 5 și 21 aprilie, 
3 avioane aparținînd forțe^ 
armate ale regimului rasist 
rhodesian. 12 membri ai echi
pajelor celor trei aparate au 
fost uciși.

ÎN ZILELE DE 23—24 APRI
LIE A AVUT LOC LA BUDA
PESTA consfătuirea reprezen
tanților cinematografiilor și ai 
asociațiilor de cineaști din u- 
nele țări socialiste. Delegația 
română a fost condusă de Du
mitru Ghișe, vicepreședinte al 
Consiliului Culturii și Educa
ției Socialiste.

ÎN LOCALITATEA IRANI
ANA BANDAR-SHAHPOUR, 
de pe țărmul Golfului Persic, 
au început lucrările de con
struire a unui complex petro
chimic ce va deține priorita
tea mondială în acest domeniu 
și va costa peste un miliard 
de dolari.

LA FLORENȚA A FOST I- 
NAUGURATA CEA DE-A 
38-A EXPOZIȚIE INTERNA
ȚIONALA DE ARTIZANAT. 
Sînt prezenți 2 875 de expo
zanți din toate regiunile Ita
liei, precum și din peste 40 de 
țărj ale lumii.

CORPUL ELECTORAL SU
DANEZ s-a prezentat, joi, în 
fața urnelor. în diferite regi
uni ale țării, pentru a-și de
semna reprezentanții în noile 
adunări naționale populare din 
Sudan — anunță agenția 
M.E.N. Primele adunări națio
nale populare sudaneze au fost 
desemnate în 1971.

IN UNIUNEA SOVIETICA 
A FOST LANSAT un nou sa
telit al Pămîntului din seria 
„Meteor", pentru obținerea de 
informații meteorologice. A- 
genția T.A.S.S. precizează că 
aparatajul științific și sisteme
le de bord ale satelitului func
ționează normal.

ÎN CAPITALA ARGENTI
NEI a fost semnat un acord în
tre întreprinderea „Chrysler 
Fevre Argentina" și întreprin
derea cubaneză de comerț ex
terior „Transimport", infor
mează agenția Prensa Latina.

DUPĂ O ÎNTRERUPERE DE 
153 DE ANI vulcanul Chogai, 
din Japonia, a început să eru
pă din nou. In craterul vulca
nului s-au produs mai multe 
explozii, iar coloana de fum 
emanat s-a ridicat pînă la o 
înălțime de peste 500 de metri.

Vulcanul se află la circa 240 
mile nord de Tokio.

eforturile ce trebuie 
pentru a combina și da forme 
acestor propuneri în politici 
și planuri de acțiune accepta
bile. care să constituie temelia 
unei noi ordini economice 
mondiale".

Vorbitorul a apreciat că dez
baterile au demonstrat, în mod 
evident, înaltul grad de acord 
între statele membre asupra 
unui număr important de as
pecte ale problemelor aflate 
în atenția adunării și ca atare 
au 
ces
ordonare 
pozițiilor 
insistat asupra imperativului 
menținerii a actualului ritm 
ofensiv de rezolvare a proble
melor dezvoltării și materiilor 
prime, în scopul ajungerii la 
un acord asupra principiilor 
călăuzitoare ale progresului e- 
conomic și social al popoarelor. 
Vorbitorul a insistat, de ase
menea, asupra necesității spo-

dat 
de

substanță unui pro- 
negocieri, de 
și armonizare 

statelor. El

co- 
a 
a

ririi ajutorului financiar și de 
altă natură, către statele cel 
mai puternic afectate de recen
tele evoluții intervenite în sis
temul relațiilor economice in
ternaționale și de calamitățile 
naturale.

în încheiere, secretarul ge
neral a subliniat că în zilele 
care au rămas pină la înche
ierea lucrărilor sesiunii extra
ordinare, principala preocupa
re a statelor trebuie să fie cea 
de a realiza maximum de a- 
cord și maximum de hotărîri 
eficiente în problemele majore 
care confruntă organizația și 
lumea întreagă.

Atena, în prezen- 
reprezentanți din 

Bulgaria, Iugosla
via. România și Turcia. Din 
țara noastră participă o dele
gație de economiști condusă 
de prof. dr. Constantin Nicu- 
lescu. prorector al Academiei 
de Științe Economice.

Organizat de Asociația eco
nomiștilor greci, congresul are 
ca temă „Planificarea dezvol
tării în țările balcanice". El 
își propune un schimb de o- 
pinii între specialiști asupra 
metodologiei planificării și 
dezvoltării în țările partici
pante, precum și studierea po
sibilităților de extindere în 
viitor a colaborării dintre e- 
conomiștii din țările balcanice 
în domeniul cercetării știin
țifice.

libaneze de către unități
ale armatei

NAȚIUNILE UNITE 25 (A- 
gerpres). — Consiliul de 
ritate, reunit la cererea 
nului pentru a examina 
ția creată de atacarea 
localități libaneze de către u- 
nități ale armatei israeliene, 
a adoptat, miercuri seara, o 
rezoluție în această problemă.

„Consiliul de Securitate, se 
spune în rezoluție, condamnă 
violarea de către Israel a in
tegrității teritoriale și suvera
nității Libanului și cere guver
nului israelian să se abțină de 
la alte acțiuni și amenințări 
militare îndreptate împotriva 
Libanului. Totodată. Consiliul

Secu- 
Liba- 
situa- 
unor

SITUAȚIA DIN PORTUGALIA
A ARMATA A PRELUAT PUTEREA > FOSTUL PREMIER CAETANO SI MEMBRII GU

VERNULUI SĂU S-AU PREDAT • CREAREA UNUI GUVERN MILITAR

israeliene
de Securitate condamnă toate 
actele de violență, îndeosebi 
pe cele care se soldează cu 
moartea tragică a civililor ne- 
vinovați și cere în mod expres 
tuturor celor interesați să se 
abțină de la orice alte acte de 
violență".

în Rezoluție se cere tuturor 
părților interesate „să se abți
nă de la orice acțiune care ris
că să compromită negocierile 
vizînd instaurarea unei păci 
juste și durabile în Orientul 
Mijlociu".

Rezoluția a fost adoptată cu 
13 voturi pentru (două nepar- 
ticipări la vot).

♦

Luptele
din Cambodgia

Sesiunea plenară 
a Consiliului Politic 

de Coaliție Națională 5
Laos

VIENTIANE 25 (Agerpres). 
— Joi, la Luang Prabang a 
avut loc prima sesiune plena
ră a Consiliului Politic de Co
aliție Națională din Laos, or
ganism prezidat de prințul 
Sufanuvong, președintele C.C. 
al Frontului Patriotic Laoți
an. Erau prezenți membri ai 
Guvernului Provizoriu de U- 
niune Națională, in frunte cu 
primul ministru, prințul 
vanna Fuma.

In cuvântarea rostită cu 
cest prilej, prințul Sufanuvong 
a evidențiat hotărîrea Consi
liului de cooperare cu Guver
nul Provizoriu de Uniune Na
țională, cu întregul popor la
oțian în realizarea înțelegerii 
naționale, în edificarea unui

Laos pașnic, neutru, indepen
dent, democratic și prosper.

In cadrul sesiunii, a fost a- 
les Comitetul Permanent al 
Consiliului, format din 10 
membri, și au fost constituite 
șase comisii ale acestuia.

LISABONA 25 (Agerpres). 
— In cursul nopții de miercuri 
spre joi. unități militare portu
gheze din capitală și provin
cie au declanșat, împotriva au
torităților guvernamentale, o 
largă acțiune insurecțională, 

' intitulată „Mișcarea forțelor 
armate", informează agențiile 
internaționale de presă.

In urina ocupării punctelor 
strategice ale Lisabonei, a pos
turilor de radio și televiziune, 
a încercuirii sediilor guverna
mentale și cazărmii Gărzii Na
ționale, „Mișcarea tortelor ar
mate" a reușit să obțină con
trolul asupra situației din în
treaga țară, 
France Presse și 
Press.

Un comunicat 
postul de radio 
ora 17,25 G.M.T.,

gențiile U.P.I. și France Pres- 
se, a anunțat că fostul premi
er Marcello Caetano și mem
brii guvernului său s-au pre
dat în garnizoana de la Carmo 
(suburbie a capitalei), ocupată 
în urma unui asalt, unde își 
avea cartierul general Garda 
Națională.

Același comunicat anunță, de 
asemenea, că majoritatea mem
brilor forțelor de poliție și ai 
unităților Gărzii Naționale 
s-au predat.

Intr-o proclamație dată pu
blicității în localitatea Santa- 
rem la ora 12,30 (ora locală).

reluată de agențiile France 
Presse și Reuter, a fost anun
țată crearea unui guvern mi
litar. care va avea ca misiune 
organizarea unei „etape de 
tranziție".

Un alt comunicat radiodifu
zat, citat de agenția France 
Presse. informează că fostul 
premier Marcello Caetano și-a 
predat funcția generalului An
tonio de Spinola. comandant 
adjunct al forțelor armate por
tugheze, înlăturat în martie 
din această funcție. în urma 
publicării lucrării sale „Por
tugalia și viitorul".

CAMBODGIA 25 (Agerpres). 
— Forțele khmere de elibera
re au declanșat joi noi atacuri 
împotriva grupării inamice 
blocate la Longvek. localitate 
situată la aproximativ 40 kilo
metri nord de Pnom Perih. Cei 
2 000 de militari lonnoliști din 
Longvek pot fi aprovizionați 
doar pe calea aerului.

La est de Pnom Penh, acți
unile patrioților au fost în
dreptate împotriva unor poziții 
lonnoliste de pe malul Mekon- 
gului, la numai 9 kilometri de 
centrul orașului.

---- 4-----
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Rezultatele

oficiale 
ale alegerilor 
din Columbia

BOGOTA 25 (Agerpres1). — 
Potrivit rezultatelor oficiale a-, 
nunțațe în capitala Columbiei, 
în urma efectuării numărătorii 
complete a buletinelor electo
rale. candidatul Partidului Li
beral. Alfonso Lopez Mich-il- 
sen. a obținut 2 464 218 voturi, 
Alvaro Gomez Hurtado (con
servator) — 1 413 312 voturi, 
Maria Eugenia Rojas (ANAPO) 
— 447 186 voturi. Hernando 
Echeverri Mejia (UNO) — 
122 838 voturi. Aceasta permi
te Partidului Liberal să ocu
pe 65 locuri din totalul de 112 
ale Senatului, conservatorii — 
37, ANAPO — 8 și Uniunea 
Națională de Opoziție — un 
loc. în Camera Deputaților. li
beralii vor dispune de 111 
locuri. conservatorii — 60,
ANAPO — 20, și UNO — 3.

relevă agențiile
Associated

difuzat 
Lisabona 
reluat de

de 
la 
a-

A luat sfîrșit criza 
guvernamentală belgiană

Accident minier
BRUXELLES 25 (Agerpres). 

— Criza guvernamentală bel
giană, declanșată în urmă cu 
96 de Zile, a luat sfîrșit joi, 
prin anunțarea, de către pre
mierul desemnat, Leo Tinde- 
mans (partidul Social-Creștin) 
a listei, noului cabinet minori
tar bipartit, format din 19 mi
niștri și șase secretari de stat. 
Actualul guvern este o coali
ție între partidele Social-Creș
tin și Liberal, care dețin 102 
din cele 212 locuri ale Came
rei Reprezentanților. Pe lista 
noului guvern se remarcă pre
zența, în continuare, a miniș
trilor Renaat Van Elslande (a- 
facerile externe) și Paul Van 
Den Boeynants (apărarea na
țională’) — care au deținut a- 
ceste funcții și în coaliția tri
partită condusă de Edmond 
Leburton. pînă la demisia din 
18 ianuarie a.c. Dintre cele
lalte nume înscrise pe lista gu
vernului amintim pe Willy De 
Clercq, căruia i s-a încredin
țat conducerea Ministerului 
Finanțelor, Michel Toussaint 
la Ministerul Comerțului Ex
terior, Charles Hanin, la Mi
nisterul de Interne. Albert La
vens a preluat conducerea Mi
nisterului Agriculturii, iar por
tofoliul Ministerului Justiției 
va fj deținut de Herman Van 
Der Poorten.

Declanșată la 18 ianuarie, 
după demisia cabinetului Le
burton, criza de guvern din 
Belgia a căpătat, după alege
rile din 10 martie, un nou as
pect datorită faptului că nici 
un partid nu a putut obține o 
majoritate absolută. După trei 
încercări succesive nereușite 
ale premierului desemnat de 
regele Baudouin cu formarea 
unui nou guvern, acesta s-a 
oprit în cele din urmă la for
mula actuală de coaliție bipar
tită, care va avea mai puțin 
cu 5 locuri în parlament de cît 
i-ar fj necesar pentru a deți
ne o majoritate simplă.

in Cehoslovacia
PR AGA 25 (Agerpres). — A- 

genția C.T.K. transmite un co
municat 
miercuri 
bataj al 
bazinul 
Karvina, 
de rocă, din cauza căreia aba
tajul a fost barat de masa de 
cărbune. Cu toate măsurile ur
gente de salvare. 5 mineri și-au 
pierdut viața, iar alți 12 au 
fost răniți, dintre care doi 
foarte grav.

în scopul cercetării cauzei 
accidentului, a fost constituită 
o comisie specială.

în care se arată că, 
dimineața, într-un a- 
minei Doubrava, din 

carbonifer Ostrava- 
s-a produs o surpare

Succese ale luptătorilor 
Frontului de Eliberare 
Națională a Angolei

a VIII-a).
VINERI, 26 APRILIE

PETROȘANI — 7 Noiem
brie: Proprietarii ; Republi
ca: Afecțiune; PETRILA:
Fata bătrînă; LONE A — Mi
nerul: Ultimele 6 minute; 
ANINOASA: Dragoste și 
amenzi; VULCAN: Joe
Kidd; LUPENI — Cultural: 
Luna furioasă; Muncitoresc: 
Noi trei și clinele; URI- 
CANI: Omul de dincolo.

5,00 Buletin de știri; 5,05 
Muzică pe adresa dumnea- 
5,40 Jurnal agrar; 6,00 Ra-

dio programul dimineții; 8.09 
Sumarul presei; 8,08 La mi
crofon, melodia preferată; 
9,00 Buletin de știri; 9,05 
Muzică populară; 9,35 Opere
ta „Vînzătorul > 
10,00 Buletin de 
De la debut la 
10.30 Sănătatea; 
folclorul muzical
lor; 11,00 Buletin de știri; 
11,05 Sub steagul partidului 
— cîntece; 11,35 Instantanee 
interpretative; 12,00 Buletin 
de știri; 12,05 Intîlnire cu 
melodia populară și interpre
tul preferat; 12,35 Noi cînte
ce; 13,00 Radiojurnal; 13,15 
Revișta șlagărelor; 14,00 Bu
letin de știri; 14,05 Varietăți 
muzicale; 15,00 Buletin de

de păsări"; 
știri; 10,10 
consacrare: 
10,45 Din 
al popoare-

știri; Divertis-club;
16,00 Radiojurnal; 16,15 Tine
rețe muncitoare — cîntece; 
16,25 Miorița; 16,45 Un disc; 
17,00 Buletin de știri; 17,15 
Pentru patrie; 17,40 Melodii 
populare; 18,00 Orele serii; 
20,00 Muzică populară; 20,40 
Muzică pe adresa dumnea
voastră; 22,00 Radiojurnal; 
22,30 Bijuterii muzicale; 
23,06—3,00 Estrada nocturnă.

20,25 Film artistic : „Marea 
mascaradă". O produc
ție a studiourilor ame
ricane. Premieră pe 
țară.

22,20 24 de ore.

16,20

16,40

17,30

19,10

19,20

Biologie (anul III). Fi
ziologia inimii.

Pagini din istoria pa
triei : Arta și cultura 
brâncovenească.

Emisiune în limba ger
mană.

Valorile temperaturii 
registrate în cursul zilei 
ieri:

în
de

Tragerea Loto.

19,30

20,00
16,00 Matematică. (Consulta

ții pentru elevii clasei

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

1 001 de seri : Povestea 
lui Rumcajs.

Telejurnal. 1 Mai 1974 
— sub semnul anului 
jubiliar.

România. anul XXX. 
Revistă social-politică 
TV.

Maximele: 
grade; Paring

Minimele: 
grad; Paring

Petroșani
7 grade.

Petroșani
2 grade.

15

1

URMĂTOARE-
în

PENTRU
LE 24 DE ORE: Vreme 
general instabilă, cu cer va
riabil mai mult acoperit. 
Vînt slâb pină la potrivit 
din sectorul sudic.

KINSHASA 25 (Agerpres).
— Luptătorii Frontului de E- 
liberare Națională a Angolei 
au provocat trupelor colonia
liste portugheze, în perioada 
1 ianuarie—1 aprilie 1974, im
portante pierderi în oameni, 
tehnică și material de luptă
— anunță un comunicat al a- 
cestei organizații, dat publici
tății la Kinshasa. Bilanțul pier
derilor suferite de trupele co
lonialiste se ridică la 113 sol-

dați uciși, două vedete fluviale 
scufundate, un avion de,recu
noaștere doborît și cantități 
însemnate de arme, muniție, 
hrană și medicamente captu
rate de patrioți.

Potrivit comunicatului, acți
unile de luptă organizate de 
Frontul de Eliberare Naționa
lă. a Angolei, s-au desfășurat 
într-o serie de zone nord-cen- 
trale, nord-estice și estice ale 
țării.

Isprava unui 
pescar amator

Sexagenarul domn John 
Forell, vicepreședinte al clu
bului pescarilor amatori din 
marele port australian Syd
ney, a devenit, recent, auto
rul unei isprăvi pentru care 
este invidiat de multi dintre 
conftafii săi pasionați de per
formantele pescărești. Arun- 
cînd, într-o zi, de la bordul 
unei mici ambarcațiuni afla
te în largul oceanului, o mo
meală mai consistentă și aș- 
teptînd răbdător, acest pescar 
sportiv s-a trezit deodată an
gajat într-un duel cu un ad
versar din adîncuri extrem de 
puternic. După o luptă epui
zantă de șase ore, omul a ie
șit învingător și „inamicul" 
— un splendid exemplar de 
rechin-tigru in greutate 
400 de kilograme — a
scos din apă cu ajutorul unui 
scripete mecanic.

Metoda de alimentare 
intenstin artificial, care 
te fi purtat permanent 
îmbrăcăminte, poate fi 
cată cu succes, timp de
va luni, cu rezultate satisfă
cătoare.

prin 
poa- 
sub 

apli- 
cîte-
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PE GLOB

de 
fost

Un nou tip de 
intestin artificial 

din plastic
Doi chirurgi francezi de la 

Institutul de cercetări asupra 
cancerului de la Universita
tea din Montpellier au anun
țat realizarea unui tip nou de 
intestin artificial din plastic, 
prin care se poate asigura 
hrănirea bolnavilor de cancer 
sau a altor pacienți care nu 
pot mînca normal.

„Conectarea*4 
ficatului 

unui pacient 
cu ficatul unei 

maimuțe
La clinica Universității din 

Bonn a fost efectuată „conec
tarea" ficatului unui pacient 
în vîrstă de 25 de ani, bolnav 
de hepatită virală acută, cu 
ficatul unui babuin (specie de 
maimuță). Succesul procede
ului, aplicat de două ori, în 
cursul zilei, aceluiași bolnav, 
a determinat repetarea inter
venției și asupra unui alt pa
cient, în vîrstă de 21 de ani, 
suferind de aceeași boală.

Directorul clinicii, care a 
pus la punct această metodă.

a anunțat că ea duce, însă, 
în mod cert, la sacrificarea a- 
nimalului salvator.

,,Corbi-ueigașic‘
Un grup de ornitologi el

vețieni a confirmat, în urma 
cercetărilor efectuate, existen
ta în unele zone ale tării a 
unei specii de corbi deosebit 
de agresivi, care atacă tur
mele de oi. Ornitologii au 
descoperit că, într-o regiune 
muntoasă din. preajma orașu
lui 
re 
un 
de
numiți „corbi-ucigași' 
rile atacă de cele mai multe 
ori miei, pe care îi devorează.

Sion, există un loc în ca
se adună, în mod regulat, 
stol format din circa 150 
exemplare din acești așa- 

Păsă-

Arestarea unor 
traficanți 

de droguri
Poliția din Chicago a ares

tat trei persoane urmărite de 
mai mult timp pentru deține
re ilegală și trafic de droguri. 
Au fost descoperite peste 3 
kilograme de heroină ■ pură, 
cea mai mare cantitate de 
heroină confiscată vreodată 
în acest oraș. Vîndută în do
ze consumabile, ea ar fi adus 
traficanților peste 4 milioa
ne de dolari. Poliția afirmă 
că o parte din heroină urma 
să fie vîndută elevilor din 
școlile din Chicago.
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