
PRIMIRI LA TOVARĂȘUL
N1CQLAE CEAUȘESCU

Delegația economică 
din Republica Arabă Siriană

Sub semnul realizării cincinalului înainte de termen
SPRE NOI SUCCESE ÎN ÎNTRECEREA SOCIALISTĂ

Realizări convingătoare
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Sint convins de a-

metru pătrat construit,

Drumul cel mai
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scurt spre beneficii imediate:

Pentru un moment plan- 
șeui s-a agățat...

Maistrul constructor Emil 
Surdu urmărește atent 
membrii echipei de montori 
a cofrajelor metalice plan 
universale condusă de 
Gheorghe Savin.

Nici o clipă de stagnare 
în calea constructorilor !

în ziua de 1 mai, la sectorul VI 
așa cum spun minerii s-a „prins" o 
plin". în fiecare din cele două abataje de mare capaci
tate ale sectorului — abatajul din stratul 13, dotat cu 
complex mecanizat de tăiere și susținere ca și abatajul 
frontal din stratul 15 — brigăzile conduse de Titi 
Pîrvu și, respectiv, Drăgan Mihalache au extras pro
ducții de cărbune deosebit de bogate. Pe sector, volumul 
de cărbune transportat „la ziuă" a fost cu aproape 400 
tone mai mare decît cel care se extrage într-o zi obiș
nuită.

Dar, Ia Lupeni nu numai sectorul VI a înregistrat 
în ziua sărbătorii muncii, ^producții de cărbune mai 
rodnice decît de obicei, ci și colectivele sectoarelor de 
producție V, I, IV și VII — Bărbăteni. Este Un debut 
care convinge încă o dată de capacitatea de mobilizare 
de care dispune colectivul celei mai mari unități mi
niere a bazinului.
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Tot ce e

Ne vorbea despre criteri
ile superioare, noi, de apre
ciere și definire a compor
tamentului în muncă. Și 
despre ceea ce ne intere
sează, în principal, azi, pe 
tofi— cum și cu ce preț pro
ducem ? — ne vorbea mais
trul MIRCEA GUIA, șeful a- 
telierului de sculărie de la 
I.U.M. Petroșani. „Cel ce în
țelege că munca e o necesi
tate, că nu poți avea nicicum 
mari satisfacții in afara pro
cesului muncii, dar nici 
interiorul 
faci totul 
slune, se 
mai bun.
cest adevăr. Și-l consider în 
afara oricăror discuții. Și mai 
e nevoie de încă ceva pen
tru a urca mereu pe scara 
valorii: să-fl cunoști bine 
meseria, toate tangentele do
meniului de activitate. Eu am 
început-o ca lăcătuș — ma- 
trifer, în 1951, aici, în atelie
rul pe care-1 conduc astăzi; 
am trecut apoi la strungărie. 
Meșterii Ludovic Toth și Io
sif Czibula mi-au ordonat 
glodurile, preocupările, m-au 
învățat să privesc viata cu 
ochii deschiși. Ce vei fi, ce 
vei reuși să faci în viată, de
pinde în primul rînd de tine 
— mi se spunea adeseori. 
Dacă singur ieși din caden
ța timpului, hazardîndu-te,

nu te aștepta la nimic bun. 
Dacă, acolo unde lucrezi, pui 
să acționeze tot ce ai mai 
bun în tine și rămîi mereu 
un nesatisfăcut de ceea ce 
ai realizat, într-un fragment 
sau altul de viață, satisfac
țiile pe care le ai sînt de
pline...".

„Să pui să acționeze tot ce 
ai mai bun în tine". Cuvinte
le comunistului Mircea Guia 
— despre care, la 38 de ani, 
se poate spune că a urcat 
pas cu pas toate treptele is
cusinței profesionale — au, 
în marea hală a turnătoriei, 
unde sînt rostite, o încărcă
tură de sensuri aparte.

Mircea Guia e, în primul 
rind, un îndrăgostit al mese
riei sale. La S.S.H. Vulcan a 
fost, timp de 4 ani de zile, 
unul dintre pionii 
ai secției. In uzină, 
marea sa experiență 
cialist în mașini cu 
dă-program, automatizate, in 
complexele probleme ale u- 
nei secții de care „depind" 
toate celelalte compartimen
te ale uzinei, nu ni s-a vor
bit decît la... superlativ. Și, 
credem, pe bună dreptate.

In al doilea rînd; pentru că 
Mircea Guia are convingerea 
împlinirii prin muncă: „prin- 

. cipalul e să vrei".

V. TEODORESCU

Orientarea întregii activi
tăți productive spre realiza
rea unui nivel înalt de efici
ență economică presupune a- 
doptarea unui program com
plex de măsuri tehnico-orga- 
nizatorice 
buie ia 
structură 
cest sens, 
se cere acordată 
de recuperare a 
care poate fi redus printr-o 
utilizare intensivă, la nivelul 
parametrilor proiectați, a noi
lor capacități de producție. 
După cum se subliniază în do
cumentele de partid și de stat, 
o premisă a îmbunătățirii în 
continuare a 
de creare a 
producție o 
rea ponderii 
stalațiilor tehnologice monta
te, prin reducerea corespunză-

menite să contri- 
îmbunâtățirea de 

a producției. In a- 
o atenție deosebită 

termenului 
investițiilor

întregii activități 
noi capacități de 
constituie crește- 
utilajelor și in-

f

Tovarășul Ni-colae Ceaușpscu, 
secretar general al Partidului 
Comunist Român, președinte
le Republicii Socialiste Româ
nia, a primit, joi la amiază, 
delegația economică guverna
mentală din Republica Arabă 
Siriană, condusă de Muhamad 
Haydar, vicepremier pentru 
probleme economice în guver
nul sirian, care face o vizită 
în țara noastră.

La primire au Înalt parte 
Emil Bodnaraș, Manea Mănes- 
cu, Emil Drăgănescu, Gheor- 
ghe Rădulescu, Cornel Burtică, 
Vasile Pati-lineț, Ion Pățan,

Gheorghe Oprea, Bujor Almă- 
șan, Angelo Miculescu, Emi- 
lian Manciur, ambasadorul 
României în Siria, și Viorel 
Covrig, șeful Agenției econo
mice române la Damasc.

Vicepremierul sirian a fost 
însoțit de Mustafa Al Hallaj. 
ministru de stat pentru pro
blemele planificării, Chtiui 
Seifo, ministrul industriei, 
Michel Abdalah, adjunct al 
ministrului agriculturii și re
formei agrare, dr. Abdalah 
Al Azmeh, adjunct al minis
trului economiei și comerțului 
exterior, de ceilalți membri ai

delegației, precum și de Muh- 
seh Sayadi, însărcinat cu afa
ceri ad-interim al Republic ii 
Arabe Siriene la București.

Expnimînd mulțumirile pen
tru înalta onoare de a fi pri
miți de șeful statului român, 
precum și pentru deosebita 
ospitalitate de care s-au bucu
rat în tot timpul vizitei, con
ducătorul delegației siriene a 
relevat cu satisfacție bunele 
relații prietenești existente 
între România și Siria, evolu-
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Toastul tovarășului Micolae Ceaușescu

La finele schimbului 
zilei de 1 mai, minerii 
noseni, așa cum consemnam 
în ziarul nostru de ieri, au 
realizat o producție de căr
bune egală cu cea prelimi
nată. Dar, la sfîrșitul ace
leiași zile, după cum dove- 

■ deau ieri dimineață datele 
de bilanț ale zilei prece
dente, pînă și propriile e- 
valuări au fost depășite, pe 
mină extrăgîndu-se o canti
tate de cărbune superioară 
mediei planificate pentru o 
zi lucrătoare.

Demaraj convingător în 
noua lună au dovedit mai

ales, colectivele sectoarelor 
III și IV ale minei, cu cîte 
125, respectiv, 75 tone căr
bune extrase suplimentar 
volumului preliminat pen
tru aceea zi. Brigăzile de 
minori conduse de ALE
XANDRU MATHE și VA
SILE MEREUȚA de fa sec
torul III ca și cele condu
se de CONSTANTIN I.A- 
BUȘCA Și TEODOR TAR- 
BUZAN de la sectorul jV 
s-au situat și de data 
ceasta între formațiile 
lucru cu cele mai 
realizări pe mină.

Stimate tovarășe vicepre
mier.

Stimați tovarăși,

Aș dori să exprim încă o 
dată satisfacția mea, a condu
cerii partidului și statului 
nostru pentru relațiile bune 
dintre România și Siria, din
tre partidele și popoarele 
noastre.

Vizita delegației dumnea
voastră în România în vede
rea concretizării și dezvoltării 
înțelegerilor realizate în Siria 
cu prilejul vizitei noastre și 
al convorbirilor avute cu to
varășul Assad, are o impor
tanță deosebită pentru promo
varea într-un ritm mai rapid 
a colaborării economice și 
tehnico-științifice dintre Româ
nia și Siria.

Sin tem deosebit de satisfă- 
cuți de rezultatele pe care 
le-ați obținut — împreună cu 
tovarășii noștri — în realiza
rea unor acorduri în mai mul
te domenii de activitate. De 
aceea, consider că vizita de
legației dumneavoastră se va 
încheia cu rezultate deosebit 
de bune. Veți putea deci ra
porta președintelui dumnea
voastră, tovarășului Assad, că 
în România ați reușit să ob
țineți rezultate bune. Din 
partea mea v-aș ruga să-i 
transmiteți că vom face totul 
pentru ca înțelegerile realiza

te în timpul vizitei în Siria, 
cele definitivate și dezvoltate 
Ia București de delegația dum
neavoastră, să fie realizate în 
cele mai bune condițiuni. De
sigur, relațiile economice re
prezintă un factor de mare 
importanță în extinderea co
laborării generale, în întări
rea relațiilor de prietenie din
tre popoarele noastre. De a- 
ceea, se poate spune că vizita 
delegației dumneavoastră con
tribuie și Ia dezvoltarea re
lațiilor de prietenie și de co
laborare pe toate planurile 
dintre popoarele noastre.

îmi amintesc cu multă plă
cere de vizita în țara dumnea
voastră, de convorbirile avute 
cu președintele Assad, cu 
alți tovarăși. Știu că poporul 
sirian are de făcut încă față 
unor situații grele. Sprijinim 
pe deplin lupta sa pentru a 
obține o pace dreaptă și trai
nică, care să ducă la elibera
rea tuturor teritoriilor ocu
pate, la crearea condițiilor ne
cesare pentru a-și concentra 
forțele în vederea dezvoltării 
economico-sociale, a bunăstă
rii și fericirii sale.

Avem convingerea că aceste 
greutăți vor fi învinse, că 
se va ajunge la cucerirea pă
cii. Vom face tot ceea ce pu
tem pentru a ajuta poporul 
sirian prieten în obținerea a- 
cestei păci juste.

Noi pornim de ta faptul că 
este in interesul tuturor po
poarelor să se asigure o pace 
trainică în Orientul Mijlociu, 
să se creeze condiții ca fiecare 
popor din această zonă să 
aibă asigurată independența 
și suveranitatea.

Doresc să exprim încă o 
dată convingerea noastră că 
relațiile străvechi de priete
nie dintre poporul român și 
poporul sirian se vor dezvol
ta continuu. Această colabora
re corespunde nu numai inte
reselor celor două popoare, 
dar și intereselor dezvoltării 
colaborării între toate popoare
le care se pronunță pentru re
lații noi în viața internaționa
lă, intereselor tuturor forțelor 
progresiste și antiimperialiste.

Doresc să urez poporului 
sirian realizarea unei Păci 
drepte și trainice, progres și 
succes în dezvoltarea econo- 
mico-socială independentă, 
bunăstare și fericire.

Să ridicăm paharul pentru 
prietenia și colaborarea intre 
România și Siria 1

în sănătatea președintelui 
Assad !

în sănătatea vicepreședinte
lui Consiliului de Miniștri, to
varășul Haydar !

în sănătatea celorlalți tova
răși și prieteni sirieni prezent! 
aici!

Toastul vicepremierului Muhamad Haydar

toare a construcțiilor în tota
lul investițiilor. O cale de 
materializare a acestei cerin
țe constă în mai buna utili
zare a 
te, prin 
cestora, 
tehnice 
ce pot
capacităților optime 
ducție a secțiilor.

In acest context, 
municipal de partid 
tuat, prin membrii
lui municipal de .control mun
citoresc în colaborare cu co
misiile de control muncitoresc 
din întreprinderi, o analiză a 
suuației spațiilor construite, 
identificînd cazurile în caro, 
prin completarea utilării aces
tora, s-ar putea obține sporuri 
de producție, tradueîndu-se 
astfel în viață hotărîrile ple
narei comune o Comitetului

Central al P.C.R. și al Consi
liului Suprem al Dezvoltării 
Economice și Sociale.

Din analiza făcută a rezul
tat că întreprinderea dă uti
laj minier Petroșani va benefi
cia în cursul acestui an de noi 
suprafețe construite pe lingă 
cele ce vor fi puse în funcțiu
ne în cadrul lucrărilor de mo
dernizare și extindere aflate 
în curs de execuție. Astfel, 
secția de bobinaj și de repa
rație a aparatajului de măsu
ră și control va dispune de 
condiții îmbunătățite de acti
vitate, prin amenajarea unei 
suprafețe de 1 200 de metri 
pătrați în cadrul fostei uzine 
electrice Petroșani și dotarea 
corespunzătoare cu aparatură 
și utilaje.

Se preconizează ca această 
măsură să se concretizeze la 
nivelul semestrului I într-o
producție suplimentară de 3 
milioane de lei.

In același, timp, se fac de
mersuri pentru obținerea avi-

Bujor BOGDAN 
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Instantaneu intr-una din 

secțiile I.U.M. Petroșani — 

secția mecanică. Aici se e- 

xecută componente pentru 

utilaje miniere necesare a- 

batajelor subterane ale Văii 

Jiului.

Foto : I. LICIU

EXCURSII
Biroul de turism pen

tru tineret, în colabora
re cu filiala O. J. T. Pe
troșani, organizează în
tre 25 și 27 mai a. c. o 
excursie pe litoral. 
Transportul se face cu 
tren special, clasa a Il-a 
Vor fi asigurate caza
rea, în hotel, și trei me-

V

se pe zi. Costul excursi
ei este de 263 lei de 
persoană. înscrierile se 
fac la agenția B.T.T., fi
liala O.J.T. și la comi
tetele orășenești ale 
U.T.C., pînă la data de 
18 mai a. c.

Aceeași agenție de tu
rism pentru tineret — 
B.T.T. — organizează, 
între 5 și 14 august a.c., 
o excursie în R. S. Ce
hoslovacia. Transportul 
se face cu trenul acce
lerat Balt-Orient-Expres,

clasa a Il-a. Costul ex
cursiei este de 1 700 lei 
de persoană. înscrierea 
tinerilor se face pînă în 
data de 25 mai a. c., la 
agenția B. T. T. Petro
șani și la comitetele o- 
rășenești ale U.T.C.

DIPLOME ȘI INSIGNE 
JUBILIARE

Cu prilejul sărbători
rii a 25 de ani de la în
ființarea Organizației pi
onierilor, miercuri după- 
amiază, a avut Ioc, in

sala cabinetului muni
cipal de partid, festivi
tatea decernării diplo
melor de onoare și a in
signelor jubiliare.

Tovarășul Vasile Oros, 
secretar al comitetului 
municipal de partid a 
înmînat unui număr de 
40 de tovarăși, foști pi
onieri și instructori de 
pionieri diplomele și in
signele decernate de 
Consiliul Național al 
Organizației pionierilor 
din România.

ÎNTÎLNIRE
A TINERETULUI

Ieri după-amiază a 
avut loc, la clubul mun
citoresc din Petrila, o 
întîlnire a tinerilor u- 
teciști din întreprinderi 
și școli cu tovarășul 
Loghin Popa, secretar al 
comitetului municipal 
de partid.

In cadrul acestei în- 
tîlniri a fost expusă te
ma „România în 30 de

ani". După expunere a 
urmat un bogat program 
artistic susținut de for- 

I mațiile artistice de ama
tori.

NOI BLOCURI

In aceste zile, în zona 
VI de locuințe din car
tierul Aeroport al ora
șului Petroșani a fost 
eliberat amplasamentul 
unui șir de noi blocuri 
de locuințe care se vor

Stimate tovarășe președin
te,

Stimați tovarăși români,

îmi face o deosebită cinste, 
și plăcere ca, în numele dele
gației pe care o conduc, să 
exprim sincera satisfacție pen
tru legăturile cordiale de 
prietenie existente între cele 
două popoare ale noastre.

Este o deosebită cinste, de 
asemenea, pentru noi să fim 
cei chemați să aplicăm orien
tările celor doi conducători ai 
României și Siriei, luptători 
și revoluționari neînfricați.

Pe dumneavoastră v-a unit, 
ca și pe noi, aceeași luptă care 
am dus-o fiecare pentru drep
turile. popoarelor noastre, pen
tru punerea bazei unei noi 
vieți sociale și unor raporturi

internaționale, în cadrul căro
ra relațiile să fie guvernate 
de respect reciproc, avantaj 
reciproc, de respectarea inde
pendenței naționale.

De asemenea, îmi face o 
deosebită cinste, stimate tova
rășe președinte, să vă trans
mit încă o dată cele mai sin
cere salutări și urări de bine 
din partea tovarășului Assad, 
mulțumirile și considerația 
deosebită a poporului arab din 
Siria pentru sprijinul și aju
torul pe care ni l-ați acordat 
în toate domeniile, și îndeo
sebi pe plan economic și po
litic.

Vă asigur, stimate tovarășe 
președinte, că dorim să dez
voltăm prietenia siriano- 
română, s-o întărim în așa fel 
îneît să dea popoarelor noas

tre sentimentul că ele partici
pă la aceeași luptă, că mili
tează pentru o cauză nobilă, 
indiferent de greutățile P< 
care, uneori, le au de întîm- 
pinat.

Iată de ce poporul nostru 
va cinsti și va apăra priete
nia cu poporul român și va 
face totul ca să fie aproape 
de el în lupta pentru progres, 
pentru construirea unei noi 
sorietăți mai bune.

Permiteți-mi, tovarășe pre
ședinte, să toastez pentru 
prietenia dintre România și 
Siria !

în sănătatea dumneavoastră 
și a președintelui Assad !

Pentru consolidarea, diver
sificarea și întărirea relațiilor 
româno-siriene în toate dome
niile între popoarele noastre, 
între partidele noastre !

Ședința Guvernului 
Republicii Socialiste Romiiia

In ziua de 1 Mai a avut loc ședința gu
vernului, care . a analizat modul cum se 
realizează . măsurile cu privire la dezvol
tarea bazei energetice și gospodărirea ra
țională a combustibilului și energiei și a 
hotărît o serie de acțiuni imediate pentru 
respectarea riguroasă a Decretului Consi
liului de Stat.

Au fost stabilite măsurile concrete ce 
trebuie întreprinse la ministere, centrale, 
întreprinderi și consilii populare pentru 
încadrarea strictă in normele de consum 
planificate, recuperarea resurselor ener
getice, creșterea randamentelor în utiliza

rea acestora și înlăturarea risipei de ener
gie de orice fel.

Guvernul a examinat, de asemenea, st 
diul îndeplinirii programului de optimi
zare a transporturilor pe cale ferată, auto 
și fluvial.

în continuare s-a dezbătut și aprobat 
programul pentru pregătirea și desfășura
rea în bune condițiuni a activității turisti
ce din sezonul 1974.

De asemenea, guvernul a analizat re
zultatele preliminare pe primele 4 luni a.le 
acestui an și a stabilit acțiunile ce trebuie 
întreprinse pentru îndeplinirea și depâ • 
șirea sarcinilor de plan.

Gospodar în adevăratul sens 
al cuvîntului

Despre cei cărora le plac 
florile se spune că iubesc fru
mosul. Se mai spune că oricît 
ar fi ei de obosiți după orele 
de serviciu, oricîte probleme 
ar avea de rezolvat, nu-i lasă 
inima să nu meargă în jurul 
blocului pentru a planta un 
pom, a sădi o floare sau pen
tru a face mai știu eu ce tre
buri gospodărești. Și. dacă 
numărul acestor gospodari es
te în continuă creștere, faptul 
este cît se poate de îmbucu
rător. Din toată această pasiu-

executa în acest an. 
Constructorii Șantieru
lui nr. f Petroșani al 
T.C.H. au și atacat lu
crările, fiind trasate de
ja și începute săpăturile 
la fundații pentru blo
curile P 1-7, cu 40 apar
tamente, și F 1, cu 102 
garsoniere.

ne cîștigă blocul, strada, car
tierul, orașul în care trăim și 
muncim. Deci, cîștigăm noi, 
devenind beneficiari ai frumo
sului și utilului.

Cînd Ion Mocanu ș-a mutat 
în blocul nr. 4 de pe strada 
Independenței, din cartierul 
Aeroport, a dat cumva a ne
dumerire din umeri. Asta se 
întîmpla prin primăvara Im 
1966, dată pînă la care res
pectivul bloc fusese o perioa
dă de mai bine de un an de 
zile un fel de cămin pentru 
nefamiliști, care, nu l-au prea 
îngrijit nici în interior și nici 
în exterior. Casa scării era 
neîngrijită, instalațiile de apă 
și cea electrică deteriorate, 
geamurile și ușile la fel. Des
pre amenajarea împrejurimi
lor blocului, nici nu se putea 
vorbi: grămezi de pămînt ș 
moloz, gropi, șanțuri și cîti 
altele nu dădeau acestora ur 
aspect dezolant.

E adevărat, Ion Mocanu, vă 
zînd în ce bloc a ajuns să lo 
cuiască. a stat vreo două Iun1 
mai mult în casă. Ii era ruși 
ne să apară în fața lui. Dar 
cum nu putea rămîne mult 
timp așa, proaspătul locatar 
s-a decis în cele din urmă să 
le ofere tuturor celorlalți din 
bloc un exemplu.

A procurat mai întîi unel
te — greble și hîrlețe. Apoi 
și-a suflecat mînecile și a ie
șit hotărît la treabă în jurul 
blocului. Văzîndu-1 azi lu- 
crînd, mîine la fel, vecinii 
i-au zis :

— Bine, tovarășe Mocanu, 
dar dumneata muncești de 
unul singur ? Și noi locuim tot 
aici.

— Atunci poftiți și dumnea
voastră la lucru, dacă aveți 
plăcere — le-a răspuns Moca
nu. In cîteva minute se adu
nară vreo 6—7 bărbați, apoi 
mai veniră cîțiva, și, pînă spre 
scară, făcură o treabă de toa
tă frumusețea.

A doua zi, abia întors de la 
mină, Ion Mocanu a văzut că 
ia ceea ce era început cu o zi 
inainte. oamenii din blocul 4 
munciseră de zor și asta i-a 
plăcut nespus de mult. „Care- 
vasăzică, am vecini înțelegă
tori", zise el ca pentru sine. 
De acum, gîndul transmis de 
icul președinte al comitetului 
le locatari, Ion Mocanu. de a 
ice din împrejurimile blocu-

Iulian IORDACHE.
cătuș subteran, E.M. Dilja

(Continuare in pag. a 2.a)
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Gospodar în adevăratul 
sens al cuvîntului

Subsemnatul Petru Lăpu- 
jan, domiciliat în Petrila, str. 
Al. I. Cuza nr. 1/1, doresc să 
vă aduc la cunoștință o situa
ție care de 3 ani de zile mă 
poartă pe drumuri, m-a obo
sit și supărat,

La mutarea în ultima locu
ință, acum 3 ani, am găsit 
tencuiala căzută de pe pereți, 
instalația electrică deteriora
tă. în ce privește partea de 
reparații din interior, am pus 
totul la punct cu banii mei. 
Au fost însă și stricăciuni,-ca 
cele de la acoperiș, pe care 
le-am reparat numai provizo
riu. pentru că nu am putut 
altfel. De aceea, acum trei 
ani. am făcut o cerere către 
E.G.L. să trimită zidari pen

SOLUȚIA ?! „De unde era să știu
Itocuiesc în Petrila, sitr. 6 

August, bloc nr. 8. sc. II, ap. 1 
și mă numesc Guido Lorenzi. 
Sînt pensionar în vîrstă de 83 
de ani. Vă solicit sprijinul în- 
tr-o problemă pe care nu am 
reușit s-o rezolvăm prin tra
tative directe și care privește 
pe mai mulți colocatari și a- 
nume : blocul nr. 8 este situat 
în vecinătatea Școlii generale 
nr. 2. In curtea școlii se prac
tică, fie în recreații, fie în 
timpul liber. de către elevi 
sau alți tineri trecuți de vîrs- 
ta școlară, jocuri cu mingea 
— fotbal, handbal — și de 
multe ori mingea poposește 
în geamurile locatarilor din 
blocul amintit. Nu e vorba 
numai de costul înlocuirii 
geamurilor, ci, mai ales, de 
greutatea pentru noi de a ne • 
deplasa la atelierul din Petri
la sau Petroșani pentru a le 
procura. Aceasta cu atît 
mai mult cu cît ce; în cauză 
sîntem pensionari în vîrstă 
destul de înaintată.

Am discutat problema cu to
varășul director Niculescu 
care a promis că va lua mă
suri atît ca elevii să nu mai 
joace fotbal în apropierea blo
cului (curtea școlii e destul de 
mare), cît și pentru montarea 
unei plase de sîrmă care să 
protejeze locuințele. Pînă în 
prezent însă nu s-a făcut ni
mic. Mie mi s-a spart de două 
ori geamul, vecina Rozalia 
Feher, pensionară, a stat cu 
geamul spart circa 10 zile în 
plină iarnă.

Sperăm c,a o intervenție din 
partea dumneavoastră să con
tribuie la rezolvarea mai ope
rativă a problemei. Nu ar fi 
rezonabil să punem gratii la 
geamuri. Așa că, singura so
luție rămîne să se înlăture în- 
tr-un fel sursa de pericol pen
tru geamuri.

Guido LORENZI, 
Petrila 

Din inițiativa consiliului e- 
levilor din orașul Vulcan și 
a comitetului U.T.C. de la li

Elevii urmăresc cu atenție explicațiile privitoare la 
funcționarea pupitrului de comandă din laboratorul de fi
zică al liceului „Avram Iancu" din Brad.

tru a-ml repara hornul și 
pentru a înlocui coamele și 
țiglele sparte de pe acoperiș. 
E adevărat, a venit reprezen
tanta E.G.L. tovarășa Tăbăca- 
ru, s-a uitat ; după cîteva zi
le a venit și un zidar. Și dîn- 
sul s-a uitat. Reparațiile nu 
au început însă. De atunci bat 
în continuu drumurile în za
dar. înainte de a scrie aceste 
rînduri am fost din nou la 
E.G.L. Am vorbit cu șeful de 
secție. Dînsul m-a trimis la 
maistru, maistrul la zidari. 
Pînă la urmă o contabilă a 
secției rni-a spus clar : „Du-te, 
omule, că nu avem timp de 
dumneata."

Cu ce s-or fi ocupînd acești

cît costă ?“
Aș vrea să semnalez cîteva 

nereguli ce se întîmplă pe 
autobuzele noastre. Și mă voi 
referi în special la traseul Pe
troșani — Lonea. In primul 
rînd, zona de taxare nu este 
respectată conform tarifelor. 
Există, încă, mulți călători de 
pe acest traseu care solicită 
de la taxatoare bilete ieftine 
(de 0,50 sau de 1 leu), nu spe
cifică pînă unde merg, taxa
toarele le înmînează aceste bi
lete, notează sau nu pe bilete 
numărul stației unde s-a ur
cat pasagerul și-l lasă apoi în 
pace. Este evidentă incorecti
tudinea la acești oameni, dar 
și la taxatoarele în cauză. 
Apoi mai există și taxatoare 
care dau, pe autobuzul Petrila 
— Aeroport, bilete de 0.50 lei 
din piața Victoriei pînă în Pe
trila. deși nu-i bine, calcă re
gulamentul. tariful în vigoa
re.

Și încă ceva : abonamentele, 
în cea mai mare. parte, nu

Alimentara noastrâ
Magazinul alimentar nr. 2 

sau cum ii spunem noi, lo
cuitorii din colonie, alimenta
ra noastră, este bine aprovi
zionată cu cele necesare pen
tru consumul populației. A- 
ceasta datorită abundenței de 
mărfuri existente în depozite, 
iar, pe de altă parte, stăruin
ței gestionarei Elena Bulbu- 
can de a avea în permanență 
mărfurile solicitate. Buna a- 
provizionare este continuată 
de amabilitatea, disciplina și 
cinstea dovedite față de cum
părători de vînzătoarele ce lu
crează aici'. Datorită, strădu
inței din partea gestionarei și 
înțelegerii dovedite de condu
cerea ei, alimentara noastră

Schimb de experiență între licee
ceele „Avram Iancu" din 
Brad și cel teoretic din Vul
can, la siirșilul săptăminii tre

salariați dacă problemele oa
menilor. starea locuințelor 
nu-i interesează ?

Las la aprecierea dumnea
voastră să judecați felul cum 
acești oameni rezolvă cererile 
chiriașilor, felul lor de a se 
purta cu cetățenii,

Sînt om în vîrstă. am 52 de 
ani și nu-mi este ușor să bat 
ani de zile drumurile fără 
rost. La rindul meu. am și 
eu obligațiile mele de servi
ciu, ca salariat al preparației 
Petrila. Iată de ce vă rog a 
interveni pentru a mi se re
zolva. în sfîrșit problema repa
rării acoperișului la locuință.

Petru LAP UJAN, 
muncitor, preparația Petrila

sînt date la perforat. Fiecare, 
cum urcă, trece val-vîrtej prin 
fața taxatoarei, îi aruncă zîm- 
bind „formula" cunoscută 
(..Am abonament") și își vede 
de... gîndurile lui. Pînă vine 
controlorul. Și-atunci încep 
justificările, că l-am uitat în 
haina cealaltă, acasă, etc. Că
lătorul care este găsit cu 
un bilet mai ieftin, sare ime
diat „ofensat" : „Eu de unde 
era să știu cît costă ?“. Dar de 
ce n-a întrebat? Uită că n-a 
întrebat-o pe taxatoare cît 
trebuie să plătească pînă la 
stația cutare. Eu, ca șofer, aș 
dori ca acești oameni care ne 
fac greutăți în timpul serviciu
lui să înțeleagă faptul că nici 
lor nu le-ar conveni să fie sî- 
cîiți la locul lor de muncă de 
către alți semeni i-ncorecți. 
Măcar atît să țină minte...

Horea TRIF, 
șofer, E. G. C. Petroșani

se prezintă cumpărătorilor or
donată și curată. Nu de mult, 
interiorul magazinului a fost 
zugrăvit, prilej cu, care s-a 
făcut o curățenie exemplară 
așa îneît in prezent ți-e mai 
mare dragul să-i calci pragul. 
Toate vînzătoarele sînt îmbră
cate în uniforme frumoase și 
curate. Noi, locuitorii coloniei, 
dorim ca acest magazin ali
mentar să fie totdeauna tot 
așa bine aprovizionat de ges
tionara lui. Elena Bulbucan. 
De asemenea, să fim serviți 
civilizat pentru că numai, ast
fel toată lumea este mulțumi
tă.

Ludovic MATYAȘI, 
Petroșani

cute, a avut loc un interesant 
și util schimb de experiență 
intre elevii celor două insti
tuții de invățămint. Prima fa
ză a acestei acțiuni s-a des
fășurat in orașul Brad. Aici 
au fost vizitate secțiile atelie
rului școală — o interesantă 
microuzină — in cadrul căre
ia elevii lucrează cu multă 
pasiune in timpul orelor de 
muncă productivă. Directorul 
microu/inei, elevul Richard 
Herman, a dat explicații cu 
privire la desfășurarea proce
sului productiv și a lucrărilor 
executate.

In continuare au ioit vizi
tate laboratoarele și cabine
tele liceului. Cu acest- prile/ 
am remarcat eforturile depu
se de conducerea liceului pen
tru ridicarea la un nivel ca
litativ a procesului de învă- 
țămint.

Intre cele mai frumoase re
alizări putem aminti laborato
rul de fizică ddtat cu un mo
dern pupitru de comandă pre
văzut cu sisteme electronice 
complexe, cabinetul de muzi-

(Urmare din pag. 1)

lui adevărate gazde ale fru
mosului și bunului gust avea 
să se transforme in fapte.

Anii au trecut repede. In 
1971, in primăvară, în ziarul 
„Steagul roșu" s-a publicat o 
chemare adresată tuturor ce
tățenilor din Valea Jiului. Cei 
care au adresat' chemarea nu 
erau alții decit locatarii blo
cului nr. 4 de pe Independen
ței. adică cei care-1 avea in 
mijlocul lor pe Ion Mocanu, 
inițiatorul a numeroase acți
uni de înfrumusețare și bună 
gospodărire. Și tot ei au fost 
cei care au intrat în posesia 
frumoaselor premii, diplome 
și distincții.

Dar, în ce constau de fapt 
realizările acestor gospodari ? 
Mulți cetățeni din Petroșani, 
le cunosc. Celorlalți, le suge
răm să le vadă neapărat. In
tr-un sumar bilanț de cifre și 
fapte acestea înseamnă: 145 
ml gard viu, 58 de trandafiri, 
ronduri pentru flori, minunate 
spații verzi, ornate cu bosche
te de arbuști ornamentali.

Președintele blocului nu es
te însă mulțumit numai cu a-

Noi obiective 
industriale 

prind contur 
la Buzău

La Buzău, oraș puternic an
corat pe calea industrializării 
a fost pusă in funcțiune prima 
capacitate a viitoarei țesăto
rii de bumbac. Este vorba de 
secția de războaie. Intr-un 
stadiu avansat de construcție 
se află filatura de lină pieptă
nată.

In perimetrul'orașului prin
de contur un alt obiectiv in
dustrial, nit mai puțin impor
tant — fabrica de ulei — u- 
nitate capabilă să prelucreze 
recolta de floarea soarelui 
din mai multe județe ale ță
rii și care va livra zilnic, 
populației, circa 400 tone ulei. 
De asemenea, întreprinderile 
de sîrmă, de prelucrare a ma
selor plastice, de utilaj teh
nologic și de geamuri, vor be
neficia în curînd de noi sec
ții și instalații. Se apreciază 
că noile capacități vor con
tribui la creșterea producției 
industriale cu 31 la sută.

(Agerpres)

că, laboratorul de biologie, 
cel de chimie unde elevii au 
posibilitatea să-și Însușească 
cit mai temeinic cunoștințele 
teoretice prin metode moder
ne de predare ș.a.

In continuare, oaspeții vul- 
căneni au. fost conduși la Țe- 
bea, pentru a cunoaște plaiu
rile unde a trăit și s-a stins 
din viață marele conducător 
al revoluției de la 1848 din 
Transilvania, vestitul „crai al 
munților" Avram Iancu. Tot 
aici se află „Gorunul lui Ho- 
ria“ care in ciuda celor peș
te 400 de ani iși înalță cu se- 
meție puținele ramuri ce i-au 
mai rămas.

In Încheierea vizitei partici
panta la schimbul de expe
riență și-au împărtășit impre
siile despre cele văzute sta
bilind ca partea a doua a 
schimbului de experiență să 
aibă loc in zilele de 1 și 2 
iunie la liceul din Vulcan.

Ștefan NEMECEK 
elev liceul Vulcan 

tît. Pentru casa scării, proas
păt zugrăvită, vopsită și îm
podobită cu tablouri, in pre
zent se schițează planul așe
zării florilor. In locul becu
rilor se vor monta tuburi de 
neon, iar uscătoriile de la fi
ecare etaj vor primi perdele 
de naylon. Deocamdată un lu
cru este sigur: locatarii blocu
lui 4 de pe strada Indepen
denței din cartierul Aeroport, 
se află în rindul eșaloanelor 
fruntașe în întrecerea pentru 
înfrumusețare și bună gospo
dărire. Inimosul lor președin
te, IOn Mocanu, salariat la ser
viciul de aeraj al minei, Li- 
vezeni. este pus pe fapte mari. 
Și, cu vecini cum sînt comu
niștii Dumitru Roșu și Dumi
tru Carcalici, profesorul Lu
cian Ardeleanu ori minerul 
Mihai Porojnic, Iosif Rusu, 
Mihai Sicrieru și toți ceilalți 
colocatari, este încrezător în 
reușita gîndurilor și planuri
lor sale.

Livezeni — în vechea 
Luncă a Jiului, o modernă 
construcție minieră.

Pe urmele semnalelor 
critice ale ziarului

Rețeta răspunderii a ajutat
Ca urmare a materialului in

titulat „Un rețetar pentru spo
rirea răspunderii", apărut în 
ziarul nostru nr. 7582 din 22 
martie a.c., ce viza unele de
ficiențe legate de activitatea 
cantinei minei Dîlja, conduce
rea acestei unități, sub semnă
tura directorului exploatării, 
ing. Dumitru Opriș și a șefu
lui serviciului administrativ, 
Nicolae Bîldea ne răspunde ur
mătoarele : „Au fost stabilite 
măsuri concrete de remediere a 
deficiențelor, printre care pu
tem aminti :

— procurarea de veselă no
uă pentru abonați — tacîmuri, 
farfurii, căni de apă. șervețele, 
prosoape, fețe de mese etc. ; 

. — repararea din nou a fri
giderului, care de la repararea 
sa capitală, de către A.R.U.C. 
Petroșani, a suferit de 4 ori 
defecțiuni ;

_ — confecționarea a două 
lăzi căptușite cu tablă, una

Pentru întărirea 
disciplinei in 

procesul de producție
Pe marginea articolului Un 

„Nu" ferm și hotărît dezorga
nizatorilor producției, apărut 
în ziarul „Steagul roșu" nr. 
7605 din 18 aprilie 1974. am 
primit de la E.M. Paroșeni 
(sub semnătura tovarășilor 
Alexandru Cernita, secretar 
al comitetului de partid și ing. 
Ion Ileanu, directorul minei) 
următorul răspuns:

..întreprinderea a luat mă
suri de sancționare a ăalaria- 
ților exemplificați in articolul 
respectiv, aplicînd, în 12 ca
zuri. reducerea cu 5 la sută 
a salariului pe luna aprilie, 
iar în cazul muncitorului în 
stare de ebrietate, care a fu
git, reducerea unei gradații 
pe timp de una lună. Pe li
nie de partid au fost orga
nizate dezbateri privind dis
ciplina în producție. in a- 
dunări de partid deschise, la 
care au fost delegați membri 
ai comitetului de partid și 
persoane din conducerea ex
ploatării.

Menționăm că articolul a fost 
de un real folos pentru întări
rea disciplinei în procesul de 
producție și vă mulțumim 
pentru ajutorul acordat".

pentru depozitarea reziduurilor 
și alta pentru păstrarea ali
mentelor intrate în magazie ;

— repararea și punerea in 
funcțiune a ventilatorului de 
aerisire a sălii de mese și a 
bucătăriei, bucătăria fiind do
tată și cu hotă centrală de ae
risire.

în legătură cu aspectul cri
tic din materialul apărut în 
ziar care vizează păstrarea și 
conservarea legumelor needres- 
punzătoare din actualul siloz, 
se poate spune că acesta nu 
corespunde întrutotul calități
lor pe care trebuie să le înde
plinească un siloz. Totuși, pî
nă la găsirea unei soluții de a 
se construi un siloz nou, cu o 
capacitate corespunzătoare de 
depozitare a legumelor, — de 
altfel lucru prevăzut pentru 
acest an. — s-au luat deja și 
în această direcție măsuri pen
tru crearea unor condiții opti
me de păstrare și conservare a 
legumelor în perioada de va
ră, printre care putem amin
ti :

— s-au lansat comenzi către 
bazele de desfacere pentru toa
te cantitățile de legume și zar
zavaturi necesare în perioada 
ce urmează ;

— cantitatea de cartofi exis
tentă a fost sortată pe cate
gorii, îneît la ora actuală în 
siloz nu există decît cartofi de 
o calitate superioară ;

— se vor lărgi ferestrele e- 
xistente. De asemeni, vom avea 
în atenție perforarea ambelor 
uși la siloz, căptușirea totală 
a conductei de apă caldă, con
fecționarea a 10 lăzi pentru 
var nestins, acestea pentru 
menținerea unei umidități con
stante, necesară cantităților de 
legume existente la ora actuală 
în siloz ;

— de asemenea se va r-epara 
și pune în funcțiune întreaga 
instalație electrică din siloz.

Desigur, cele relatate în ma
terial rămîn ca sarcini sigure 
în munca noastră de viitor, ră
mîn ca preocupări majore pen
tru înlăturarea tuturor defici
ențelor din activitatea canti
nei".

Așadar ceea ce se cerea în 
titlul articolului mai sus citat 
a stat în atenția factorilor res
ponsabili de activitatea canti
nei minei Dîlja. Promitem că 
vom reveni aici. Am dori să 
constatăm atunci că măsurile 
care au fost luate și care au 
fost incluse în răspunsul primit 
la redacție, s-au materializat 
faptic și n-au rămas doar în 
faza de măsuri doar pe hîrtie.

Utilizarea fiecărui 
metru pătrat construit, 

pentru obținerea 
de producții suplimentare

(Urmare din pag. 1)

zelor de transfer a suprafețe
lor rămase disponibile în ca
drul centralei termice Vulcan. 
Prin includerea acestei su
prafețe, apreciată la 1 100 de 
metri pătrați, în fluxul teh
nologic se vor crea condiții 
necesare extinderii în conti
nuare a capacității de produc
ție a Fabricii de stîlpi hidra
ulici Vulcan. Demn de subli
niat este faptul că în vederea 
creșterii capacităților de pro
ducție anuale cu încă 7 000 de 
stîlpi hidraulici, colectivul fa
bricii a identificat posibili
tăți de amenajare a unor noi 
suprafețe și în cadrul halelor 
existente. Aceste suprafețe au 
fost dotate cu echipamentul 
necesar, o bună parte din u- 
tilaje fiind realizate prin ac
țiuni de autodotare.

Importante,posibilități de a 
realiza o mai bună valorifica
re a suprafețelor construite 
există și în cadrul atelierelor 
mecanice ale unităților minie
re și a Exploatării de prepa
rare a cărbunelui Valea Jiu
lui. Prin completarea dotării 
acestora cu 13 strunguri para
lele, două morteze. o rabote- 
ză și, respectiv, patru strun
guri paralele și o mașină de 
găurit pe coloană se va putea 
obține o producție suplimenta
ră de peste un milion de lei.

O problemă de mare actua
litate în cazul acestor atelie
re o constituie creșterea coefi
cientului de schimburi, reali- 
zîndu-se astfel o folosire mai 
intensivă a capacităților și, 
implicit, creșterea volumului 
de producție realizat.

La întreprinderea de fire 
artificiale „Vîscoza" din Lu- 
peni creșterea densității de 
amplasare a utilajelor în spa
țiile existente și amenajate 
s-a realizat prin montarea pe 
o suprafață de 60 metri pă
trați a două mașini noi care 
vor asigura realizarea supli
mentară, în cursul acestpi se
mestru, a unei cantități de 22 
de tone de sfoară din vîscoză.

In cadrul unor unități eco
nomice au fost identificate 
spații construite care au per
mis amplasarea unor secții 
productive ale industriei u- 
șoare, contribuindu-se pe a- 
ceastă cale la diversificarea în 
continuare a activităților eco
nomice. Astfel, la Uzina elec
trică Paroșeni identificarea u- 
nor spații folosite nerațional 

a permis punerea acestora la 
dispoziția întreprinderii de 
industrie a lînii Timișoara, 
care, în prima jumătate a a- 
cestui an, va amenaja o supra
față de 225 metri pătrați în 
vederea executării de covoare.

Tot pentru producerea de 
covoare a fost afectat și spa
țiul nefolosit de 111 metri 
pătrați existent în cadrul u- 
nității de spălătorie, curățăto
rie și vopsitorie a Cooperati
vei meșteșugărești „Unirea". 
Noua activitate va permite în
cadrarea unui număr d| 70 de 
salariați în două schimburi, 
urmînd a se realiza covoare 
pentru export în valoare de 
90 de mii de lei valută^

O producție suplimentară 
de . 1,7 milioane lei urmează 
să se obțină și la Fabrica de 
industrie locală Petroșani, prin 
includerea în fluxul productiv 
a unei suprafețe de 200 de 
metri pătrați neuțilizată pînă 
în prezent.

Toate aceste preocupări re
prezintă o acțiune de o incon
testabilă utilitate, conducînd 
sigur la mai buna utilizare a 
capacităților existente, la creș
terea eficienței activității de 
producție. Totodată, identifica
rea unor importante suprafe
țe neutilizate sau utilizate in
complet va trebui să consti
tuie un exemplu de urmat 
privind posibilitățile existen
te în cadrul tuturor colecti
velor de muncă de identifica
re a unor noi resurse produc
tive existente în cadrul între
prinderilor. Acțiunii de utili
zare optimă a suprafețelor 
construite trebuie să i se a- 
sigure un caracter permanent, 
preocupările în acest dome
niu fiind corelate strîns cu 
cele care vizează moderniza
rea tehnologiilor de lucru prin 
îmbunătățiri organizatorice, a- 
chiziționarea unor utilaje și 
instalații cu caracteristici îm
bunătățite etc. Aceste preocu
pări trebuie să antreneze în
treaga masă de salariați, să 
beneficieze de inițiativa și a- 
portul gîndirii tehnice creatoa
re a cadrelor de specialiști, 
asigurîndu-se, astfel, toate 
condițiile de finalizare optimă 
a unei sarcini de mare im
portanță ce stă în fața tutu
ror colectivelor de oameni ai 
muncii din întreprinderile 
Văii Jiului — utilizarea in
tensivă a tuturor suprafețelor 
de producție construite.

DUMINICA, 5 MAI

8,30

8.40
9,35

Deschiderea programu
lui.
• Gimnastica pentru 

toți.
Cravatele roșii.
Film serial pentru co
pii. Daktari.

10,00 Viața satului.
11,15
11,20

21,00

ii,45
12,30
13,00
16,00
16,20

17,30

Publicitate.
Documentar TV. 
Goticul Rarăului: Pie
trele Doamnei.
Bucuriile muzicii. 
De strajă patriei. 
Album duminical. 
Drumuri în istorie.
Film serial. 17 clipe 
le unei primăveri. 
Cîntare patriei.
Concurs coral interju- 
dețean. Participă: Co
rul Casei de cultură din 
Blaj, corul Universită
ții din Cluj, corul Șco
lii Militare de ofițeri 
activi de transmisiuni, 
corul Liceului de mu
zică și arte plastice din 
Iași, corul Universității 
din Iași.
Fotbal: Dinamo —- Ra
pid (divizia A). Trans-

22,10
22,20

16,30

a- 19,05

misiune directă de la 
Stadionul „23 August". 
Telejurnal.
* Săptămîna politică 

internă și internațio
nală în imagini.

Un șerif la New-York 
sau... Șofer improvizat. 
Premieră pe țară. 
Telejurnal.
Duminica sportivă.

LUNI, 6 MAI

Emisiune în limba ma
ghiară.
Avanpremiera săptămî- 
nii.
Melodii populare inter
pretate de Felicia Ilieș- 
Negrescu și Ion Saba- 
dîș (vioară).
1 001 de serii

ei. 
în

19,20
19,30 Telejurnal. 
20,00 Prim-plan.

• Uzina și oamenii
20,25 Istoria operetei...

personaje. Gemenele 
Girofle și Girofla... și 
partenerii lor Maras- 
quin-Murzuc.

20,40 Roman-foileton.
Educația sentimentală.
Episodul IV.

21,35

22,15

9,20

9,30

10,00

10,30

11,00

16,00

16,30

17,30
H,35

Revista literar-artisti- 
că TV.
Șezătoare cu public la 
Drobeta Turnu-Severin, 
organizată în colabo
rare cu Comitetul ju
dețean de partid Mehe
dinți.
24 de ore.

MARȚI, 7 MAI

Teleșcoală.
Matematică (Consulta
ții pentru elevii clasei 
a VIII-a).
Geografie (clasa a V-a): 
Acțiunea omului asu
pra naturii.
Extemporal la 
română.
Curs de limbă 
nă (lecția 91).
Curs de limbă 
ză (lecția 91).
Film pentru
(reluare). Gîinele 
batic Dingo.
Curs de limbă rusă, 
(lecția 90).
— 17,00 
engleză 
Telex. 
Vîrstele

limba

germa-

france-

tineret 
săl

Curs de limbă 
(lecția 89).

peliculei.

18.30

18,40

19.25
19,30
20,00
20,20

legileLegile țării 
noastre !
Lecții TV pentru lucră
torii din agricultură.
1 001 de seri. Calimero. 
Telejurnal.
Revista economică TV.
Seară de teatrul Petru

10.00

10,30

11,00
11.55

Curs de limbă engleză 
(lecția 88 — reluare). 
Curs de limbă rusă 
(lecția 89 — reluare). 
Vîrstele peliculei.
Legile țării — legile 
noastre !
Gala maeștrilor. Dan

20,30

22,05

22,15

misiune de versuri și 
cîntece.
Film artistic Bariera. 
Producție a studioului 
cinematografic Bucu
rești.
Slavă strămoșilor ves
tiți.
24 de ore.

24 de ore.

VINERI, 10 MAI 10,40

PROGRAMUL

TV pentru 
săptâmîna 

viitoare 16,20

22.15

ti,00

9,20

9,40

16,00
16,00

16,20

Rareș — de Horia Lo- 
vinescu.
24 de ore.

MIERCURI, 8 MAI

Teleșcoală.
Geografie (anul IV). 
Transporturile în R.S.R. 
Biologie (anul III). Fi
ziologia circulației.
Introducere în mate
matica modernă. Gru
puri finite (II).

17,00

18,45
19,00

19.25

19,30
20,00

Iordăchescu.
Fotbal: Dinamo Bucu
rești — Universitatea 
Craiova.
Tribuna TV.
Film serial pentru co
pii. George.
episodului 
din Geneva".
1 001 de seri.
ro.
Telejurnal.
De ziua partidului. E-

Reluarea
„Michelle

Calime-

16,30

— 17,00 Teleșcoală.
Istoria României: Au
rul străvechi al daci
lor.
Geografie (clasa a 
V-a).
Acțiunile omului asu
pra naturii.
Matematică. Derivați 
și aplicațiile lor (I).

17,30

— 17,00 Teleșcoală. 
Geografie (anul IV). 
Transporturile în R.S.R. 
Biologie (anul III). Fi
ziologia circulației. 
Literatura română. 
George Coșbuc — scri
itor al poporului.
Emisiune în limba ger
mană.
Tragerea Loto.
1 001 de seri. Calimero. 
Telejurnal.
România anul XXX — 
Revistă social-politică 
TV.
Film artistic: Omul din

poezie, 
primăverii, 
literar-mu-

11,30

17,00
17,05
18,30

18,45

17 clipe ale unei pri
măveri.
Teatru de 
Vestitorii
Spectacol
zical coregrafic organi
zat în mijlocul munci
torilor de la Combina-' 
tul de fire și fibre chi
mice din Săvinești. 
Film artistic (reluare): 
Bariera.
Telex. 
Fotbal-Magazin. 
Caleidoscop cultural- 
artistic.
Teletop ’74.
Emisiune-concurs de 
muzică ușoară româ
nească.
Transmisiune de la A- 
lexandria.20,25

17,3Q Telex. Rio. 19,15 Publicitate.
17,35 Agroenciclopedia. Premieră TV. Producție 19,20 1 001 de seri. Calimero.
18,40 Seara televiziunii ce a studiourilor cinema 19,30 Telejurnal.

hoslovace. tografice franceze. 20,00 Cîntecul săptămînii:
18,50 9 Mai — Pași pe dru 22,15 24 de ore. Nu uita că ești român.

mul istoriei. Documen 20,05 Teleenciclopedia.
tar TV. SIMBAtA, 11 MAI 20,45 Publicitate.

19,25 1 001 de seri. Calimero. 20,50 Film serial — Colum
19,30 Telejurnal. 9,00 De la Alfa la Omega. bo. Frumusețe fatală.
20,00 Seară pentru tineret. Enciclopedie pentru e- 22,00 Telejurnal.
21,30 Mereu contemporan cu levi. 22.10 Săptămîna sportivă.

toți urmașii. 9,30 Film serial (reluare). 22,25 Gala canțonetei.
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La dinamizarea vieții interne de organizație 

Critica și autocritica să acționeze 
întotdeauna ca un îactor constructiv

Problematica dezbătută în 
recenta adunare generală a 
organizației de bază nr. 1 de 
la E. M. Dîlja a avut o im
portanță deosebită prin faptul 
că ea vizează în principal gă
sirea acelor soluții care să 
ducă și în viitor la, transpune
rea în viață a sarcinilor de' 
partid și economice, a anga
jamentului asumat pe anul 
1974.

Referatul prezentat de ing. 
Iosif Bocan. șeful sectorului I. 
analiza făcută în adunare s-au 
oprit pe larg asupra modu
lui cum membrii de partid, în
tregul colectiv din cadrul sec
torului și-au îndeplinit sarci
nile de plan pe trimestrul I. 
-Au fost reliefate cu curaj ne
ajunsurile existente, sublini- 
indu-se totodată rezultatele 
pozitive, au fost evidențiate 
preocupările comuniștilor pen
tru îmbunătățirea activității 
de producție în trimestrul Ii.

Pornind de la ideea că or
ganizația de partid își sporeș
te cu atît mai mult influența 
și capacitatea de mobilizare, 
cu cît fiecare membru de 
partid își aduce din plin con
tribuția la îndeplinirea sarci
nilor profesionale și obștești, 
analiza efectuată în spirit cri
tic și autocritic, cu înaltă exi
gență partinică, a scos în re
lief faptul că majoritatea co
muniștilor s-au mobilizat la 
locurile lor de muncă antre- 
nînd, prin exemplul lor per
sonal. întregul colectiv al sec
torului la depășirea planului 
economic al sectorului cu 868 
tone cărbune extras pe trimes
trul I. In primele două deca
de ale lunii aprilie, sectorul 
are o depășire de 826 tone, 
rezultat pe care îl adaugă la 
succesele din primul trimes
tru. Pentru aportul adus la 
realizările sectorului au fost 
evidențiate numele lui Vasile 
Sidorov. Dumitru Bălășcău. 
Constantin Crăciun, Ștefan 
Csorik, Alexandru Gheletiuc, 
Nicolae Cosma, Gigei Istudor, 
Ștefan Kameniczki. Dumitru 
Macarie. Cornel Prața. Fran
chise Perini, Gheorghe Petres Cornel HOGMAN

Brigada de montaj condusă de comunistul Gheorghe Muțiu de la F. S. H. Vulcan, 
execută un nou lot de stîlpi hidraulici de tipul S.P.I. Foto : Ștefan NEMECEK

cu ș. a. care n-au precupețit 
nici un efort în muncă, ,au ac
ționat cu pricepere și răspun
dere comunistă pentru îndepli
nirea sarcinilor de plan.

în același timp dezbaterile 
adunării au îndreptat cri
tica. cu principialitate, 
supra acelor membri de 
partid care nu și-au înde
plinit conștiincios obligațiile 
in cadrul activității colectivu
lui, servind ca prost, exemplu 
pentru restul salariaților din 
sector. Intre aceștia au fost 
amintiți Aurel Stoica. Constan
tin Petroșănean, Ion Dinu, Ion 
Moldovan. Gheorghe Arione- 
sei, Alexandru Mesaroș, Va
ier Mureșan și alții, care au 
manifestat abateri de la disci
plina de partid și de produc
ție. absentează de la adunările 
generale, nu participă la dez
baterea și soluționarea pro
blemelor abordate.

Insistînd asupra rolului pe 
care îl are critica și autocri
tica în viața și activitatea or
ganizației ele partid, mulți co
muniști ca Dumitru Bălășcău 
— miner șef de brigadă, Con
stantin Crăciune — miner șef 
de schimb, Gigei Istudor — 
miner, Alexandru Gherasim, 
Nicolae Buciuman. Ștefan 
Csorik și alții, au subliniat în 
cuvîntul lor că o mare răspun
dere pentru inactivitatea unor 
membri ai organizației de 
bază, pentru lipsuri revine bi
roului organizației, tuturor co
muniștilor care n-au avut o a- 
titudine combativă, intransi
gentă fâță de lipsurile și nea
junsurile manifestate, tole- 
rînd indisciplina și abaterile 
în procesul de producție. Cu 
mult curaj și principialitate, 
vorbitorii au analizat cauzele 
care au favorizat existența 
unor minusuri în activitatea 
comuniștilor, lipsa de iniția
tivă și acțiune colectivă. Co
muniștii au ■ arătat că biroul 
organizației de bază se face 
vinovat pentru că nu a acțio
nat suficient în direcția creș
terii răspunderii personale a 
fiecărui membru de partid, 
nu a pus în dezbaterea adună

rilor generale cazurile de aba
teri manifestate.

Referindu-se la propria ac
tivitate desfășurată pe linie 
politică și profesională vorbi
torii au prezentat în mod 
autocritic insuficienta contri
buție adusă la rezolvarea unor 
probleme ivite în organizarea 
procesului de producție, la so
luționarea unor cereri justifi
cate ale angajaților. In acest 
sens au fost date exemple ne
gative privind neasigurarea 
locurilor de muncă și . a bri
găzilor cu materialele și uti
lajele necesare, nerespectarea 
N.D.P.M. S-a criticat aspru 
faptul că în activitatea unor 
comuniști s-a instalat atito- 
mulțumirea, lucru care a dus 
la o atitudine de îngrădire a 
criticii, de subapreciere a opi
niilor venite din cadrul colec
tivului. în spiritul aceleiași a- 
n.alize critice și autocritice au 
fost dezbătute și problemele 
legate de gospodărirea și e- 
conomisirea materialelor, a 
energiei și combustibililor în 
sector, de calitatea reparați
ilor și întreținerea utilajelor.

Mulți vorbitori s-au ocupat 
de asemenea de ridicarea con
tinuă a calificării oamenilor, 
de creșterea nivelului lor de 
cultură generală.

Iată de ce, dezbaterile din 
adunarea generală a organiza
ției de bază nr. 1 de la E. M. 
Dîlja și-au atins scopul. Fiind 
axate în special pe găsirea 
soluțiilor politico-organizatori- 
ce menite să asigure îndepli
nirea în bune comdițiuni a 
sarcinilor de plan și a anga
jamentelor pe anul 1974. s-a 
reușit să se formuleze un pro
gram concret de măsuri pentru 
îmbunătățirea activității poli
tice și de producție, a întregii 
vieți interne de organizație. 
Au fost repartizați mai judi
cios membrii de partid pe lo
curile de muncă, schimburi și 
brigăzi pentru a cuprinde mai 
bine și mai complex proble
mele politice și economice din 
sector.

Iti continuă dezvoltare și modernizare — Preparația cărbunelui din Lupeni.

Se extinde salarizarea 
în acord global la lucrările 
de investiții din subteran
Extinderea aplicării formei de salarizare în acord global 

constituie una din măsurile organizatorice ce își propun im
pulsionarea în cît mai mare măsură a ritmului de execuție a 
lucrărilor miniere de deschidere din cadrul minei Vulcan. Pi- 
nă în prezent această formă de salarizare a fost aplicată la 
execuția a trei obiective de investiții, apreciate ca fiind de o 
importanță deosebită, înregistrindu-se o devansare a stadiilor 
de execuție planificate.

Astfel, la săparea și betonaiea gaieriei transversale din 
blocul IV, orizontul 420, brigada condusă de Constantin Miță 
înregistrează o depășire a sarcinilor planificate de la începu
tul anului cu peste 15 metri liniari, iar ia execuția galeriei 
transversale de la orizontul 420 brigada lui Gheorghe Bufă a 
depășit cu 12 metri sarcinile de plan preliminate de la înce
putul anului. Recent, a fost terminată și execuția suitorului co
lector din blocul VIII între orizonturile 480 și 535, unde ritmul 
constant bun înregistrat de brigada Gheorghe Cioiu a făcut 
posibilă încheierea lucrării cu 17 zile în avans față de terme
nul planificat.

Creșterea cointeresării materiale a membrilor formației 
de lucru și asigurarea condițiilor tehnico-organizatorice capa
bile să conducă la creșterea productivității muncii sînt cîteva 
din avantajele salarizării în acord global, a cărei generaliza
re la lucrările de investiții subterane va constitui una din ga
ranțiile capacităților de producție sporită ale minei.

loan MUNTEANU, 
tehnician, E.M. Vulcan

O fructuoasă în tî lui re culturală

Meșterul Mano le — Venus
Membrii cercului literar „Ve

nus" din Petrila și a cenaclului 
„Meșterul Manole'1 s-au întil- 
nit, in urmă cu o săptămînă, la 
clubul petrilean in cadrul u- 
nei ședințe de lucru la care au 
fost invitați prozatorul Mihai lu- 
naru și Ion Parhon, redactor la 
ziarul „Munca". întîlnirea, prin 
modul in care a fost organiza
tă și s-a desfășurat, o purtat 
pecetea unui binevenit schimb 
de experiență între cei care- au 
o pasiune comună — creația li
terară. Dacă la început atmos
fera a fost mai rigidă, treptat 
s-a destins și între poeții și pro
zatorii amatori din Petrila și Pe
troșani și invitați s-a stabilit un 
dialog deosebit de interesant 
despre raportul realitate - re
flectare artistică. O concluzie 

desprinsă din creațiile prezenta
te și din discuții este că mun
ca minerilor din Valea Jiului 
constituie o sursă permanentă 
de inspirație pentru poeții și 
prozatorii amatori.

Discuțiile, ale căror idei cen
trale le-am rezumat pentru că 
au fost mult mai ample, au por
nit de la lectura unor bucăți li
terare. Au citit poezie Eugenia 
Călugâru, Mircea Andraș, Ion 
Dan Bălan, Dumitru Nechifor și, 

.proză, Ștefan Nagy (schița „în 
ghearele morții“ care analizea
ză cu realism și finețe reacțiile 
unui miner intr-un accident de 
muncă). O caracteristică a tu
turor lucrărilor, a remarcat prin
tre altele prozatorul Mihai Tu- 
naru, este sinceritatea sentimen
tului.

Răspundem celor 
ce ne scriu

O VALERIU STOIAN, Vul
can. Vă informăm că în ca
drul școlii populare de artă 
funcționează o secție de pic
tură, cu durata de pregătire 
de 3 ani. înscrierile pentru a- 
nul școlar 1974/1975 se încep 
la 1 septembrie. Pentru orice 
site informații adresați-vă se
cretariatului școlii, str. V. 
Conta nr. 6, Petroșani.

• ELENA MARINCAȘ, 
Vulcan. Referindu-se la cele 
sesizate de dumneavoastră re
dacției-, conducerea întreprin
derii de gospodărie comunală 
Petroșani ne informează că 
gunoiul menajer din strada 
Caraiman a fost ridicat în 
ziua de 22 aprilie a.c. Pentru 
buna desfășurare în viitor a 
acestei activități, E.G.C. soli
cită locatarii să depoziteze 
gunoaiele în locuri accesibile 
mijloacelor de transport auto.

• UN GRUP DE CETĂ
ȚENI, Bărbăteni. Problema 
înființării în cartierul dumnea
voastră a unei unități pentru 
desfacerea produselor indus
triale este in curs de rezolva
re. Lucrările de amenajare a 
acesteia se vor începe, după 
cum ne scrie conducerea I.C.S. 
pentru produse industriale 
Petroșani, după data de 1 
mai, de către sectorul E.G.L. 
Lupeni.

• ION VOIȘAN, Paroșeni. 
Cei patru ani cît ați fost uce
nic la un atelier particular, vi 
se pot socoti ca vechime în 
muncă dacă faceți dovadă că 
in acea perioadă ați primit
■ alariu sau că ați cotizat la 
fostele asigurări sociale.

$ I. V., str. Arădanilor nr. 
41/1 Petroșani. Conducerea 
Exploatării de gospodărie lo- 
cativă. constatînd că cele rela
tate ziarului sînt întdrheiate, 
a luat măsuri de reparare a 
jgheaburilor de la bucătărie, 
dispunînd totodată, ca pentru 
podirea bucătăriei să vi se 
pună la dispoziție seîndurile 
necesare, din cele recuperate 
de la demolări.

Cumpărătorii 
prețuiesc cinstea 

și munca
In cadrul modernului com

plex comercial din cartierul 8 
Martie Petrila. se află și u- 
nitatea de legume și fructe 
nr. 38 condusă de Sabin Di- 
nescu. Această unitate este în 
.permanență aprovizionată cu 
un bogat sortiment de legu
me și fructe. Dar nu numai 
abundența de produse face ca 
magazinul nr. 38 să se bucu
re de un renume bun în rîndul 
cumpărătorilor. Aceștia sînt. 
mulțumiți și de modul în ca
re sînt serviți, de calitatea și 
prospețimea produselor pe ca
re le găsesc întotdeauna în u- 
nitate. In prestigiul de care 
se bucură acest magazin ■ se 
concretizează munca pe care 
o depune întregul lui colec
tiv. Iată ceea ce face ca pla
nul de desfaceri al acestei u- 
nități să Se îndeplinească lună 
de lună, înregistrîndu-se chiar 
depășiri însemnate.

Vasile BELDIE,
Petrila

Verticale de beton la 
Lupeni

Imoralitate „taxată“l
Barbala Tămaș, în vîrs- | 

tă de 29 de ani, domiciliată ■ 
I în Petrila, fără ocupație, I 
I despărțită de fapt de soț, a- 1 
Ire un copil minor. In loc I 

să-și ciștige în mod cinstit I 
I existența și să se preocupe ] 

de creșterea și educarea co- I 
pilului său, a început să . 

I ducă o viață imorală, fapt I 
I pentru care, în februarie * 
Ia.c., i s-a aplicat 4 luni de I 

închisoare contravențională. I 
(După ce a executat,din pe- | 

deapsă doar două luni, fi- | 
ind grațiată, aflată în liber- 

I tate, a început din nou să-și 
i continue modul imoral de 
■ a-și cîștiga existența. Re- 
Icent, pentru aceeași pricină i 

a compărut din nou în fa- I 
I ța instanței. Cele 6 luni de

închisoare contravențională I 
Ipe care le-a primit, poate I 

că o vor determina pe vi- I 
itor să-și schimbe rușinosul I 

I ei mod de viață-

N. GHERGHIN 
judecător 

| Și-a dorit alte haine | 
Constantin Mazilu, origi- I 

Inar din comuna Pîngărați, | 
județul Neamț, în vîrstă de ■ 

121 de ani se angajase doar I 
de puțin timp la mina Lo- 
nea, fiind cazat totodată la I I căminul muncitoresc de ne- • 
familiști. Recent, într-una I 

Idin zile, nu s-a mai dus la I 
serviciu, fiindcă „ochise*1 un | 
prilej de a intra în posesia | 

Iunor... haipe. Toți locatarii i 
dintr-o cameră a căminului j 

Ierau plecați la serviciu în I 
același schimb. Astfel pla- I 

Inul i-a reușit. Dar numai I 
în prima fază, a furtului | 

Ipropriu-zis, fiindcă imediat .
după comiterea infracțiunii, I 
a fost prins de lucrătorii de • 

I la miliția din Lonea. Acum I 
I i se vor da precis, pentru | 
| un timp, alte haine.

I Paznici... păziți
j Cu ocazia unor controa- I 
■ le efectuate de lucrătorii | 
I miliției asupra modului cum ■ 

este asigurată paza objec- I 
Itivelor economice pe timpul 1 

nopții s-au găsit numeroși I 
I paznici cărora numai de pă- I 

zit nu le ardea. Astfel, ^te- ! 
fan Constantin (S.U.T. Li- | 

Ivezeni), Constantin Dogaru ■ 
(I.C.S. Alimentara) și Vio- I 

Irel Vladislav (depozitul ’ 
I.C.V.A.) au fost găsiți dor- I 
mind în timpul servicidlui, * 
fapt pentru care au fost 
sancționați. Conducerile u- 
nităților respective au oare 
ceva de spus despre felul 
în care angajații lor respec
tă prevederile Decretului 
303/72 privind organizarea, 
asigurarea și executarea’pa
zei bunurilor din unitățile 
socialiste ? In ceea ce-i pri
vește, „cerberii** prinși 1 în 
mrejele lui „moș Ene“ ș-au 
gîndit că, oricum, eventua
lii hoți nu-i vor trezi. ■

(nt Tom» FAT.ON

■

...A

Atrage atenția lucrătorilor de la preparații

g activitatea■ referitoare
dinNu pierdeți nici o clipă 

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

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

La instalațiile 
de preparare

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

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

La intrarea în silozuri se 
vor respecta următoarei; - re
guli :

oprirea și blocarea insta
lației de alimentare;

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

ca obligație să cunoască și să respecte cu strictețe, înCă le revinezilnică, normele de tehnică a securității muncii, instrucțiunile la aceste norme și legislația muncii
4» asigurarea iluminatului 

în interiorul silozului;
verificarea centurei de si

guranță și a funiilor de sus
pendare.

Persoana care va executa o- 
perația de deblocare va fi le
gată cu centură de siguranță 
prevăzută cu două frînghii din 
care una va fi ținută de două 
persoane aflate pe platforma 
superioară a silozului. Acestea 
vor urmări cu atenție opera
ția de deblocare, în caz de pe
ricol ridicînd imediat persoa
na aflată în siloz.

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

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

Obligații majore ale 
maiștrilor, șefilor de 

secții, ateliere, sectoare 
și depozite

Să se supravegheze atent 
păstrarea. întreținerea și func
ționarea corespunzătoare a u- 
tilajeldr

Lucrările curente de curăți
re și reparații ale agregate
lor electrice și a camerelor 
de praf de la electrofiltre și 
separatoare electromagnetice 
se vor executa numai după

a

interzisă 
a acesto-

vibrații 
la grupu- 

antrenare;

scoaterea de sub tensiune 
instalațiilor respective.

In același timp sei vor lua 
măsuri împotriva pătrunderii 
gazelor de ardere în camere.

La exploatarea cuptoarelor, 
uscătoarelor rotative și a răci- 
toarelor tubulare este 
punerea în funcțiune 
ra în următparele situații :

— cînd se produc 
sau șocuri anormale 
rile de sprijin sau

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

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

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

— dispozitivele de protecție 
nu sînt în bună stare.

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

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

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

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

La executarea lucrărilor de 
sudură sau tăiere a metalelor 
în hala de uscare din uzinele 
de preparare a cărbunelui se 
vor lua următoarele măsuri 

w

.

pentru evitarea incendiilor sau 
exploziilor de praf de cărbu
ne :

— oprirea instalației de us
care ;

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

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

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

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

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

Depozitarea, pregătirea, 
transportul 

și manipularea 
reactivilor

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

Depozitarea reactivilor în 
secțiile de producție se va fa
ce în spații anume destinate 
păstrării lor în cantitățile ne
cesare procesului tehnologic 
pentru maximum 48 de ore și 
în lăzi încuiate cu două siste
me de închidere.

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

Potrivit condițiilor locale 

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

Transportul în incinta 
unităților

Liniile din unități (stații, de- 
pouri etc.) și spațiul dintre ele 
trebuie să fie întreținute în 

■

permanentă stare de curățenie, 
iar scurgerea apelor să fie a- 
sigurată prin șanțuri acoperi
te.

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

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

ne. locomotive în mișcare pe 
cale.

Mecanicii de pe locomotive 
sînt obligați să dea semnale cu 
fluierul locomotivei la pune
rea în mișcare a trenurilor, 
cînd pe linie sau pe caile de 
acces se găsesc oameni. Perso
nalul care prin natura servi
ciului este obligat să circule 
printre linii în timpul nopții 
— trebuie să poarte lămpi de 
mină aprinse. Se interzice a- 
propierea cu flacără, foc sau 
cu țigara aprinsă de vagoane 
(cisterne), marcate cu semne 
distincte din care rezultă că 
sînt încărcate cu substanțe ex
plozive sau inflamabile.

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

Oprirea vagoanelor, 
timpul manevrei la încărcare 
sau descărcare,

Este 
tam-

în

din
nu

numai cu frîna vagonului sau 
cu saboții de oprire. încerca
rea de a se opri vagoanele 
mers, cu drugi, lemne etc. 
este admisă.

împingerea vagoanelor 
prăjini, manele etc.'—este 
terzisă.

cu 
in-

Muncitori, tehnicieni 
și ingineri, rețineți !
Nerespectarea disciplinei în 

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

Respectînd 
nica securității 
muncii puteți evita orice fel de 
accidente.

daune grave în- 
procesului de

normele de teh- 
și protecția

Material publicitar.
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Primiri la tovarășul
Nicolae Ceaușescu

Delegația economică 
din Republica Arabă Siriană

(Urmare din pag. 1)

ția lor mereu ascendentă con
formă înțelegerilor și acordu
rilor convenite între președin
ții Nicolae Ceaușescu și Hafez 
Al-Assad, cu prilejul recen
tei vizite în Republica Arabă 
Siriană a președintelui țării 
noastre.

Salutîndu-i pe membrii de
legației siriene, președintele 
Nicolae Ceaușescu și-a expri
mat convingerea că vizita 
oaspeților se va încheia cu 
rezultate bune, care vor .con
tribui la extinderea relațiilor 
de colaborare dintre cele două 
țări, prin aceasta punîndu-se 
o bază mai trainică prieteniei 
dintre popoarele român și si
rian.

Membrii delegației au dat, 
în acest context, o înaltă apre
ciere eforturilor președintelui 
Nicolae Ceaușescu îndreptate 
spre adîncirea prieteniei dintre 
Republica Socialistă România 
și Republica Arabă Siriană pe 
baza egalității în drepturi și 
avantajului reciproc, cores
punzător intereselor celor 
două țări șj popoare, activității 
sale neobosite pentru realiza
rea unei păci juste și durabile 
în Orientul Mijlociu, pentru 
întărirea solidarității militan
te între poporul român și po
poarele arabe.

Tovarășul Nicolae Ceaușescu 
a arătat că își reamintește cu 
deosebită plăcere vizita efec
tuată în Siria. întîlnirile și 
convorbirile avute cu pre-

ședințele Al-Assad, apreciind 
că acestea au reprezentat un 
moment de importanță istori
că în relațiile dintre cele două 
țări al^ noastre, care cunosc 
în prezent o dezvoltare con
tinuă, în folosul ambelor po
poare, al cauzei cooperării, 
păcii și progresului general în 
lume.

în timpul convorbirii, con
ducătorul delegației siriene a 
exprimat satisfacția pentru 
rezultatele fructuoase ale vi
zitei, convingerea, că ele vor 
contribui la o nouă dezvoltare 
a relațiilor bilaterale româno- 
siriene pe multiple planuri.

S-a evidențiat totodată do
rința comună de a se face to
tul pentru dezvoltarea conti
nuă a conlucrării româno- 
siriene. pentru identificarea 
posibilităților existente în ve
derea impulsionării cooperării 
și colaborării bilaterale în do
meniile economic, tehnico-ști- 
ințific și cultural.

Președintele Nicolae 
Ceaușescu a reținut, apoi, la 
dejun pe vicepremierul sirian 
Muhamad Haydar și pe mem
bri; delegației economice gu
vernamentale a Republicii 
Arabe Siriene.

în timpul dejunului, pre
ședintele Nicolae Ceaușescu și 
vicepremierul sirian Muha
mad Haydar. au rostit scurte 
toasturi.

întrevederea și dejhnul s-au 
desfășurat într-o atmosferă 
caldă, prietenească.

Documentele îinale ale sesiunii Sărbătorirea Zilei de 1 Mai
extraordinare a Adunării Generale

a O. N. U.

Ambasadorul Republicii 
Venezuela

Președintele Republicii So
cialiste România, tovarășul 
Nicolae Ceaușescu. a primit, 
joi dimineața, pe ambasado -ul 
extraordinar și plenipotențiar 
al Republicii Venezuela la 
București. Juan Uslar Pietri.

Ambasadorul venezuelean a 
înmînat tovarășului Nicolae 
Ceaușescu un mesaj din 
partea președintelui Republi
cii Venezuela, Carlos Andres 
Perez. Mulțumind pentru me
sajul ce i-a fost adresat, pre
ședintele Nicolae Ceaușescu a 
transmis președintelui Carlos 
Andres Perez cele mai bune 
urări de sănătate și fericire,

iar poporului venezuelean 
succese .tot mai mari pe ca
lea dezvoltării social-econonii- 
ce a patriei.

în timpul convorbirii ce a 
avut loc cu acest prilej a fost 
exprimată convingerea că ra
porturile de prietenie și co
laborare dintre România și 
Venezuela vor cunoaște o per
manentă dezvoltare în spiritul 
acordurilor și înțelegerilor în
cheiate în cursul vizitei în
treprinse anul trecut de pre
ședintele Nicolae Ceaușescu 
în Venezuela.

întrevederea s-a desfășurat 
într-o atmosferă cordială.

ORIENTUL APROPIAT
S Vizita lui Henry Kissinger la Cairo și Tel 

Aviv Incidente israel iano-siriene
CAIRO 2 (Agerpres). — Joi 

dimineața, secretarul Depar
tamentului de Stat al S.U.A., 
Henry Kissinger, a părăsit E- 
giptul unde a avut convorbiri 
cu președintele Anwar Sadat.

Potrivit agențiilor interna
ționale de presă, el a exami
nat cu șeful statului egiptean 
ultimele mutații intervenite în 
evoluția situației din Orientul 
Apropiat, în contextul actua
lelor eforturi depuse pentru 
soluționarea ei pe cale politi
că. O atenție specială a fost 
acordată dezangajării forțelor 
militare siriene și israeliene 
pe frontul din înălțimile Go
lan. problemă apreciată de 
președintele Anwar Sadat, în 
cadrul unei declarații făcută 
ziariștilor, ..ca cea mai urgen
tă" in întreg complexul repre
zentat de situația din Orientul 
Apropiat.

de la Damasc, reluat de agen
țiile United Press Internatio
nal și France Presse, a decla
rat că apărarea antiaeriană 
siriană a doborît. joi după-a- 
miază, două avioane aparți- 
nînd unei formațiuni israelie
ne care a încercat să atace po
zițiile siriene de pe Muntele 
Hermon. El a menționat, de a- 
semenea, că duelurile de arti
lerie grea și de tancuri au 
continuat în zona masivului 
muntos și în alte sectoare ale 
frontului, adăugind că „inami
cul a bombardat obiective ci
vile din mai multe sate situ
ate în apropierea liniei fron
tului".

TEL AVIV 2 (Agerpres). — 
Sosit, joi, la Tel Aviv, în ca
drul turneului de convorbiri 
întreprinse în Orientul Apro
piat, secretarul Departamentu
lui de Stat al S.U.A., Henry 
Kissinger, s-a întîlnit cu Abba 
Eban, ministrul israelian de 
externe, cu membri ai guver
nului de la Tel Aviv, cu care 
a discutat probleme privind 
realizarea unui acord de de
zangajare pe frontul din înăl
țimile Golan.

DAMASC 2 (Agerpres). —
Un purtător de cuvînt militar

ȚEL AVIV 2 (Agerpres). — 
Purtătorul de cuvînt al Co
mandamentului militar de la 
Tel Aviv a anunțat că aviația 
israeliană a bombardat joi, 
în cursul dimineții și după-a- 
miază, obiective militare sirie
ne din regiunea Muntelui Her
mon, precum și concentrări 
palestiniene de pe versantul 
occidental al masivului mun
tos. Totodată, el a declarat că, 
în timpul duelurilor de artile
rie de pe înălțimile Golan, au 
fost atinse obiective din jurul 
localităților Kissoue și Qata- 
na, situate la sud și sud-vest 
de capitala siriană.

Purtătorul de cuvînt a ară
tat că patru soldați israelieni 
au fost uciși joi, iar alți doi 
răniți în cursul luptelor din
tre cele două părți.

raw

PETROȘANI — 7 Noiem
brie : Aurul negru din Okla
homa ; Republica: 
cerea lui Magelan; PETRI- 
LA: Fantoma lui 
Neagră ; LONEA — Mine
rul : Șapte zile ; ANINOA- 
SA : A venit un soldat de pe 
front; VULCAN : Trecătoa
rele iubiri; URICANI: Wal
ter apără Sarajevo.

întoar-

Barbă

5,00 Buletin de știri; 5,05 
Cintec și joc pe plaiurile ță
rii; 6,00 Radioprogramul di
mineții; 8,08 La microfon 
melodia preferată; 9,00 Bu
letin de știri; 9,05 Muzică 
populară; 9,35 Opereta „Ce
le trej valsuri"; 10,00 Bule
tin de știri; 10,10 De Ia debut 
la consacrare; 10,30 Sănăta-

NAȚIUNILE UNITE 2 —
Corespondentul Agerpres. C. 
Alexandroaie transmite : Mier
curi seara tîrziu, plenara A- 
dunăriă Generale a O.N.U. a 
adoptat prin consens „Decla
rația asupra creării unei noi 
ordini economice internațio
nale" și ..Programul de acți
une" — documente a căror 
menire este de a declanșa pro
cesul de revizuire a structu
rilor actualelor sisteme eco
nomice. comerciale și finan- 
ciar-valutare internaționale și 
de a croi astfel drumul spre 
democratizarea vieții econo
mice mondiale și reducerea 
decalajelor care separă țările 
în curs de dezvoltare de sta
tele industrializate.

Subliniind faptul că „actua
la ordine economică interna
țională se află în direct con
flict cu evoluțiile prezente din 
relațiile politice și economice 
internaționale", declarația, re-

imperativul participării 
țărilor în curs de 
la procesul de for- 
aplicare a tuturor 
care preocupă în-

leva 
depline a 
dezvoltare 
mulare și 
hotărîrilor 
treaga comunitate umană.

în continuarea declarației 
sînt enumerate principiile care 
trebuie să stea la baza noii 
ordini economice internaționa
le, subliniindu-se în primul 
rînd „egalitatea suverană a 
statelor, inadmisibilitatea do- 
bîndirii de teritorii prin forță, 
integritatea teritorială și ne
intervenția în treburile inter
ne ale altor state". De aseme
nea. sînt înscrise principiile 
cooperării, participării egale 
și efective a statelor la rezol
varea 
ce în 
turor 
seama 
asigura accelerarea progresu
lui economic al statelor in 
curs de dezvoltare, dreptul

problemelor economi- 
interesul comun al tu- 
statelor și ținîndu-se 
de necesitatea de a se

Sesiunea 0. N. U. D. I.
VIENA 2 (Agerpres). — La 

Viena s-au deschis joi lucră
rile celei de-a VIII-a sesiuni a 
Consiliului pentru dezvoltare 
industrială al Organizației 
Națiunilor Unite pentru Dez
voltare Industrială (O.N.U.D.I.),

Sesiunea este consacrată. în 
special, pregătirii celei de-a 
doua conferințe generale a 
O.N.U.D.I.. care va avea loc 
la Lima (Peru), în martie 1975.

La sesiunea consiliului par
ticipă membrii acestuia (45 de 
țări), reprezentanți ai altor 
state și organizații internațio
nale.

Din partea României, care 
este membră a consiliului, 
participă o delegație condusă 
de ambasadorul Dumitru Ani- 
noiu, reprezentant permanent 
al țării noastre pe lingă 
O.N.U.D.I.

popoarelor de a-și alege pro
priul lor sistem economic și 
social, suveranitatea perma
nentă a fiecărui stat asupra 
resurselor sale naturale. A- 
cest document insistă asupra 
punerii sub control a activită
ților corporațiilor supranațio- 
nale, stabilirii unor raporturi 
juste și echitabile între pre
țurile materiilor prime și ale 
celorlalte produse exportate 
de statele în curs de dezvol
tare și prețurile produselor 
manufacturate importate de 
acestea din statele industriali
zate, ca și asupra sporirii aju
torului multilateral către sta
tele subdezvoltate și în curs 
de dezvoltare, în vederea fa
cilitării progresului lor econo
mic și social.

„Planul de acțiune", adoptat 
de plenară, are menirea de a 
asigura transpunerea in viață 
a prevederilor declarației asu
pra creării unei noi ordini e-' 
conomice internaționale. în 
acest sens, el prevede o serie 
de măsuri importante pe mul
tiple planuri.

Avîndu-se în vedere greută
țile enorme întîmpinaite de 
grupul statelor subdezvoltate 
ale lumii în toate domeniile 
vieții economice și sociale, 
plenara Adunări; Generale a 
adoptat, la propunerea țărilor 
nealiniate, un program spe
cial, conținînd măsuri de ur
gență menite să contribuie la 
ameliorarea situației 
țări grav afectate de 
economice recente.

★
NAȚIUNILE UNITE 

gerpres). — Comitetul
sancțiuni al Consiliului 
Securitate a început examina
rea problemei încălcării em
bargoului hotărît de Națiunile 
Unite împotriva regimului ra
sist din Rhodesia. Comitetul 
de sancțiuni, din care fac 
parte reprezentanți ai celor 
15 țări membre ale Consiliului 
de Securitate, a fost convocat 
la cererea Marii Britanii.

acestor 
crizele

Evenimentele din Portugalia
S Grandioasa manifestație de la Lisabona 
9 Consultări în vederea formării unui gu 

vern provizoriu civil
LISABONA 2 (Agerpres). — 

Miercuri după-amiază, a avut 
loc la Lisabona o puternică 
manifestație. Peste 300 000 de 
persoane au participat Ia a- 
ceastă grandioasă mainifesta- 
ție, desfășurată în incinta ce
lui rnai mare stadion al. capi
talei portugheze care, 
pînd 
mele

Cu 
vîntul numeroși lideri politici 
portughezi și invitați de pes
te hotare. După cum preci
zează agenția France Presse, 
discursurile cele man aplau
date au fost cele rostite de 
Alvaro Cunhal, secretarul ge
neral al Partidului Comunist 
Portughez, și Mario Soares, 
secretarul general al Partidu
lui Socialist Portughez.

în cuvîntul său, Alvaro Cun
hal a spus, între altele, că 
poporul portughez sprijină 
junta militară, dar ea trebuie 
să fie conștientă de faptul că 
va .avea nevoie 
poporului pentru 
programului său.

în cuvîntarea

revendicări sociale, printre 
care dreptul la grevă și îm
bunătățirea 
viață.

condițiilor de

2 (A- 
pentru 

de

Conferința 
pentru securitate 

și cooperare 
in Europa

GENEVA 2 — Coresponden
tul Agerpres. Corneliu Vlad, 
transmite : în ultimele zile, 
organele de lucru ale Confe
rinței pentru securitate și co
operare în Europa, care dezbat 
problemele cooperării econo
mice între statele participan
te, și-au continuat într-un ritm 
intens activitatea de elaborare 
a documentelor finale.

în Subcomisia pentru coope
rare tehnico-științifică, după 
ce s-a realizat un acord în 
ce privește domeniile de co
operare și măsurile pentru e- 
liminarea obstacolelor exis
tente în acest sector, s-a tre
cut la discutarea și redactarea 
secțiunii de document privind 
formele și metodele de co
operare. Discuțiile au loc pe 
baza propunerilor făcute de 
mai multe delegații, între care 
și delegația României. Aceste 
propuneri prevăd o multitu
dine de forme de cooperare, 
cum ar fi organizarea unui 
număr mai mare de conferin
țe. simpozioane, colocvii și 
alte reuniuni științifice și teh
nice. asigurarea unei largi di
fuzări între toate statele parti
cipante a informațiilor și re
zultatelor cercetării tehnico- 
științifice.

în Subcomisia privind me
diul înconjurător s-a elabo
rat un text referitor la co
operarea între statele partici
pante în vederea armonizării 
normelor de protecție a me
diului. ceea ce va facilita 
schimbul de date și informa
ții în ac'est domeniu.

în ceea ce privește proble
ma dezvoltării turismului, 
discuțiile s-au concentrat, în 
special, asupra unor acțiuni 
menite să faciliteze cooperarea 
în acest domeniu. De aseme
nea. printre formulările ac- 

• ceptate, se află și recomanda
rea privind adoptarea de mă
suri destinate să protejeze 
mediul înconjurător și patri
moniul cultural, artistic și is
toric în condițiile creșterii 
continue a turismului inter
național.

pe meridianele gliibnlui
PHENIAN 2 (Agerpres1). — 

Ziua de 1 Mai a dost sărbăto
rită la Phenian în cadrul unor 
ample manifestări desfășurate 
în aer liber, care au prilejuit 
exprimarea sentimentelor de 
solidaritate ale oamenilor 
muncii coreeni cu oamenii 
muncii din celelalte țări.

HAVANA 2 (Agerpres). — 
La demonstrația de 1 Mai care 
a avut loc la Havana au luat 
parte Fidel Castro, prim- 
secretar al C.C. al P. C. din 
Cuba, prim-ministru al guver
nului Revoluționar al Republi
cii Cuba, alți conducători de 
partid și de stat, conducători 
sindicali.

După demonstrație a rostit 
o cuvîntare Roberto Veiga, se
cretar general al centralei oa
menilor muncii din Cuba 
(CTC).

Oamenilor Muncii din Vene
zuela, o mare mulțime de 
muncitori au demonstrat pe 
bulevardul „Universidad" din 
Caracas în cinstea zilei de 1 
Maj — anunță agenția Prensa 
Latina. Președintele Venezu- 
elei. Carlos Andres Perez, îm
preună cu membrii guvernu
lui. a salutat manifestanții de 
la tribuna ridicată în fața edi
ficiului „Băncii industriale a 
Venezuelei", organism de 
stat.

2 (Agerpres). — 
Mai a fost marcată 
Yemen printr-un 

în orașul

SA AN A
Ziua de 1 
în R. A. 
miting organizat
Hodeida. în cuvîntarea rosti
tă cu acest prilej, șeful statu
lui, Abdul Rahman Iriani, a 
subliniat rolul clasei munci
toare în promovarea dezvol
tării economice 
țării. Totodată, vorbitorul 
reafirmat solidaritatea 
Yemen cu cauza țărilor

LIMA 2 (Agerpres). — Luînd 
cuvîntul în cadrul adunării 
populare care a avut loc la 
Lima în cinstea zilei de 1 
Mai. ministrul peruan al mun
cii, Pedro Sala Orosco, a a- 
nunțat că guvernul a aprobat 
un decret-lege prin care se 
instituie aria proprietății so
ciale în Peru — informează 
agenția Prensa Latina. După 
cum a precizat' el, noul sec
tor economic al proprietății 
sociale va cuprinde întreprin
deri cu gestiune muncitoreas
că și cele aflate sub controlul 
statului peruan.

și sociale a 
a

R. A. 
arabe.

— Cu 
în ca-

DELHI 2 (Agerpres). 
prilejul zilei de 1 Mai 
pitala Indiei și în principalele 
orașe ale țării au avut loc de
monstrații. Participanții și-au 
reafirmat hotărîrea de a acțio
na pentru satisfacerea dezide
ratelor lor — îmbunătățirea
sistemului de aprovizionare
cu produse de larg consum, 
asigurarea de noi locuri de 
muncă și garantarea unui sa
lariu minim corespunzător. 
Totodată, ei și-au. exprimat 
hotărîrea de a susține toate 
măsurile menite să dejoace 
acțiunile forțelor care se opun 
înfăptuirii transformărilor so- 
cial-economice în India.

LA VALLETTA 2 (Ager
pres). —., Cu ocazia zilei de 
1 Mai, în numeroase localități 
din Malta au avut loc mitin
guri și adunări ale oamenilor 
muncii. Demonstrația din ca
pitala țării — La Valletta — la 
care au participat muncitori, 
funcționari și fermieri, s-a 
desfășurat sub lozinca conso
lidării solidarității cu lupta 
oamenilor muncii din toate 
țările pentru propășire econo
mică și socială, împotriva co
lonialismului și imperialis
mului.

înce- 
de miercuri, poartă. nu
de Stadionul „1 Mai", 
acest prilej, au luat cu-

de sprijinul 
realizarea

sa, Mario 
Soares s-a pronunțat pentru 
judecarea conducătorilor regi
mului răsturnat.

Participanții la manifestație 
scandau lozinci, cerînd înce
tarea imediată a „criminalu
lui război colonial", jude
carea publică a celor care s-au 
făcut vinovați de perpetuarea 
acestui război.

Totodată, ei s-au pronunțat 
în favoarea restabilirii tutu
ror libertăților democratice 
în țară, formulînd o serie de

LISABONA 
Purtătorul de 
tei militare, Mariz Fernandes, 
a anunțat că generalul Spino- 
la și-a reluat consultările în 
vederea formării unui guvern 
provizoriu civil, întrerupte da
torită sărbătoririi Zilei de 1 
Mai. Totodată, el a anunțat că 
forțele armate continuă să ur
mărească pe agenții fostei po
liții politice și pe membrii 
organizațiilor extremiste. de 
dreapta. Fernandes a precizat 
că există numeroși membri ai 
fostelor organizații extremiste 
și ai poliției politice care de
țin încă depozite de arme și 
muniții. Purtătorul de cuvint 
a afirmat, de asemenea, că 
mai mulți membri ai fostei 
poliții secrete s-au predat au
torităților, iar o parte din a- 
ceștia au fost eliberați după 
cercetări.

Joi, junta militară a dat pu
blicității un comunicat, reluat 
de agenția France Presse, prin 
care anunță începerea unui 
proces de ..însănătoșire a 
structurii forțelor armate și a 
instituțiilor publice, prin eli
minarea de îndată ce este po
sibil a obstacolelor care pot 
stînjeni realizarea integrală a 
programului politic anunțat. 
Acest-proces, se precizează în 
comunicat, este în curs de 
fășurare, o parte din el 
mînd să fie încredințat 
jpnta militară guvernului 
vizoriu.

2 (Agerpres). — 
cuvint al jun-

des- 
ur- 
de 

pro-

,Sr IO 19,10 Tragerea Loto.
19,20

Operațiunile militare ale forțelor patriotice cambodgiene
PNOM PENH 2 (Agerpres). 

— Continiuînd operațiunile mi
litare în zona portului mari
tim Kampot, aflat la aproxi
mativ 135 de kilometri sud- 
vest pe Pnom Penh, forțele 
patriotice cambodgiene au 
dejucat încercările trupelor 
lonnoliste de a redobîndi con
trolul asupra canalului lung 
de 6 kilometri care leagă acest 
oraș, asediat de forțele de e- 
liberare, de țărmul mării. 
Lupte grele, soldate cu pierderi 
considerabile pentru trupele

regimului de Ia Pnom Penh, 
s-au desfășurat în zonă în 
preajma localității Kompong 
Triek.

La nord de Pnom Penh, arti
leria forțelor patriotice de eli
berare a efectuat în noaptea 
de miercuri spre joi un pu
ternic bombardament asupra 
bazei lonnoliste asediate de la 
Longvek. aflată la circa 40 de 
kilometri de capitala khmeră, 
în această bază se află în în
cercuire peste 4 000 de mili
tari ai regimului de la Pnom 
Penh.

BUENOS AIRES 2 (Agerpres) 
— Cu prilejul zilei de 1 Mai, 
la Buenos Aires. în „Piaza de 
Mayo“, a avut loc o mare de
monstrație a oamenilor mun
cii din Argentina, la care au 
participat cîteva sute de mii 
de persoane. Participanții au 
fost salutați de președintele 
Juan Domingo Peron și de 
alte persoane oficiale.

Sub lozinca întăririi unită
ții clasei muncitoare și a în
tregului popor în lupta pentru 
transformări progresiste, peste 
15 000 de muncitori și tineri 
au participat la mitingul orga
nizat de către Partidul Co
munist din Argentina, în Pia
ța „Italia", din 
talei.

ISLAMABAD 2 (Agerpres). 
— La Islamabad și în princi
palele orașe pakistaneze au 
avut loc demonstrații și mi
tinguri cu prilejul zilei de 
1 Mai. Luînd cuvîntul, liderii 
principalelor centrale sindica
le au reafirmat hotărîrea ce
lor prezenți de a-și aduce con
tribuția la propășirea social- 
economică a țării.

DACCA 2 (Agerpres'). — Cu 
■ prilejul sărbătorii zilei de 

1 Mai, la Dacca au aviit loc, 
adunări ale oamenilor muncii. 
Demonstrații și adunări festi
ve au avut loc de aseme
nea, în principalele orașe ale 
țării-.

centrul capi.

CARACAS 2
La chemarea

(Agerpres). — 
Confederației

KHARTUM 2 (Agerpres). —. 
La demonstrația care a avut 
loc la Khartum, cu prilejul 
Ziilei solidaritîlții internațio
nale a oamenilor muncii, la 
care au luat parte zeci de mi) 
de locuitori ai capitalei, pre
ședintele Sudanului, Gaffar 
Numeiri, a rostit un discurs 
în care s-a referit la preocupă
rile guvernului pentru îmbu
nătățirea condițiilor de viață 
ale maselor largi populare.

Declarațla-program 
a noului guvern 

belgian

tea: 11.00 Buletin de știri; 
11,05 Imn țării mele; 11,35 
Melodii 
vone și 
Buletin 
nire cu 
interpretul preferat;
Corala Universitară 
Grenoble; 13,00 Radiojurnal; 
13,15 Revista șlagărelor: 14,00 
Buletin de știri; 14.05 Varie
tăți muzicale; 14,40 Melodii 
populare; 15,00 Buletin de 
știri; 15,05 Divertis-club; 
16,00 Radiojurnal; 16,15 Har
nicele țesătoare — cîntece; 
16,25 Miorița; 16,45 Un disc 
cu Emilia Markova;
Buletin de știri; 17,15 
tru patrie; 18,00 Orele 
20,00 Muzică populară;
Muzică pe adresa dumnea
voastră; 22,00 Radiojurnal; 
22,30 Bijuterii muzicale; 
23,00—3,00 Estrada nocturnă.

lansate de Rita Pa- 
Dan Spătaru; 12.00 
de știri; 12,05 intîl- 
melodia populară si 

12,35 
din

..Vitrina cărții". 18,40 Selec- 
țiuni din opera „Paiațe", de 
Leoncavallo. 19,00 „Jurnalul 
marii întreceri — cincinalul 
înainte de termen". Cuprin
de: ..100 ml înaintare la lu
crările de deschidere" — o 
prețioasă inițiativă a mineri
lor Văii Jiului. 19,10 Poșta 
melodiilor — muzică ușoară 
la cererea ascultătorilor. 
19,30 Emisiunea „Cadran ce
tățenesc".

19.30
20,00

20,35

21,00

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.

BRUXELLES 2 — Corespon
dentul Agerpres, N. Popescu- 
Bogdănești, transmite: Recu- 
noscînd. cu prilejul prezentă
rii declarației-program a gu
vernului său în Parlament, că 
actuala echipă guvernamentală 
este vulnerabilă, primul mi
nistru al Belgiei, Leo Tinde- 
mans, a lansat un apel către 
toate formațiunile politice, in- 
vitîndu-le la un nou dialog a- 
supra mult controversatei pro
bleme a regionalizării și a u- 
nei eventuale lărgiri a compo
nenței cabinetului.

Cele două Camere ale Parla
mentului urmează să-și înche
ie dezbaterile asupra declara
ției-program în cursul zilei de 
vineri, cînd va avea loc și vo
tul de învestitură.

Rezultatele etapei a 25-a 
a campionatului diviziei A la fotbal

Etapa a 25-a a campionatu
lui diviziei A la fotbal a fost 
favorabilă formațiilor gazdă 
care, în unele partide, au ob
ținut victorii Ia scoruri cate
gorice. Astfel F.C. Constanța a 
învins cu 4—0 (1—0) pe lidera 
clasamentului, echipa Univer
sitatea Craiova. Meciul desfă
șurat pe ploaie în prima repri
ză și pe un teren desfundat 
care a îngreunat controlul 
balonului, a fost dominat de 
gazde care s-au acomodat mai 
bine cu condițiile dificile de 
joc. Au marcat: Mărculescu 
(2), Bălosu și Constăntinescu. 
Tot cu 4—0 (1—0), Sport Club 
Bacău a cîștigat jocul cu Po
litehnica Iași. Autorii goluri-

lor: Dembrovschi. Băluță, Pa
nă și Catargiu. O partidă viu 
disputată, de bună factură 
tehnică, a fost cea de la Timi
șoara intre Politehnica și Di
namo București.

După 6 repriză albă, dina- 
moviștii au deschis scorul prin 
Dumitrache. In minutul 65 
gazdele au egalat prin Bun- 
gău, care a transformat o lovi
tură de la 11 m. Apoi, după 
alte două minute, Dașcu a ma
jorat scorul, iar în minutul 85 
Pîrvu a înscris al treilea gol. 
Scor final: 3—1 (0—0) în fa
voarea studenților timișoreni.

In celelalte meciuri s-au în
registrat următoarele rezulta-

te: Ploiești: Petrolul — Steaua
2— 0 (1—0); Brașov: Steagul 
Roșu — C.F.R. Cluj 3—0 
(2—0); Cluj: Universitatea —■ 
C.S.M. Reșița: 1—1 (1—0); A- 
rad: U.T.A. — A.S.A. Tg. Mu
reș: 2—0 (1—0); București: Ra
pid — Jiul Petroșani: 1—0 
(0—0); București: Sportul Stu
dențesc — F.C. Argeș Pitești:
3— 0 (2—0).

In clasament continuă să 
conducă formația Universita
tea Craiova cu 34 puncte, ur
mată de F.C. Constânța — 30 
puncte (golaveraj plus 15), 
Dinamo — 30 puncte (golave
raj plus 11) etc.

(Agerpres)
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DE PRODUSE LACTATE
PETROȘANI LIVEZENI

EXPLOATAREA

17,00 
Pen- 
serii;
20,40

studioul timișoara

18.00 Actualitatea radio; 
18,10 „De joc și de voie bu
nă". Program de muzică 
populară. 18,30 Emisiunea

16,00 Teleșcoală. Botanica 
(clasa a V-a). Sfecla 
de zahăr.

16,10 Chimie (anul IV). în
trebuințările acetilenei.

16.30 Geografie (clasa a V-a) 
Ghețarii.

16,40 Electrotehnică.
17.30 Emisiune în limba ger

mană.

Valorile temperaturii înre
gistrate în cursul zilei 
ieri:

Maximele: Petroșani 
grade; Paring 6 grade.

Minimele: Petroșani 7 
de; Paring 2 grade.

de

14

gra-

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

angajează
în condițiile H.C.M. 914/1968:

PETROȘANI
str. Republicii nr. 31, telefon 11921

PENTRU URMĂTOARELE 
24 DE ORE: Vremea se men
ține instabilă cu cer varia
bil mai mult acoperit. Tem
porar vor cădea precipitații 
sub formă de averse de 
ploaie. Vint slab pînă la po
trivit din sud.

sudor autorizat, autogen și electric
instalator apă
zîdar-zugrav

Salarizarea conform H.C.M. 914/1968

angajează urgent:
• conducători auto care posedă carnet de 

conducere gradul „D“, pentru autobuze.
Salarizarea se face conform Legii 12/1971 și H.C.M, 890/1973.
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