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Rezultatele Pentru asigurarea reușitei în mecanizarea complexă
vor fi

îmbunătățite
Brigada? frontalistului Văsile Blag, din cadrul sectorului II al întreprinderii miniere Dîlja a încheiat prima lună a acestui an cu rezultate remarcabile ; la producția extrasă, sarcinile de plan au fost depășite cu 4,6 la sută, a- ceeași depășire fiind, înscrisă și în dreptul unui alt indicator — productivitatea muncii.Rezultatele bune obținute în ianuarie datorită hărniciei și bunei organizări a muncii la front, sînt o premisă a succeselor acestei luni. Cu toate că în a- cesțe zile brigada — din care s-au deosebit schimb Gheorghe Valentin mitru tei — parea pa rea că,, minerii sînt hotărîțî să încheie și această lună pe un loc fruntaș în întrecerea socialistă.

remarcat în mod minerii șefi de Bosoi,Pădureanu, Du- Perju și loan Arus- lucrează la dezechi- unui frontal și echi- noului loc de mun-

a abatajelor, în creșterea productivității muncii

POLICALIFICAREAa minerituluicerință de mare actualitateIn lumina direcțiilor stabilite de conducerea de partid, personal de către tovarășul Nicolae Ceaușescu, ■ cu prilejul celei mai recente vizite de lucru în Valea Jiului, în întreprinderile miniere a fost declanșat un cuprinzător program de policalificare a forței de muncă din subteran. Secretarul general spunea în eu- vîntarea rostită la marea a- dunare populară din Petroșani : „Vom avea nu numai 
un miner specialist, ci și 
un miner-tehnician, care 
trebuie să cunoască mașini
le din dotare, să știe să le 
folosească cu randament 
înalt, să știe să le întrețină 
și să le repare, atunci cînd 
e nevoie. Aceasta va ridica 
mult nivelul minerilor, atîț 
din punct de vedere al 
calificării, al pregătirii pro
fesionale; cît și al conștiin
ței revoluționare"

Această sarcină de însern. nătate deosebită pentru mi-

neritul Văii Jiului constituie un obiectiv complex în cadrul acțiunilor care urmăresc continua ridicare a nivelului productivității muncii pe seama mecanizării intense a proceselor de muncă în subteran. In a- cest context, de curînd, la întreprinderile miniere Lupeni și Livezeni a fost demarată acțiunea de policalificare a personalului muncitor, în foarte scurt timp urmînd ca ea să se extindă la toate întreprinderile combinatului. De la economistul Iosif Furnea, responsabil cu problemele 
de învățămînt la I. M. Lupeni, am aflat cîteva date legate de desfășurarea cursului de policalificare început aici.— După cum reclamă e- xigențele producției în actuala etapă de dezvoltare a mineritului, caracterizată și la I. M. Lupeni printr-un intens proces de pătrundere

în abataje a tehnologiilor moderne, a izvorît necesitatea ridicării gradului de perfecționare a pregătirii profesionale a personalului muncitor. In cadrul programului de policalificare am declanșat cea dintîi fază a acestuia, cu participarea minerilor și ajutorilor mineri care fac parte din brigăzile ce lucrează în abataje dotate cu complexe mecanizate de susținere și tăiere. Este vorba, în principal, de brigăzile secto-
A. HOFFMAN

(Continuare în pag. a 2-a)

PJ.Președintele Republicii Socialiste România, tovarășul Nicolae Ceaușescu, a primit, marți după-amiază, în vizită de rămas bun, pe B.R. Devarajan, reprezentantul Programului Națiu

pe reprezentantul

nilor Unite pentru- Dezydl* ] tare — P.N.U.D. — lai 1 București, cu ocazia înche-» i . ' ..■> îierii. misiunii sale în țară. ;noastră. • jCu acest prilej, a. avii® 1 loc o convorbire cordială.
La Petroșani* s-a constituit

%Filiala Hunedoara 
a Centrului de cercetări 

pentru problemele tineretului idii și comunicări Cu împlf* cații nemijlocite în îmbu-* nătățirea și creșterea efi-* cienței stilului și metodelor de muncă ale Organelor' U.T.C. Filiala Centrului da cercetări pentru problemele ..tineretului, concepută a-și desfășura activitatea în principal în Valea Jiului și în municipiul Hunedoara, va organiza dezbateri, sjm- j pozioanc, mese rotunde, co* locvii, schimburi de expo* riență- pe probleme privind cercetarea tineretului. Cui prilejul ședinței de consti-* j tuire, s-a procedat la de-* i semnarea conducerii f iii-* ( alei.

In după-amiaza zilei de ieri, la Petroșani a avut Ioc constituirea Filialei Hunedoara a Centrului de cercetări pentru problemele tineretului, care își propune să contribuie la cercetarea problematicii tineretului din județul nostru și să sprijine activitatea organelor și organizațiilor U.T.C. In cadrul acestui organism „activează cadre didactice, ingineri, muncitori, studenți, economiști, care vor aborda aspecte ale muncii tinerilor mineri, ale celorlalte categorii de tineri, rezultatul activității lor constituindu-se în stu-
Uteciștii sprijină producția

• DE LA ÎNCEPUTUL 
ACESTUI AN . uteciștii de la Preparația cărbunelui Coroești au efectuat peste 250 de ore de muncă patriotică în sprijinul producției. „Dintre acțiunile întreprinse — ne spune secretarul organizației U.T.C. a preparației, tovarășul Cristian Dodoi — pot a- ' minți descongestionarea stației de colț, curățirea căii ferate din înainta, reparații mecanice și lucrări de întreținere la instalații, colecționarea și încărcarea a două vagoane cu metale vechi".Lucrările efectuate de uteciștii de la preparație pînă în prezent se ridică la aproximativ 30 mii leii Pentru etapa următoare, comitetul U.T.C. din între-

prindere a stabilit un program amplu de acțiuni care în final vor totaliza aproximativ 60 mii lei.Dintre tinerii uteciști care răspund mereu prezent la chemările Organizației se evidențiază . Maria Sandu, Gheorghe Timafte, Elisabe- ta Iacob, Nicolae Toplicea- n.u, Ion Czifra, Marin Ciu- fu, precum și mulți alții din organizația nr. 4 întreținere mecanică (secretar Gheorghe Plugaru) și organizația nr. 1 spălare (secretar Sabin Predoșan).
Ștefan NEMECSEK, 

corespondent

ganizată o acțiune de mun-*4 că patriotică în sprijinul) lucrărilor de investiții*! Răspunzînd cu entuziasm ! chemării, zeci de tineri au participat la âbeastă acți-G une, duminica trecută, exe-> i cutînd demolări do zidărie ■ veche. Au fost recuperate : cu acest prilej însemnate cantități de cărămidă, tota- lizînd un vagon de 10 tone* 'Printre tinerii care s-au evidențiat, dînd dovadă de hărnicie se numără Emiliau Pirtea, Adela Stan, Nicu Iordan, Ioan Luca, Avram Motocea, Lucia Bolzea, Marinela Marinescu, Mi- I nerva Voinea și secretarii organizațiilor U.T.C. nr. Z i Și nr. 5.
Gheorghe ARȘOI, X 

corespondent
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Foto : Ion LICIU
Un scurt consult tehnic între maiștrii minieri ai minei Livezeni, înaintea intrării în schimbul

jucărie, pre- for- risi-

• DIN INIȚIATIVA CO
MITETULUI U.T.C.. de la Preparația Petrila a fost or-

lu -. re- fie- este
• Posibilități nevalorificat* încă în activitatea el* cons- 

trucții-montai-
• Cadran economic

în ziarul de azi :

(pag- a 2-a)
• Grupa sindicala — măi activă, eficientă în desfășura

rea cu bune rezultate a întrecerii socialiste.
(pag. a 3-a)
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Lui Francisc Kovacs îi rîd ochii săi mari, albaștri, își tușinează cu gesturi mîndre mustața, fiindcă știe că vorbele sale au greutatea faptelor. Dacă prin galeria lor ar trebui să treacă un expres și atunci s-ar descurca. Fiindcă Ion Zaharia ă fost mecanic de Diesel și ar trece imediat pe locomotivă, iar moldoveanul Petru Daniliuc a fost acar vreo 17 ani și n-a uitat cum se dă liber la un tren. Dacă în abatajul lor ar trebui să se înalte case, atunci Alexandru Covaci ar fi în largul său, fiindcă în Sovata 299 de case sînt ridicate de el. Dacă, dar de ce să avem în vedere atitea conjuncții condiționale, aici pe galeria brigăzii lui Francisc Kovacs cei 25-de ortaci ai săi, execută crări de pregătiri și deschideri. Și nu cum. Se știe, aceasta cea ma, bună brigadă de

înaintări și pregătiri de la mina Petrila. Sînt oameni diferiți, ca vîrstă și obîrșie, dai' biografiile lor se aseamănă prin hotă- rîrea lor de a fi acolo undg e mai greu, fiindcă munca lor e răsplătită pe măsura eforturilor lor.
Calitatea muncii, calitatea viețiiSpre exemplu, șeful de brigadă, care are acum 36 de ani, dintre care 17 de minerit, a încercat la început să lucreze la I.U.M.P., unde îl chemase, de lîngă Tîrgu Mureș un cumnat. Apoi, Toma Fuldp, poreclit „Pionie- pentru că el a fost la mină, un alt cum- care lucrează și a- cu el în grupă, l-a

rul“, întîi nat, cumlămurit că și lăcătușeria e frumoasă, dar că mineritul e o meserie de bărbat.— Daniliuc a venit

el îndemnat de un cumnat, Cîșlaru, care era maistru la sectorul III.Crăsuc și Bereș sînt însădin Petrila, se cunosc de să fac sporti adică lupte> copii ! Bunicul lui Bereș a fost mîiier, tatăl său, tot Ștefan îl cheamă, a ieșit la pensie de aici, a-
tunci fiul său unde trebuia să muncească ?Mă uit la Bereș, om cît muntele, în mîinile lui lemnul pare oMă întreb de ce îl tulește atîț de mult haierul. Bereș îmi pește nedumerirea.— In 17 ani de mină, în dreptul lui Francîsc Kovacs nu a apărut vreodată o absență nemotivată sau foaie de boală. Tot așa sîntem și noi ceilalți. Pentru mine are o slăbiciune în plus. Așa cum pe el, inginerul Grăjdan

(acum e inginer șef la Dîlja) l-a dus la salteaua de lupte libere, șeful de brigadă m-a îndemnatpasiunea sa. De aceea îmi și spune adesea : „Tu, Bereș, tu trebuie să muncești mai mult și mai bine. Luptătorii nu Se fac niciodată de rușine”.— Cîte nemotivate s-au înregistrat în anul trecut?— Nici- una, remarcă -cu satisfacție șeful de brigadă. La no, nu stau cei care vor să tragă chiulul. Așa a fost Și la fostele brigăzi pe care le-am lăsat la V, în seama altor mineri pricepuți. Cum să lipsească șefii de schimb Tokacs sau Marton sau Haidu? Atunci ce-ar face noii veniți Negoiu, For
foti VULPE

(Continuare' in pag. a 3-a)

Euforia alcoolică făcuse „cineva" din el. Nu lua ji în scamă că barmana nu avea dreptul să-l servească j! în halui în care era, așa că a chemat responsabila bu- I fetului. Cînd și aceasta l-a refuzat, a început s-o îm- g proaste cu înjurături, pe care chiar și.cele mai „tari" | urechi nu le pot suporta. Bărbații din bufet l-au as- ■ j cultat, fără să intervină, nici cînd responsabila, femeia aceea cu părui alb, le-a solicitat sprijinul. Ba Ș nu, unul din ei, destul de prezentabil ca „față și ves- ; timentație" a luat „poziție".— Ce vrei să bei ? v— Țuică.— Bine, las’eă-ți iau eu. jȘi i-a luat, dar omul avea în continuare „sămînță ■ scandal", așa că în cele din urmă a poposit, fără voie, la miliție. Pe un ton degajat, aburii alcoolului : începuseră să se risipească, cu o „candoare" de nebănuit a întrebat pe lucrătorul de miliție :— E drept, tovarășu’. am fost puțin treat, dar nu , înțeleg de ce... barmafia n-a vrut să-mi dea restul ?Incercînd să justifice scandalul său, a împroșcat | cu minciuni personalul de servire, care nu a făcut decît să respecte legea. Poate că această scenă reprobabilă nu ar fi avut loc, dacă bărbații aflați în acea zi în bufetul „Vînătorul" din Lupeni, ar fi procedat ca adevărați bărbați. Ei însă au preferat să „nu vadă, să nu audă", ba unul dintre ei a dat „apă la moară" celui care a jignit femeile acelea aflate la datorie. Dacă în locul lor, ar fi fost soțiile dv. bărbați, care în acea zi vă aflați în bufetul „Vînătorul", cum ati fi procedat? (Sever NOIAN)



Sarcinile stabilite de Conferita Națională a partidului — îndeplinite exemplar

PRODUCTIVITATE . RITMICITATE • CALITATE .EFICIENTA
Posibilități nevalorificate încă în Policalificarea
activitateaColectivul lotului Petroșani al Trustului deAucrâri hidrotehnice. speciale a încheiat cel de-aldoilea un aL cincinalului cu unele rezultate bune. Planul de construcții-mon- taj, care cuprinde în special lucrări de regularizare a albiilor Jiurilor de Est și Vest a fost realizat și chiar depășit ia indicatorii de bază. Prin sporirea cu 3,2 la sută a productivității muncii, producția globală a fost realizată în proporție de 100.4 la sută, obținîndu-se Și economii ța cheltuielile materiale de producție. La stadiile fizice au fost executate în termenul planificat canalizarea a 2 km a Jiului de Vest și a unui kilometru de lucrări de îe- guiarizare în sectorul I Livezeni, succes datorit îndeosebi creșterii gradului de mecanizare a lucrărilor de eonstrucții-montaj.La obținerea acestor succese, sa subliniat în adunarea generală a oamenilor muncii, și-au adus o însemnată contribuție e- chipele de zidari conduse de Iosif Gyorgy și Teodor .Cheiaru, cea de betoniști condusă de Constantin Nițică, care și-au îndeplinit angajamentele asumate. Printre cei care s-au remarcat în mod deosebit în întrecerea socialistă se numără și zidarii loan Si- ghiartău, Ioan Lupean, șoferi, Matei Glăvan, loan Tomescu, Constantin Ma- nolache, loan Moțințan, mecanicii Dumitru Vochescii, Ioan Munteanu. excavato- rișlii Virgil lonescu, Mihai Purdea, Jlie Plescheve, minerul Iosif Tima, dulgherul Constantin Ianoși, muncitoarele Ana Mitoi și Maria -Porca.Pe lingă rezultatele bune obținute de acest harnic colectiv de constructori, au existat în anul trecut și unele neajunsuri. Datorită modificării soluției de execuție reclamată de apariția unei zone de stâncă de 300 ml, lipsei de forță de muncă Și indicelui scăzut de utilizare a utila- , jelor din dotare, nu s-a realizat decît în proporție de 84 la sută obiectivul Canalizare generală a Văii

Cartea tehnică Mecanica mașinilor și a instalațiilor

verifica- utilajelor existente, rațională

Dezyoltarea în ritm ne- maiintîlnit a industriei miniere. punerea în exploatare și valorificarea superioară a noilor zăcăminte 
de cărbune și minereuri 
impun mecanizarea complexă a tuturor proceselor 
de lucru, perfecționarea construcției utilajelor exis
tente și realizarea unor noi mașini și utilaje moderne. De aceea 
rea construcției 
Si instalațiilor exploatarea lor
in condiții geologo-miniere concrete, precum și proiec- comprimat și a forței ferea de noi mașini și instalații, capătă o importan
tă deosebită-Pentru realizarea acestor sarcini era necesar să se pună, la dispoziția inginerilor j proiectanți în construcția de mașini și instalații miniere, a inginerilor din exploatările miniere, un îndreptar cu materialul necesar pentru tic, cinematic al mașinilor și miniere și de Lucru care s-a materiali-’

calculul sta- și dinamic instalațiilor preparare.

de construcții - montajJiului. Fondul de retribuire n'u s-a realizat decît în proporție de 94,4 la sută, datorită lipsei de preocupare a consiliului oamenilor muncii pentru generalizarea acordului global, ' A... .■ '< ; . -1Analizând cu spirit de răspundere cauzele acestor nerealizări, participantă la dezbateri au scos la iveală în mod critic posibilități nevalorificate încă
Adunări generale 

ale 
oamenilor munciiîn ceea ce privește organizarea producției și a muncii, au formulat numeroase propuneri menite să perfecționeze stilul de muncă al C.O.M., să ridice activitatea economică a lotului la un nivel calitativ- superior. „Deși pianul carp ne revine în acest an a sporit cu 25 la sută, nu ni s-a creat încă front de lucru — am stat degea- ba in garaj în luna ianuarie" — a spus în cuvin tul său șoferul Matei Glăvan.„Realizările noastre puteau fi mult mai bune — susținea P-’ bună dreptate mecanicul Dumitru Vo- chescu — dacă ni s-ar fi creat condiții normale pentru executarea reviziilor și reparațiilor utilajelor din dotare. Serviciul a- provizionare nu ne-a asigurat la timp piesele de schimb strict necesare, în special pentru autocamioanele cu motoare Diesel. Propun să fie luate imediat măsuri de construire a unei hale unde să dispunem de condiții normale pentru executarea reparațiilor". „Noi am putea să realizăm mult mai mult dacă ni s-ar da plan fizic pentru fiecare autocamion", afirma, printre altele, șoferul Constantin Basarab. „Uneori utilajele stau pentru că nu avem carburanți. Cauza ? Lipsa de preocupare a conducerii lotului pentru normarea consumului de motorină și de benzină", spunea șoferul Constantin Sprâncenata.Numeroase referiri criti

miniere și de perforare (voluipul I)zat fericit prin cărții „Mecanica și a instalațiilor și de perforare",
apariția mașinilor miniere . , volumul1, elaborată de prof, dr. doc. Ilie Constantinescu, dr. ing. AJ Darabont și dr. ing. N. Mereț.Cartea studiază mecanica perforării percutante (cap. 1), prezentîndu-se teoria procesului de perforare, apoi calculul parametrilor principali ai perforatoarelor percutante și viteza de perforare, precum și influența presiunii aerului de apăsare asupra acestor parametri. in continuare este analizată cu exemple de calcul, dinamica ciocanelor perforatoare (cap. 2) și mecanica instalațiilor u_ șoare de perforare (cap. 3) unde accentul cade pe statică, pe alegerea parametrilor principali' și pe utilizarea optimă a instalațiilor. Pentru ciocanele de abataj se prezintă clar și concis calculul caracteristicilor de funcționare (cap. 

4) și dinamica organului 

ce, la deficiențele existente în aprovizionarea cu materialele necesare și utilizarea judicioasă a utilajelor din dotare, au formulat în cuvîntul lor șefii de e- chipă Constantin Nițică, Constantin Diaeonu și alții.Adunarea generală a oamenilor muncii a adoptat un program de măsuri teh- nico-organizatorice îmbogățit cu propunerile parti- cipanților la discuții. Consiliului oamenilor muncii din cadrul lotului îi revine îndatorirea de a trece imediat la înfăptuirea acestor propuneri, de a-și intensifica preocuparea pentru asigurarea tuturor condițiilor necesare îndeplinirii indicatorilor economici și fizic, a; planului sporit de ' construcții-mon- taje din acest an.
V. STRAUȚCadran

Extinderea 
mecanizării în 

galeriil-’e lingă prima combină de înaintări care funcționează 'deja la sectorul lV-in- vestițij al I.M. Uricani, utilizată Ja deschiderea a noi fronturi .productive, același sector va fi dotat cu o nouă combină. Acest utilaj va fi utilizat la deschiderea și pregătirea cîmpului minier Hobiceni. Membrii echipei de montaj, din care fac parte electricienii Ion Ciminga, Ion Geantă și Constantin Jianu, lăcătușii Bela Vereș și Vasile Popa, conduși de maistrul electromecanic Dumitru Amza au și început studiul schemelor de montaj, încercînd o primă „repetiție" a manevrelor ce le vor efectua în scurt timp la frontul de lucru în ca-

de distribuire cu supapă (cap. 5). Mecanica perforă
rii rotative (eap. 6) tratează calculul vitezei de perforare și influența diferiților factori asupra vitezei de perforare precum și calculul puterii de perforare. Studiul perforării rocilor se încheie cu două capitole (7 și 8) referitoare la mecanica perforării roto-per- cutante și mecanica forajului cu role, care analizează calculul lucrului mecanic și calculul forței de avans și a puterii de perforare. Ambele capitole sînt elocvent susținute cu exemple practice reprezentative. Avînd în vedere importanța lor în acționarea mașinilor și instalațiilor miniere, două capitole (9 și 10) sînt consacrate acționării cu motoare pneumatice și respectiv hidraulice. O atenție deosebită s e acordă în lucrare (cap. 11, 12, 13și 14) studiului mașinilor de abataj (mașini de havat, combine, pluguri) și de

(U<mare din pag 1)rului IV al minei, conduse de loan Sălăgean, Ion Solomon, Constantin Popiy și Constantin Nichita și de brigada condusă de loan Budiliceanu, din sectorul III, dotată cu un complex românesc de susținere. A- vem în vedere ca minerii din aceste brigăzi să urmeze un curs de lăcătuși pe durată do 6 Juni, iar după absolvire să obțină certificat de lăcătuș. ConcomD teht, lăcătușii cuprinși în formațiile care servesc complexele mecanizate vor urma cursuri de mineri. Se urmărește ca oamenii să stăpînească utilajele, respectiv ca minerii să devină capabili să monteze, să întrețină și să repare utilajele pe care le exploatează, această cerință fiind direct legată de creșterea randamentului. De fapt, este un caz de îmbrățișare a unei a doua meserii, dar nu a uneia oarecare ci a celei strict u- tilă aceluiași proces, extrac-ția eficientă a cărbunelui. Nu este de neglijat în a- cest sens faptul că încă dineconomicre va fi plasată noua combină- (Ion ȚIGAN- 
TELE coresp.)

Raționalizare
O e c hi p ă de muncitori condusă de subinginerul Iosif Marta din sectorul IX al l.M. Vulcan, a realizat o importantă raționalizare in instalația de extracție de la puțul nr. 4. Ea constă în înlocuirea controlerelor mașinii de extracție cu un nou dispozitiv, perfecționat tehnic. Pe lingă efectul pozitiv asupra funcționării mașinii și eliminări; efortului fizic al mecanicilor, ideea lor s-a materializat în economisirea periodică a unei cantități de 70—80 kg cupru st 400 kg ulei. Au participat muncitorii Dumitru Mateiaș, loan Fugaru, Nicolae Molnar, Alexandru Zagani, Viorel lane, Vasile Cor- chi, Ioan Horniearu și Andrei Schestyca. (Jlie 

DIACONU, muncitor, 
l.M. Vulcan).

înaintări, sub aspect static și dinamic.Acordîndu-i-se locul cuvenit în mecanizarea complexă, susținerea mecanizată a abatajelor a concentrat atenția autorilor sub aspect static (cap. 15), prezentîndu-se o metodă elegantă de calcul pentru susținerea cu cea mai largă aplicabilitate, cea de tip susținător-îngrăditor. Mai sînt tratate problemele staticii și dinamicii mașinilor de încărcat, mecanica transportului pe cale ferată în subteran și a pompelor centrifugale utilizate la evacuarea apelor din mină.Prin conținutul și tematica vastă, lucrarea se â- dresează specialiștilor din întreprinderile miniere, din institutele de cercetări și proiectări, din uzinele constructoare de utilaj minier, cadrelor didactice din în- vățămîntul superior și mediu, cursanților din învăță- mîntul postuniversitar precum și studenților Institutului de mine.
Prof dr. ing Nicolae ILIAȘ 

primele lecții, cursanții, pe lingă cunoașterea tehnicii își formează o nouă atitudine față de utilaj, față de muncă în noile condiții.Cursul se desfășoară pe bază de programă de învățământ special elaborată, în care ponderea o dețin problemele de tehnologia meseriei și de protecție a muncii. Lectorii investiți cu răspunderea de a preda și explica noile tehnologii sînt recrutați dintre cadre tehnico-inginerești care au participat la specializare la , uzinele constructoare de u- tilaj și care, în serviciu, au atribuții în asigurarea bunei funcționări a complexelor de mecanizare din zestrea minei.Inginerul șef Paul Lucu- 
lescu ne-a relatat cîteva aspecte în plus referitoare la cursul de policalificare organizat la Lupeni : „Practica ne-a dovedit că trebuie să se pună un mare accent pe pregătirea multilaterală a minerului, îndeosebi în problemele mecani-. ce — ne-a declarat interlocutorul. Cazurile de ne- respectare a tehnologiilor,

Mina Paroșepi. In abatajul frontalistului Constantin Ciobănoiu, minerii se afirmă ca vrednici tehnicieni ai extracției mecanizate a cărbunelui.
Notă

bonomie, numai pentru sine 1Noua creșă dată în folosință la Uricani în cursul anului trecut dispune de dotări moderne, inclusiv cu instalații de încălzire'Plin termoficăre. Ce folos însă, dacă în luna ianuarie a.c. acestea n-au „mers" • întrucât centrala termică de la care e alimentată creșa le-au furnizat' insuficientă căldură. Cum copiii nu pot fi lăsați pe seama gerului și a neglijențelor unora din gospodarii orașului, sănătatea lor fiind mult prea prețioasă pentru ea lucrurile să fi rămas așa cum intenționau aceștia, în compensație, creșă a consumat pentru încălzire energie electrică. Cazul nu e unic, dar la Uricani el s-a soldat cu depășirea consumului repartizat prin plan _cu peste 50 la sută, respectiv cu 2.3 000 kWh, tot atît cît consumă, în 20 de zile, o unitate economică așa cum ar fi Fabrica de produse lactate din Livezeni. Ce s-ar întîmpla dacă această unitate economică și-ar întrerupe activitatea ? fată o întrebare la care cei ce se ocupă de termoficăre la Uricani trebuie să gîndească mai adine. Nic-j pentru ei energia electrică, ce se cere utilizată chibzuit de către fiecare din noi. nu poate fi privită cu nepăsare, ca un înlocuitor ai propriilor neglijențe. S-or fi gîndit ei să economisească cărbune ? Poate, dar a fi econom înseamnă a fi numai pentru tine?

deci și obținerea randamentelor scăzute, se dato- resc în cea mai mare parte necunoașterii acestora. De aceea a fost'inițiat și acest curs. Cerința exprimată de mineri ca instruirea să cuprindă numeroase exemplificări practice se valorifică prin existența în cadrul a- telierului mecanic a două secții de complex unde e- fectuăm montări și demontări „pe viu". Ce ne propunem în perspectivă ? O situație favorabilă s-a creat prin introducerea în următoarele săptămîni a celui de-al treilea complex în sectorul IV, unde, cursanții vor participa efectiv la echipare. Am pregătit în noul abataj una din cele mai bune camere de montaj, creînd condiții tehnico- organizatorice optime. Dorim astfel nu numai să asigurăm reușita instruirii, ci să imprimăm minerilor sentimentul de încredere față de posibilitățile de sporire a productivității muncii prin folosirea tehnologiilor moderne, să imprimăm o nouă atitudine față de promovarea noului".



Grupa sindicală Mai activă, 
eficientă in desfășurarea cu bune 

rezultate a întrecerii socialistePreocupat să contribuie tot mai mult la mobilizarea colectivului în vederea îndeplinirii sarcinilor econo- mico-sociale, comitetul sindicatului de la întreprinderea minieră Petrila a intensificat, încă din primele săptămîni ale anului, gama de acțiuni îndreptate spre desfășurarea corespunzătoare a întrecerii socialiste, popularizarea experienței pozitive dobîndite de fruntași, extinderea și ge
neralizarea inițiativelor muncitorești izvorîțe din sînul formațiilor de lucru.Rezultate bune au obținut multe grupe de sindicat. In principal, este vorba despre acele grupe în care a fost creat climatul necesar întăririi ordinii și disciplinei, participării e- fective a oameniloi- muncii la soluționarea tuturor problemelor pe care le ridică îndeplinirea sarcinilor de plan. Astfel de grupe sindicale sînt cele conduse de organizatori ca Nicolae Co- descu, Lucian Bîrsănescu, Toader Trofin, Zoltan Vincze. Horațiu Călugăru, Constantin Marchidan, Va- sile Cătălina, Marin Bîrsănescu, din cadrul sectoarelor productive, Rudolf Kosma, Vasile Gulea, din sectoarele auxiliare. Atît în aceste grupe, cît și în altele, unde se acționează e- fectiv .pentru valorificarea întregului potențial creator al formațiilor de lucru, rezultatele. înscrise pe graficele de producție conțin expresia răspunderii și exigenței în nota ' cărora se desfășoară întrecerea- dintre brigăzi, pentru o producție sporită, obținută pe seama depășirii productivității muncn. aplicării de 

Orașul a îmbrăcat din nou haina albă a zăpezii.0 măsură realistă sesajul existent în această zonă tocmai pen-Despărțite doar de cîțiva metrj, șoseaua ; j . ' \ ‘ ,și calea ferată din porțiunea cartierului tru a crea oamenilor posibilitatea circu- Aeroport din Petroșani și-a dobîndit o lației sigure, în mod paradoxal nu este tristă faimă. (De fapt calea ferată este _ .intercalată între două artere de circula- najat cu destule eforturi. Nefolosirea lui se datorește comodității iar aceasta trebuie învinsă nu numai prin educație, ci și prin alte mijloace restrictive. Cel mai indicat dintre acestea,, — datorită poziției unice a căii ferate — este ca Ministerul Transporturilor să construiască un gard protector. . Este o măsură realistă Și de loc inedită (îți stații de cale ferată există kilometri de asemenea garduri) care trebuie să fie aplicată grabnic pentru a crea condiții de siguranță deplină atît pentru circulația trenurilor cît și a cetățenilor, obligați, astfel, să folosească pasajul.

lației sigure, în mod paradoxal nu este folosit în scopul pentru care a fost ame-ție auto). Numai în anul trecut în acest spațiu s-au produs cîteva accidente tragice. E bine să ne oprim asupra cauzelor care fac din acest loc un pericol permanent. Circulînd, pietonul — nu numai din respect pentru regulile de circulație, ci din instinctul de conservare — se asigură că poate traversa. Cum traficul auto și de trenuri este deosebit de mare, atenția omului, fiind concentrată încă la prjmul moment al traversării, scapă faza de asigurare peste calea ferată. Explicația de natură psihologică este singura valabilă.Deși au fost multe întîmplări, oamenii se comportă riscant, trecînd toată ziua dintr-o parte în alta a liniei ferate. Pa- T. SPATARU

noi metode și tehnologii de extracție, introducerii de utilaje noi, întăririi disciplinei sub toate aspectele ei.-Dar, mina Petrila nu are numai fruntași. După cum a reieșit cu prilejul analizei temeinice "făcute în biroul comitetului sindicatului, sînt încă multe formații de lucru rămase sub plan. Este, printre altele, și o consecință a slabei activități desfășurate în grupele sindicale. O explicație a acestor neajunsuri ne-o oferă faptul că nu toți membrii comitetului sindicatului, ai biroului chiar, acordă permanent sprijin grupelor de care răspund. Pe de altă parte, extinderea inițiativelor muncitorești valoroase decurge greoi, iar atunci cînd sînt îmbrățișate de alte formații de lucru, nu sînt urmărite în mod constant criteriile acestora, sau nu sînt adaptate la specificul de muncă al brigăzii. Alte neajunsuri izvorăsc din preocuparea scăzută pentru întărirea ordinii și disciplinei, întreținerea în bune condiții de funcționare a utilajelor etc.Garanția eliminării tuturor a’estor neajunsuri reiese din modul exigent în care biroul comitetului de sindicat a pornit la drum în, acest an, din realele posibilități ale colectivului minei Petrila care dispune de un recunoscut potențial tehnic și uman, capabil să obțină rezultate superioare în producție, să desfășoare o intensă și rodnică întrecere socialistă situată la un înalt âivei de eficientă economică. (LM.)

Orcul de filatelie al Casei de cultură Petroșani.
1

Extraordinarul cotidian !

t

(Urmare din pag I)gacs sau Feher ? In brigada noastră un lucru e sfînt — la muncă pun toți umărul, dar nu fie- cum. Fiecare știe dinainte ce are de făcut. Or, după mine, a face o „diagonală" -către abatajul cameră nr. 15 din blocul ÎI, care necesită redeschideri, reprofilări, e mai greu decît la deschideri sau la cărbune. No; știm să facem suitori și galerii. Anul tredut am dat peste plan 250 ml. In ianuarie, deși am participat la lucrări dificile, am depășit prevederile cu 10 ml.- Șeful de schimb Alexandru Marton „transcrie" pe viu biografia lui Franeisc Kovacs. Tot din părțile Mureșului, a venit la 18 ani în această brigadă; are în Vale încă un frate și o soră. Azi lucrează cu Zaharia în tandem. După opt ani de minerit, prețuiește primul sfat al șefului de brigadă, pe care, la nevoie, îl aduce aminte ortacilor.— Cînd vrei să faci un
Cu ocazia celui de al . V-lea Festival al umorului „C. Tănase" care va avea loc în acest an, la Vaslui, în cadrul celei de a Il-a .ediții a Festivalului Național „Cîntarea României", Comitetul de cultură și educație socialistă Vaslui, sub egida Uniunii Scriitorilor din R.S.R., în colaborare cu Comitetul județean U.T.C. Vaslui, Consiliul județean al sindicatelor, Uniunea județeană a C.A.P. și Uniunea jude- țeană a cooperativelor meșteșugărești, organizează în perioada ianuarie 1978 —septembrie 1978 un concurs de creație în domeniul teatrului scurt de comedie, al schiței satirice și 

lucru bun, ajută-ți în primul rînd tovarășul de muncă. Așa a fost și va fi întotdeauna în brigada noastră. De aceea ne bucurăm de o bună reputație, fiindcă din această întrajutorare izvorăsc rezultatele. Să nu uităm însă că și în timpul liber ne întîlnim. Șeful, Socaci, Fabian, Fazakas, Bereș, eu, putem fi întîlniți în tribunele stadionului „Jiul" sau la iarbă verde cu familiile, de ce nu la o bere. Fiindcă și în viață sîntem alături.— Ioane, ne adresăm fostului mecanic de locomotivă, cum te simți în această brigadă ?— Ce-ați simți dumneavoastră să puteți spune că lucrați în cea mai buna brigadă de pregătiri de la Petrila ?întrebarea lui Zaharia, cei .căruia nu i-au plăcut drumurile lungi șț despărțirile, fie ele chiar temporare, de nevastă și cei trei copii, ne pune pe gînduri. Intr-adevăr, pe „diagonala" pe care o croiesc ortacii lui Fran- cisc Kovacs, nu trece nici
Concurs tie creație literarămonologului. Scopul concursului este de a stimula creația literară de acest gen, de a descoperi noi talente și de a reafirma valorile umorului autentic. Antrenînd un număr cît mai mare de creatori, profesioniști și neprofesioniști, concursul va contribui la îmbogățirea repertoriului satiric și umoristic, cu un bogat conținut ideologic și artistic, răspunzînd astfel comandamentelor educative actuale.Lucrările vor fi trimise pînă la data de 30 iulie 1978 pe adresa Comitetului județean de cultură și educație socialistă Vaslui, strada Ștefan cel Mare nr. 79, .șj vor .fi expediate în , două exemplare care vor purta un motto, ce va fi trimis și separat, ne un plic închis conținînd numele și prenumele, adresa autorului și specificația, dacă face sau nu parte din Uniunea Scriitorilor. ■ •'

RăspundemSLA- cons- toate Dacă
• ALEXANDRU VEI, Paroșeni : Am tatat că ați primit lămuririle necesare, totuși mai aveți ceva neclar. adresați-vă tovarășului Miron Șerb, șeful serviciului retribuție, secretarul comitetului de partid al uzinei.• LEONORA EPURAN, 

Vulcan : Așa cum se precizează în adresa M.S. nr. 
Xl7B-4700z25 octombrie

munca plină bună organizare a vității, însă acest

un expres, nu se va cons- ' trui vreo casă. Va fi, pur | și simplu, un drum, să i ajungă mai repede căr- bunele la suprafață. Acest * drum, făurit de „picherii" | lui Kovacs, români și 1 maghiari. înfrățiți în J muncă, nu are la bază ce- J va extraordinar. Doar 1 de rîvnă, o i acti- ? drum ) al cărbunelui constituie i totodată drumul de ma- i turizare al unor caractere, > drum de bărbăție, care pecetluiește destinul fe- l ricit al*ortacilor lui Ko- ; vacs. Sau dacă arri vrea > să deslușim, neapărat, ceva extraordinar în a- 1 cest drum, atunci fiecare / zi, fiecare șut desfășurat J aici este o extraordinară ț pildă de dăruire pentru destinul socialist al țării, * pentru fericirea fiecăruia l dintre ei, a familiilor lor. .' Și, ceea ce este esențial, ) deschizătorii de drum i sînt ca pretutindeni în i această tară, comuniștii. > Comuniști ca Franeisc Kovăcs, Crasnuc, Bereș, | Zaharia, Martori și cei- 1 lalți ortaci ai lor. }
Juriul, alcătuit din scriitori, critici- literari, oameni de cultură și artă, reprezentanți ai unor organizații de masă și obștești, va stabili, pînă la data de 30 august 1978, lucrările ce vor primi distincții pentru teatru scurt, schiță satirică, cuplet și monolog satiric. Concu- renților le vor fi atribuite, conform clasificării lucrărilor, diplome și medalii pentru locurile I, II și III- Cele mai bune lucrări vor fi achiziționate și publicate în volum, alcătuin- du-se 0 culegere de lucrări destinată îmbogățirii repertoriului mișcării artistice de amatori. Festivitatea de premiere va a- vea loc la Vaslui în luna septembrie 1978, în cadrul unei consfătuiri de lucru eu creatorii de texte satirice și umoristice și instructorii formațiilor artistice de acest gen.1977, beneficiind de un ajutor social în cuantum de 425 lei, dv. depășiți plafonul de 350 lei care este limită în acordarea asistenței medicale ambulatorii gratuite. De asemenea, în tabelul bolilor cronice care beneficiază de tratament ambulatoriu gratuit — ne-a precizat conducerea Spitalului municipal Petroșani — nu este prevăzută boala dv.• FLOREA AVRAM, 

Vulcan: In articolul nr.

FORȚA MORALA 
COLECTIVULUI | I Constantin Huțanu, muncitor la Preparația din Petrila, are 6 copii, pe care, la vreme de beție, îi „alinta“ cu pumnii, maltratîndu-i în mod I bestial. Pentru astfel de I isprăvi a fost avertizat i și sancționat de organe- | le de miliție. Aflînd . modul cum își manifes- I tă „dragostea" părin- * tească, colegii de muncă I l-au pus în discuția co- I lectivului. Judecata to- I vărășească a celor 120 | de ortaci a fost aspră, ■ dar dreaptă, mai greu I de suportat decît sanc- țiunea primită. Constan- I tin Huțanu s-a angajat I să redevină un adevărat I tată pentru familia sa, | hotărîre determinată de • forța morală a colecti- J vului în care lucrează. .
„MUZICALĂ" 1• Lui Pavel Cojocariu, I Iformator-turnător la | I.U.M.P., nu-i ardea de I muzică, în ziua cînd a intrat, într-o avansată

I stare de ebrietate, în restaurantul „Transilvania" Idin Petrila. In consecință, spre liniștea sufletu- Ilui său, a tulburat... liniștea publică. Intre altele, după un scandal de
I proporții, a reușit să rupă bețele toboșarului Idin orchestra restaurantului. Cînd s-a trezit, și-a dat seama că a ieșit cu... cîntec. (A se citi o sancțiune de două luni detenție, conform unei pre- I vederi a Decretului 153/ ■ 11970). Poate că, între I timp, va învăța să res- | Ipecte liniștea celor din ■ jur, fiindcă se pare că I s-a decis să nu mai facă .
I „muzică" în localurile I publice. *
I „ZARUL A FOST I 
I ARUNCAT" 1Iln zi de retribuție, Ni- * colae Mirea, Nistor Pru- ■ Iteanu, Dumitru Raus, I Valentin Ascunseanu, | Nicolae PachitaȚ Savin | Hașuă și Emil Moise, tineri care lucrează la I.M. Petrila s-au hotărît să-și încerce norocul la ...barbut. Surprinși de lucrătorii de miliție, I „în exercițiul funcțiu- I riii", în căminul de ne- | familiști, au avut neșan- I sa să li se confiște potul . (1 000 lei) și să primeas- I că, fiecare, cite o amen- ■ dă pe măsura potului. I Acum, fluieră a pagubă. | Fiindcă n-au avut... noroc.

UNDE DAI ȘI...Deși știa că autodubi- ța 31 HD 2740 prezintă grave defecțiuni la sistemul de frînare, conducătorul auto Mihai Ma- I rinică de la E.G.L.- Pe- | troșani a pornit în cursă, > dar aflat la volan a să- I vîrșit un accident de cir- * culație, de pe urma că- I ruia a rămas în pagubă I cu vreo 8 000 de lei, ce I reprezintă repararea a- I variei produse unui alt autovehicul, care staționa regulamentar. I s-a reținut carnetul de conducere pentru o lună (plus sancțiunea de rigoare).
Rubrică realizată de I

' Ion VULPE ,... I 
cu sprijinul maiorului .. 

| Nicolae MITEA |„ 
59, punctul 2 al Legii nr. 371977 se face următoarea precizare : „Sumele rămase neîncasate de către pensionarul decedat, pentru luna în care a avut loc decesul, se plătesc membrilor de familie". După cum rezultă din scrisoarea a- dresată redacției, dv ați fost întreținător, nu membru al familiei defunctei, concret nu sînteți fiu al a- cesteia pentru a putea beneficia de suma respectivă.
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Simpozion pe tema Concepției 
politice și economice a 

președintelui Nicolae Ceaușescu 
ță principiile politicii 
externe românești pe 
care le promovează cu 
consecvență președinte
le Nicolae Ceaușescu, 

necesitatea rezolvării po
litice a conflictului din 
Orientul Mijlociu, a in
staurării unei noi ordini 

economice internaționale, 
dezvoltarea continuă a 
relațiilor de prietenie 
dintre România și țările 
arabe în interesul reci
proc, al păcii și securi
tății în lume.

A fost organizată, 
asemenea, expoziția 
carte românească, 
care la loc de frunte
gurează opere ale tova
rășului Nicolae
Ceaușescu.

CAIRO 7 (Agerpres). 
— Cu prilejul celei de-a 
60-a aniversări a zilei 
de naștere a tovarășului 
Nicolae Ceaușescu, se
cretar general al P.C.R., 
președintele României, 
Filiala din Alexandria 
a Asociației de prietenie 
egipteano-română a or
ganizat, la Casa de cul
tură a scriitorilor și ar
tiștilor „Atelier", un 
simpozion cu tema : 
„Concepția politică și e- 
conomică a președinte
lui Nicolae Ceaușescu, 
contribuția sa determi
nantă la 
României moderne".

Cu acest prilej, vorbi
torii au scos în eviden-

dezvoltarea

de 
de 
în 
fi-

ț

*

**

* 
I
I

Rezultatele 
alegerilor 

desfășurate 
în R.P. PolonăVARȘOVIA 7 (Agerpres). — Comisia electorală de stat a anunțat rezultatele alegerilor desfășurate duminică în Polonia pentru consiliile populare. In alegerile pentru consiliile populare orășenești în favoarea candidaților Frontului Unității Poporului au fost exprimate 99,74 la.sută din voturi, fiind aleși 16 829 deputați, pentru consiliile populare raionale, 99.69 la sută din voturi, fiind aleși 2 020 deputați, pentru consiliile populare comunale au fost aleși 55 624 deputați, pentru care au votat 99,62 la sută din alegători.In alegerile comune pentru consiliile populare orășenești și comunale au fost desemnați 26 402 deputați din 41 356 candidați, 99,71 la sută din voturi fiind date pentru candidatii F.U.P.

NAȚIUNILE UNITE 7 (Agerpres). — In cadrul lucrărilor Comitetului pregătitor al sesiunii speciale a Adunării Generale consacrată dezarmării continuă activitatea de redactare a documentelor finale ce urmează să fie adoptate la sesiune. .Centrul O.N.U. pentru dezarmate din Cadrul Secretariatului a pregătit pentru negociere tabele comparative ale propunerilor statelor, pe dife- . rite compartimente ale documentelor finale.La 6 februarie a fost e- laborat și pus la dispoziția Comitetului tabelul comparativ privind propunerile statelor în legătură cu programul de măsuri și acțiune în domeniul dezarmării. Programul cuprinzător de

măsuri concrete vizînd o- prirea cursei înarmărilor și dezarmarea — în primul rînd dezarmarea nucleară — prezentat de țara noastră ocupă un loc principal în cadrul propunerilor expuse.Totodată, sînt prezentate pe larg ideile privind măsurile de dezangajare militară precum și alte măsuri prezentate de țara noastră : Sporirea ' încrederii între state, reducerea bugetelor militare, retragerea lor și desființarea militare străine de toriile altor state, rea trupelor și lor naționale, la manevre în frontierelor,

trupe- bazelor pe teri- reduce-armamente- renunțarea vecinătatea desființarea blocurilor militare.
Orientul Mijlociu

frai»» Noi consultări pentru

r WASHINGTON 7 (Agerpres). — Intr-o cuvîntare rostită la Clubul Presei Naționale din S.U.A., președintele Sadat a declarat, după cum relatează agenția Reuter, că va acționa pentru pace, în pofida obstacolelor ridicate de Israel în cadrul negocierilor. El a relevat că Israelul șl-a înăsprit poziția și a pășit Pe o cale care încurajează ilegalitățile.Președintele egiptean a pus pe seama Israelului actualul impas al negocierilor. „Este adevărat — a spus el —■ că sînt destul de dezamăgit, dar sînt hotărît 
să perseverez".Șeful statului egiptean *— relatează France Presse — a cerut Statelor Unite să-și exercite „influența și bunele lor oficii în favoarea păcii și stabilității".

retragerea Israelului din toate teritoriile arabe ocupate și recunoașterea.drepturilor legitime ale poporului palestinian, celelalte părți implicate în conflict vor putea participa la negocieri — a adăugat suveranul hașemit.*BERNA 7 (Agerpres). — Ministrul de externe al Israelului, Moshe Dayan, a avut la Ziirich, o întîlnire cu ambasadorii israelieni din țările Europei, pe care i-a informat în legătură cu ultimele elemente

ale evoluției situației. din Orientul Mijlociu. Dayan, care urmează să plece în S.U.A., a apreciat ca pozitive negocierile dintre S.U.A. și Egipt, precum și rolul S.U.A. în eforturile de reglementare a situației din Orientul Mijlociu.Totodată, relatează agenția France Presse, Dayan a recunoscut că „Israelul furnizează într-adevăr anumite tipuri de arme Etiopiei. Nu furnizăm avioane Etiopiei și nu am trimis acolo soldați israelieni".Din lumea

soluționarea crizei 
guvernamentaleROMA 7 (Agerpres). — Premierul desemnat al Italiei, Giulio Andreotti, a început marți o nouă rundă de consultări cu reprezen- . tanții diferitelor formațiuni politice italiene în vederea găsirii modalităților de rezolvare a crizei guverna-

mentale. El a avut vederi cu Enrico Berlin- guer, secretar general al Partidului Comunist Italian, precum și cu președinții grupurilor parlamentare ale P.C.I. din Senat și Camera Deputaților.
Conflictul

între-

vietnamezo-kampuchian

*AMMAN 7 (Agerpres). — Intr-un interviu acordat revistei vest-germane „Der Spiegel", regele Hussein al Iordaniei a afirmat că revenirea Ierusalimului sub suveranitate arabă este o condiție indispensabilă pentru instaurarea păcii în O- rientul Apropiat și că palestinienii înșiși trebuie să-și determine viitorul, după retragerea Israelului din Cisiordania și Gaza.In cazul în care Israelul și Egiptul vor ajunge la un acord privind o declarație de principii prevăzînd

Copiii negri sub 15 ani sînt folosiți pe marile plantații de trestie de zahăr din Natal (Africa de sud), unde lucrează 9 ore pe zi, cu o retribuție foarte mică, se a- rată într-o anchetă publicată de cotidianul „Rând Daily Mail" din Johannesburg.Acești copii nu frecventează nici o școală și locuiesc în barăci în apropierea plantațiilor unde crează. Una din fermele zitate de un redactor al arului aparținuse pînă septembrie 1977 britanice ,. Ancheta lui
lu- vi- zi- în societății „Tate and I.ylc“. „Rand Daily Mail" este urmarea unei controverse declanșate de un film serial prezentat de televiziunea britanică refe-

apartheidului ritor la situația din Africa de Sud.Ziarul „Rand Daily Mail", dezvăluie, folosindu-se și de fotografii, faptul că marile plantații de trestie de zahăr folosesc numeroși copii africani în vîrstă de 13—15 ani. Orele de muncă sînt aceleași pentru toți, vîrstnici sau copii de la șase dimineața la 15, fără altă mîncare decît „maheu",. un fel de băutură făcută din mei.Majoritatea copiilor sînt originari din imediata apropiere a fermelor și sînt complet analfabeți. Ceilalți locuiesc în Transkei sau în altă parte. „Rand Daily Mail" califică drept mizerabile condițiile de locuit ale muncitorilor negri.

PNOM PENH 7 (Agerpres). — Postul de radio „Vocea Kampuchiei", recepționat la Bangkok și reluat de agenția France Presse, a relatat că trupele vietnameze continuă să ocupe încă unele părți din teritoriul kampuchian și că luptele dintre forțele armate ale celor două țări continuă. Potrivit postului de radio citat, la 4 februarie forțele armate vietnameze au început o nouă ofensivă limitată în direcția regiunii aflate la sud-est de Pnom Penh.
*HANOI 7 (Agerpres). — După cum transmite agenția NA, autoritățile kam- puchiene au continuat, la 4 și 5 februarie, să-și desfășoare forțele armate, pe teritoriul Vietnamului. Tirul lansat de artileria kam-

puchiană asupra mai multor localități din provincia Tay Ninh a provocat moartea a 10 persoane, rănirea altor 25, precum și importante daune materiale populației. La 6 februarie, forțele armate kampuchie- ne au continuat atacurile.Forțele armate vietnameze au ripostat la aceste a- tacuri.

AGENȚIA TANIUG ă- 
NUNȚA că Barica internațională ' de reconstrucție și dezvoltare a pus la dispoziția Iugoslaviei 75 milioane. dolari pentru realiza- I rea unui proiect în domeniul agriculturii. Agenția I menționează că B.I.R.D. amai acordat un credit de . 50 milioane dolari Iugoslaviei pentru realizarea u- i nor proiecte în domeniul menționat.

PREȘEDINTELE JIMMY 
CARTER a semnat proiectul de lege care prevede stabilirea de pedepse mult mai severe pentru persoa- I nele vinovate de folosirea I copiilor în filmele și publicațiile pornografice. Legislația respectivă, concepută sub forma unui mendament la codul | nai, interzice, totodată, , tribuirea de materiale caracter pornografic . care apar copii.

I INTR-O PRIMĂ DECLA- 
| RAȚIE FĂCUTĂ PRESEI,| Rodrigo Carazo, virtualul cîștigător al alegerilor prezidențiale desfășurate duminică în Costa Rica, a afirmat că va promova o | politică externă fără pre- I judecăți și va menține re- | lațiile diplomatice stabili- l te cu țările socialiste.

SITUAȚIA DIN CAPI
TALA INDONEZIANA continuă să rămînă încordată, poliția arestînd în decursul ultimelor două săp- tămîni 561 de persoane suspectate de a fi fost implicate în recentele tulburări din timpul unor manifestații ale studenților care se opun realegerii generalului Sulîarto, la 21 martie, în funcția de șef al statului.

CELE ZECE PERSOANE 
VINOVATE de asasinarea, anul trecut, a fostului președinte al R.P. Congo, Ma- rien N’Gouabi, și condamnate la pedeapsa capitală de către Curtea revoluționară excepțională din Brazzaville au fost executate,, marți anunță un comunicat al Ministerului de Interne al R.P, Congo.
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Ca urmare a ninsorilor din ultima vreme, drumurile au fost acoperite în cea mai mare parte cu zăpadă, în special în nordul și centrul Moldovei, sudul și estul Transilvaniei, Cri- șana, Oltenia și Muntenia — informează direcția dru- muriloi- din Ministerul Transporturilor și Telecomunicațiilor. Pentru îndepărtarea zăpezii au acționat 
și acționează operativ 95 autogredere, 250 gredere semipurtate, 150 autocamioane cu lamă și 320 utilaje pentru răspîndirea materialelor antiderapante. Cu toate măsurile luate, în zo
nele în care ninge mai persistă pe partea carosabilă 
un strat subțire de (2—3 cm) care nu dică însă traficul 
Se impune totuși o sporită din partea conducătorilor auto în timpul circulației pe drumurile publice.

tă faptului că s-a aflat în zona de contact dintre un aer mai rece adus de anti- ciclonul activ din nord- estul continentului cu un aer cald și umed din zona depresionară a bazinului central și estic al "Mării Mediterane, au căzut preci-

special în zona Făurei, Vi- ziru, Corugea și Jurilovca unde nu au depășit un litru pe mp.In urma ninsorilor căzute, solul s-a acoperit cu un strat de zăpadă în cea mai mare parte a țării, excep- tînd estul Dobrogei, zona
Vremea în țara

zăpadă 
împie- rutier. atenție

★In perioada 3—7 februa
rie în țara noastră, datori-

pitații în toate regiunile țării. Ele au fost, în general, sub formă de ninsoare, dar și de lapoviță și ploaie, în special în sud-estul țării și în partea de vest. Cantitățile de precipitații 
au fost mai abundente, în centrul și nordul Moldovei și în Maramureș, pînă 
la 18 litri/mp, în Transilvania pînă la 17 litri, în centrul și sudul Banatului pînă la 20 litri, în Oltenia pînă la 23 litri, iar în centrul șî vestul Munteniei, pînă la 34 litri/mp. Precipitațiile au fost mici ' în

Viziru-Brăila și vestul Banatului. Grosimea stratului de zăpadă depășește 10 cm în cea mai mare parte a Moldovei, fiind de 31 cm la Plopana și 30 cm la Suceava, în Maramureș, pînă la 26 cm, în nordul Transilvaniei pînă la 17 cm, în sudql Banatului pînă la 20 cm, iar în Oltenia, vestul Munteniei și Bărăgan pînă la 24 cm. In zona de munte, grosimea stratului de zăpadă atinge 95 cm în Se- menic, 66 cm în Bucin, 57 cm în Paring și 51 cm în Barau. Pe alocuri, în Do-

brogea, și Bărăgan ninsorile au fost local viscolite.In zilele de 8—10 februarie, vremea va fi în general umedă, cu cerul mai mult acoperit. Vor mai cădea precipitații sub formă de ninsoare, iar izolat, în Do? brogea, și sub formă de Iar poviță și ploaie, semnalîn- du-se izolat și polei. Precipitațiile vor fi mai frecven
te și mai abundente la începutul intervalului în estul țării, iar spre sfîrșit vor deveni locale. Vîntul va sufla moderat cu unele intensificări la începutul intervalului în Bărăgan, Do- brogea și sudul Moldovei, cu viteze de pînă la 50 km/h, viscolind pe alocuri zăpada. Temperaturile minime vor fi cuprinse între— 10 grade și 0 grade, izolat mai coborîte în estul Transilvaniei și nordul Moldovei, iar maximele între— 6 și plus 2 grade, local mai ridicate. Se vor produce ceață și, izolat, polei în vestul țării. (Agerpres)
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PETROȘANI — 7 No
iembrie : Atentatul de la Sarajevo; Republica: Mușcă și fugi; Unirea: împușcături sub clar de lună; PETRILA: Diamante pe roți; LONEA: Adolescenți în cosmos; ANINOASA: Zile și nopți, seriile 1-11; VULCAN: Un surfs în plină vără ; LU- PENI — Cultural: Perla; 
Muncitoresc: Atîta timp cît bate ceasul; UBICANI: Timpul șterge totul.

TV.

țară; 20,05 Telecinemate- ca : „Contesa Walewska" — producție a studiourilor americane — Premieră TV; 21,55 Noi, femeile; 22,25 Telejurnal;
RADIO

10,00Tri-

5.00 Buletin de știri; 5,05 Ritmuri matinale; 6,00 Radioprogramul dimineții ; 7,00 Radiojurnal; 8,00 Revista presei; 8,10 Curierul melodiilor; 9,00 Răspundem ascultătorilor; 10,00 Buletin de știri; 10,05 Disc muzical folcloric; 10,30 Din țările socialiste; 10,45 Prelucrări de folclor; 11,00 Buletin de știri; 11,05 Microfonul pionierilor; 12,00 Buletin de știri; 12,05 Din comoara folclorului nostru; 12,35 Șlagărul românesc prin decenii; 13,00 De la 1 la 3; 15,00 Clubul invitaților; 16,00 Radiojurnal; 16,20 Coordonate economice; 16,40 Muzică ușoară; 17,05 Odă limbii române; 17,40 Folclor contemporan; 18,00 Orele serii; 20,00 Muzică populară; 20,30 Litera și spiritul legii; 20,50 Cadențe sonore; 22,00 O zi într-o oră; 23,00 Bijuterii muzicale; 23,25—5,00 Non

9,00 Teleșcoală ; Șoimii patriei; 10,10 buna TV. ; 10,30 Teatru TV: „Baltagul" de Mihail Sadoveanu; 11,55 Telex; 16,00 Telex ; 16,05 Teleșcoală ; 16,35 Curs delimbă germană; 17,05 Din țările socialiste; 17,15 Forum cetățenesc 17,35 Tragerea pronoexpres; 17,45 Baschet masculin: Steaua București — B.C. Barcelona — meci retur î n „Cupa Cupelor". Transmisiune • directă ; 19,20 1001 de seri; 19,30 Telejurnal; 19,50 Hotărî- rile Conferinței Naționale — program al împlinirilor pentru noi și pentru stoD muzical nocturn.
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