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Toate organizațiile de partid, toate colectivele 
de muncă își pun la temelia activității: 

înfăptuirea indicațiilor secretarului general al partidului 
transmise cu prilejui vizitei de lucru in Valea Jiului

La U.E.L Petroșani
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Masa rotunda cu cadre de conducere și tehnico-inginerești, 
de la mina Petrila

Un țel urmărit cu perseverență de comuniști, 
de întregul colectiv al minei

Fiecare sector, fiecare brigadă cu planul
realizat ritmic, neabătut, zi de zi !

K3

In prezența tovarășului 
NICOLAE CEAUȘESCU 

a avut loc solemnitatea
decorării unor scriitori 

de seamă ai literaturii noastre
La Palatul Consiliului de Stat 

a avut loc, marți la amiază, 
solemnitatea decorării unor 
personalități de seamă ale li
teraturii noastre.

înaltele distincții au fost 
înmînate de tovarășul Nicolae 
Ceaușescu, președintele Con
siliului de Stat al Republicii 
Socialiste România.

La solemnitate au luat par
te tovarășii Emil Bodnaraș, 
Paul Niculescu-Mizil, Ilie 
Verdeț, Dumitru Popescu, Cor
nel Burtică, Mihai Gere, Con
stantin Stătescu, secretarul 
Consiliului de Stat, Mircea
Malița și Constantin Mitea,
consilieri ai președintelui 
Consiliului de Stat. Au parti
cipat, de asemenea, Brăduț
Covaliu, președintele Uniunii
Artiștilor Plastici, Laurențiu

Fulga, iprim-vicepreședinte al 
Uniunii Scriitorilor.

Prin decret al Consiliului 
de Stat, pentru îndelungata și 
rodnica activitate în domeniul 
creației literare și pentru con
tribuția deosebită adusă la 
înfăptuirea politicii partidului 
de înflorire a culturii socia
liste în patria noastră, cu pri
lejul împlinirii vîrstei de 70 
de ani, a fost conferit Ordinul 
„Victoria Socialismului" tova
rășului Zaharia Stancu, scrii
tor, președintele Uniunii Scrii
torilor din Republica Socia
listă România.

Pentru îndelungată și rodni
că activitate în domeniul cre
ației literare, a fost conferit, 
prin decret al Consiliului de 
Stat. Ordinul Muncii clasa I 
scriitorilor Franyo Zoltan, cu 
prilejul împlinirii vîrstei de 85

de ani, Șerban Cioculescu, cu 
prilejul împlinirii vîrstei de 70 
de ani, Marin Preda, cu pri
lejul împlinirii vîrstei de 50 
de ani; prin același decret, 
a fost conferit Ordinul 
„Meritul Cultural" clasa I 
scriitorilor Camil Baltazar și 
Sașa Pană, cu prilejul împli
nirii vîrstei de 70 de ani și 
Jeno Kiss, cu prilejul împli
nirii vîrstei de 60 de ani.

In numele celor distinși, 
scriitorul Zaharia Stancu a 
mulțumit pentru înaltele dis
tincții acordate.

In încheierea solemnității a 
luat cuvîntul tovalrășul 
NICOLAE CEAUȘESCU.

După solemnitate, tovarășul 
Nicolae Ceaușescu, ceilalți 
conducători de partid I și de 
stat s-au întreținut cordial cu 
cei decorați.

în cinstea celei de-a XXV-a
aniversări a Republicii

Premise certe ale unui
final de întrecere rodnic

repezi de un eveniment de seamă din istoria țării — a 25-a ani-Apropiindu-ne cu pași
Republicii — sîntem martorii unei mobilizări generale, a tuturor colectivelor 
ale unităților economice din municipiu avînd ca scop îndeplinirea exemplară a 
de plan care le revin pe acest an. începutul acestui ultim trimestru pe care il 
este marcat de realizări care lasă să se întrevadă un prestigios bilanț în acest

versare a 
de muncă 
sarcinilor 
străbatem
final de întrecere care se desfășoară pretutindeni.

Cea mai mare atenție
producțiilor viitoare

Cifra de bilanț a primelor 9 
luni din an Ia producția globală 
a Unității de exploatare a lem
nului Petroșani, exprimă mun
ca rodnică a acestui harnic 
colectiv: 573 000 lei peste sar
cina planificată. Aceasta în
seamnă depășirea planului fi
zic la un șir de sortimente : la 
cherestea rășinoase cu 944 mc- . dar majoritatea 
la lobde lăzi cu 343 mc, la lob
de distilare cu 713 mc, la lob
de PFL cu 880 mc și la celu
loză de fag cu 885 mc.

Ținînd seamă că prin activi
tatea din lunile ultimelor tri
mestre ale fiecărui an unități
le forestiere își pregătesc pro
ducțiile anilor următori, l-am 
rugat pe tovarășul inginer șef 
al U.E.L.. Constantin Anuțoiu, 
să ne împărtășească cîteva din 
acțiunile desfășurate în acest 
scop.

— Știind că reușita anului

viitor depinde direct de felul 
în care ne pregătim în această 
toamnă, ne-am orientat îndeo- . 
sebi acțiunile în vederea cre
ării tuturor condițiilor unei 
desfășurări normale a muncii 
în perioada care urmează. Cre
ăm condiții pentru realizarea 
sarcinilor din acest trimestru, 

vizează pro- , 
ducția anului 1973. Am execu- ■ 
tat în acest sens totalitatea lu
crărilor la parchetele pentru a 
asigura posibilitatea menține
rii stocurilor în ele, iar 80 Ia 
sută din instalațiile de scos- 
apropiat funcționează deja. In 
cest stadiu se găsesc parchete
le Purcaru, Valea Boului și 
Dealul Babiî din sectorul Roșia, 
Pîrîul'Corbului (aici există de
ja un stoc de 500 mc lemn ro
tund fag depozitat Ia drumul

(Continuare în pag. a 4-a)

La I.I.L. Petroșani

Bilanț 
rodnic

în

L-am căutat pe 1 
rul Szabo Balasz 
să. Locuiește la 

can, in blocul 10 de pe 
da Crizantemelor. De 
l-am căutat ? In primul 
vroiam ca să-l cunosc. Apoi, 
vroiam să aflu cum se pre
zintă brigada pe care o 
conduce.

Discuția cu' acest bărbat 
blond, de aproape patru
zeci de ani, dintre care 20 
petrecuți aici, la mina Vul
can, s-a axat pe o- temă a- 
nume : cum apreciază el, un 
fost delegat la Conferința 
Națională a partidului mo
dul cum prind viață in fap
te remarcabile, acolo in 
subteran ideile cuprinse în

■am căutat pe mine- 
aca- 
Vul- 
stra- 

ce 
rînd

in actualul trimestru

Un bogat program de acțiuni 
cultural-educative și artistice

timpul recentei vizite de

CUVINTE
DESPRE

SZABO BALAZS
Șl BRIGADA SA

In
lucru în Valea Jiului secreta
rul general al partidului, to
varășul Nicolae Ceaușescu, 
s-a adresat activului de partid 
din Petroșani arătind printre 
altele că „Este necesar tot
odată ca organizațiile de partid, 
de sindicat și de tineret să a- 
corde mai multă atenție orga
nizării timpului liber", 
niind în continuare 
„TREBUIE SĂ NE 
REALMENTE ȘI LA 
CUM ÎȘI PETREC 
TIMPUL LIBER. ‘
LIBER OAMENII SĂ MAI ÎN
VEȚE CEVA, SĂ PARTICIPE 
ȘI LA ACTIVITATEA CULTLî- 
RALĂ, SPORTIVĂ, DISTRAC
TIVA". Au trecut cîteva săp- 
tămini de la vizita conducătoru-

subli- 
faptul că 
GÎNDIM 
MODUL 

OAMENII 
ÎN TIMPUL

Interviu cu prof. Ion POPOROGU, președintele 
cultură și educație socialistăComitetului - municipal pentru

din

afla

lui partidului și statului nostru 
și rezultatele pe linia îmbună
tățirii muncii culturale 
Valea Jiului au început să 
se întrevadă. Pentru a
cum au înțeles factorii respon
sabili să treacă concret la ac
țiune ne-am adresat tovarășu
lui prof. ION POPOROGU, 
președinte al Comitetului mu
nicipal pentru cultură și edu
cație socialistă.

— Cuvintele secretarului 
general ral partidului au con-

■ stituit pentru noi un îndreptar 
și un îndemn imperativ în mun
că. Pătrunși importanța

sarcînilor care le revin, mem
brii Comitetului municipal pen
tru cultură și educație socia
listă au dezbătut; cu responsa
bilitate măsurile ce se impun 
a fi traduse în viață în tri
mestrul IV, și în continuare 
întocmind un plan tematic bo
gat, cuprinzător și, sperăm, a- 
decvat tuturor exigențelor. De 
altfel, prevederile acestui plan 
au și început să prindă contur, 
primele acțiuni, consumîndu-se 
deja.

— Ce domenii ale muncii 
cultural-educative de masă ați

avut tn vedere la întocmirea 
planului ?

— Am căutat să ținem seama 
de toate posibilitățile existen
te în municipiul nostru și de 
cerințele care se impun. Pen
tru o mai clară repartizare a 
obiectivelor noastre am împăr
țit însă domeniile de acțiune 
după cum urmează: activita
tea cu cartea, cu filmul, activi
tatea instituțiilor artistice 
separat, cea 
ritului.

Avem 
dința că 
din ceea 
ocupe.

Interviu realizat
P. CONSTANTIN

Și în trimestrul III, ca și 
prima jumătate a anului, mun
ca desfășurată de colectivele 
de muncitori, tehnicieni și 
ingineri din cadrul întreprin
derii de industrie locală Pe
troșani s-a încheiat cu reali
zări de prestigiu. Producția 
globală «a fost 'realizată în pro
porția de 103,5 la sută, iar 
cea marfă în proporție de 
106.3 la sută (ramura metalur
gică în proporție de 104,2 la 
sută, ramura confecții textile 
— 105,4 la sută, ramura ali
mentară — 109,2 la sută).

Planul fizic a fost, de ase
menea, depășit: la sortimen
tul agregate de carieră cu 1050 
tone, la mobilă cu o valoare de 
567 000 lei și la confecții cu 
5 la sută. Productivitatea mun
cii, ca rezultat al unor noi 
tehnologii adoptate ca si a 
unei mai bune organizări, a 
fost depășită pe întreprindere 
cu 3,5 la sută.

Evidențiem cîteva din colec
tivele care au contribuit la 
aceste succese :

— DTN SECȚIA MOBILĂ (șef 
secție Petru Lazăr) — șefii de 
brigadă Constantin Gurlup, 
Petru Eva, Ștefan GIo”* Iuliu 
Maksal șl Alexandru Biro.

— DE LA CARIERA MALE- 
EA ’ (șeful carierei Gheorghe 
Tonțea). brigada condusă de 
Ioan Blag.

— DIN SECȚIA CONFECȚII 
TEXTILE (șef secție Gheor
ghe Sulu), muncitoarele Maria 
Marcu, Ionica Tudorache și E- 
lisabeta Sebeș.

Stimați tovarăși,
Aș dori ca în numele Comi

tetului Central' al partidului, al 
Consiliului de Stat și 
nului să vă felicit in 
cel mai călduros cu 
acordării și înminării 
înalte ordine ale 
Socialiste România. Totodată, 
doresc să vă adresez felicitări 
călduroase și cu prilejul îm
plinirii vîrstei respective de 
către fiecare dintre dumnea
voastră, să vă urez mulți ani, 
putere de muncă pentru a 
crea noi opere in domeniul 
dumneavoastră de specialita
te — în proză și critică lite
rară, în poezie — pentru a 
imbogăți cultura 
cu lucrări care să 
ța, preocupările 
nostru consacrate 
orînduirii noi.

Fiecare dintre dumneavoas
tră ați scris mult. Și ați scris 
— după cite cunosc — bine. 
Lucrările, operele dumnea
voastră se află la loc de cins
te în literatura românească. 
Multe dintre ele au fost tra
duse in alte limbi și au pă
truns astfel și în literatura ti
ni versată. Trebuie să vă spun 
că împreună cu conducerea 
noastră de partid și de stat 
apreciez această străduință a

guver- 
modul 

prilejul 
acestor 

Republicii

românească 
redea via- 
poporului 
edificării

dumneavoastră de a scrie pen
tru popor, pentru înnobilarea 
culturii românești, a omului 
— pentru că, pînă la urmă, lu
crările literare au valoare in 
măsura în care servesc po
porului, slujesc omului, ajută 
să fie mai bine înțelese'o se
rie de probleme ale dezvoltă
rii societății, inclusiv ■, ale eti
cii și echității, ale esteticii. 
Mai ales literatura, ca orice 
artă, trebuie să țină seama de 
toate aceste laturi spre a pu
tea fi o literatură cit mai bu
nă, cit mai pe înțelesul oa
menilor și pentru a contribui 
din plin și în mod multila
teral la realizarea scopurilor 
sale.

Fiecare dintre dumneavoas
tră ați făcut mult în această 
direcție. Sinteți la o vîrstă 
la care puteți încă să mai fa
ceți mult. Aveți experiență, 
aveți capacitatea de a contri
bui și la realizarea pe plan 
mai larg a politicii de dezvol
tare socialistă, de ridicare ge
nerală a întregului nostru po
por pe noi culmi de civilizație 
și progres.

Doresc să vă urez încă o 
dată, din toată inima, succese 
tot mai mari
dumneavoastră, multă 
tate și multă fericire. (Aplau-

în activitatea 
sănă-

Nocturnă petroșăneană

Noi obiective industriale

/

Și.
a Muzeului mine-

în
nu
ce trebuie să

felul acesta cre
am emis nimic 

ne pre-

de

Fabrica de ciment și var
de la Chișcădaga Deva

raportul prezentat de tova
rășul Nicolae Ceaușescu. 
îmi notez la început niște 
nume care, după spusele in
terlocutorului, constituie 
„vioara întii" intre cei 29 
de oameni ai brigăzii: 
Gheorghe Hubișteanu, A- 
dam Herțeg, Alexandru A- 
zamfiri, Ion Drăgan, Du
mitru 
Szabo,
Szabo Balazs începe să mi 
se destăinuie :

— Venisem de la Confe
rința Națională a partidului. 
Sincer să fiu, pentru mine 
faptul că am fost delegat 
a fost un mare eveniment. 
Tocmai de aceea am ținut 
ca să-l cinstesc intr-un fel 
anume.

Revenit în sector, ortacii 
erau curioși, să afle ceva 
în plus de la mine, să le 
explic o problemă sau alta.

Vlad, Alexandru 
Dumitru Popescu.

IULIAN IORDACHE 
corespondent

(Continuare în pag. a 4-a)

tant obiectiv industrial a fost 
încredințată unui colectiv 
din cadrul Trustului de con
strucții industriale Timișoara, 
care-și onorează cu fiecare 
zi prin fapte de muncă deo
sebite, înalta misiune econo- 
mico-socială. Lucrările se află 
într-un stadiu avansat, la toa
te anexele viitoarei fabrici — 
laboratorul chimic, atelierul 
mecanic, silozuri, morile de 
făină-ciment, cuptoarele ro
tative, centrala termică, cas
telul de apă, cele patru stații 
de betoane — și sînt aproape 
gata la obiectivele de orga
nizare — grupul social, par
cul de mașini, atelierele de 
întreținere, depozitele și ma
gaziile de materiale .

Constructorii sînt Iiotărîti 
ca în cinstea aniversării a 25 
de ani de Ia proclamarea Re
publicii să devanseze cu o lu
nă de zile lucrările Ia acest 
mare obiectiv industrial ce 
se înaltă în Județul nostru, 
răspunzînd plenar devizei 
„Mai îttfe, mai bine, mai efi
cient • !" formulată cu justele 
și puternică forță de mobili- 
zare de către secretarul Ge
neral al partidului nostru, to
varășul Nicolae Ceaușescu.

tată de la furnalele hunedo- 
rene, cenușa de la Termo
centrala Mintia, precum și 
produsele fabricii de ipsos 
de Ia Batiz—Călan. Ea va dis
pune, în final, de două linii 
tehnologice moderne de ci
ment și una de var, care vor 
fi complet mecanizate șl au
tomatizate, permițînd func-

Cincinalul 1971—1975 în
scrie coordonate majore în 
dezvoltarea multilaterală, ar
monioasă, a județului. Intre 
numeroașele obiective indus
triale șl social-culturale care 
vor fi începute — unele 
chiar finalizate — în acești 
ani, fabrica de ciment și var 
de la Chișcădaga ocupă un 
loc distinct, bine determinai 
pe harta Hunedoarei socia
liste. înălțarea acestei fa 
brici, la circa 20 km de ora
șul Deva, care va valorifica 
însemnatele rezerve de cal
car și argilă, celelalte ma
terii prime existente din a- 
bundență în județul nostru, 
a fost reclamată de necesi
tățile mereu crescinde de 
materiale de construcții, în
făptuind astfel neabătut pre
vederile Conferinței Națio
nale a partidului — de va
lorificare superioară a ma
teriilor prime și a materiale
lor, de construire a unor o- 
biective industriale acolo un
de există materia primă ne
cesară, evitînd cheltuielile 
pentru transport și întîrzie- 
rile în livrări.

Fabrica de ciment și var 
de la Chișcădaga, ale cărei 
lucrări au început de aproa
pe trei luni, va folosi ca li
anți principali ai materiilor 
prime amintite zgura rezul

(Continuare în pag. a 4-a)

Coordonafe 
hunedorene

ționarea continuă a utilajelor, 
instalațiilor și agregatelor la 
parametrii proiectați. Pentru 
prevenirea poluării atmosfe
rei, vor funcționa perfecțio
nate instalații 
re.

In apropierea 
afla cariera de
car — materiile prime de ba
ză, care vor ajunge în fluxul 
productiv cu ajutorul unor 
benzi transportoare,, a căror 
lungime totală va însuma 
peste 10 km.

Construirea acestui impor-

de desprăfui-

fabricii se va 
argilă și cal-

DAN VRtNCEANU
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Masa rotunda 
cu cadre

de conducere 
și tehnico- 
inginerești, 
de la mina

Petrila
Neuitate sînt în memoria fiecărui om al muncii din Va

lea Jiului momentele de mare bucurie și de mîndrie prile
juite de vizita de lucru făcută de secretarul general al parti
dului care a ocazionat o analiză adincă, minuțioasă a activi
tății economice și a condițiilor de muncă și de viață ale mi
nerilor noștri. Conturate în lumina prețioaselor indicații date 
de tovarășul NICOLAE CEAU ȘESCU în cadrul memorabilei 
întilntri cu minerii, cu activul de partid din Valea Jiului, 
temeinicele măsuri luate în scopul redresării producției de 
cărbune, al îmbunătățirii întregii activități economice și so- 
cial-culturale, au început să prindă viață. Punerea în acord 
deplin a sarcinilor de plan, pe ultimul trimestru al anului, 
încredințate colectivelor unităților miniere, cu posibilitățile 
pe care Ie dețin acestea a declanșat o puternică emulație în 
rîndurile minerilor, le-a întărit voința, hotărirea de a-și ma
nifesta prin fapte de abnegație pe fronturile cărbunelui, re
cunoștința fierbinte pentru grija deosebită pe care Ie-o poartă 
conducerea partidului și statului nostru.

Pentru a ne edifica asupra modului cum s-au integrat in 
noul ritm al extracției — căruia i-au devenit absolut indis
pensabile atributele exigenței, dăruirii fără rezerve în mun
ca de zi cu zi — minerii, cadrele medii tehnice și inginerești 
de la exploatarea minieră Petrlla, am organizat recent. Ia 
fața locului, o masă rotundă la care au fost invitați să par
ticipe o serie de factori de bază ai unității, cu aport decisiv 
in asigurarea unui mers normal al producției.

Vom reda în cele ce urmează intervențiile, propunerile 
care ni s-au părut mai interesante, menite să oglindească o 
stare de spirit colectivă pentru care entuziasmul, dorința de 
a materializa neîntîrzîat măsurile stabilite ni s-au părut ca
racteristicile cele mai pregnante.

Asigurarea capacităților
de liiîine ale minei —

in centrul preocupărilor
REDACȚIA: Am dori să cunoaștem mat detaliat situația 

actuală a unității dv., perspectivele care există pentru rea
lizarea ritmică a planului, cu referiri îndeosebi Ia preocupă
rile pe care Ie aveți legate de asigurarea liniei de front ac
tive, deci a capacităților viitoare ale minei.

Un țel urmărit cu perseverență I 
de comuniști, de întregul I 

colectiv al minei

Ing. DUMITRU OPRIȘ, dl- 
rectorul minei:

Este o realitate indubitabi
lă că și la unitatea noastră, 
încopînd chiar cu prima zi a 
noului trimestru, întregul co
lectiv s-a arătat hotărît să în
deplinească exemplar sarcini
le de plan ce-i revin în cel 
de-al doilea an al cincinalu
lui, să concretizeze angaja
mentul luat în fața secretaru
lui general al partidului de a 
■scoate din subteranul Văii 
Jiului rod bogat de cărbune. 
La tot locul se vădește pre
ocuparea unanimă a oameni
lor noștri de la mină de a-și 
organiza mai bine activitatea 
la fronturi, de a folosi mai ju
dicios utilajele din dotare și 
fiecare minut al programului 
de lucru de 6 ore, de a în
vinge într-un cuvînt unele 
piedici și greutăți care mai 
există, de a înlătura grabnic 
o serie de deficiențe care, 
încă, se mai întîlnesc în acti
vitatea noastră. In primul 
rînd, ne-am concentrat aten
ția pe plasarea optimă a lu
crărilor de pregătire în ve
derea concentrării și a redu
cerii personalului de deservi
re, a asigurării Unei asistențe 
tehnice corespunzătoare. In 
paranteză fie spus, cînd ai mai 
puține locuri de supravegheat. 
Ie „calci" mai des... Pentru 
punerea în funcțiune, Ia ter
menul fixat, a noilor capaci
tăți de producție, urmărim in
sistent creșterea vitezelor de 
avansare prin sporirea pro
ductivității, prin introducerea 
dotării moderne. „Trebuie să 
ne gindim la o mecanizare 
rapidă în toată Valea Jiului", 
iată cuvîntui nostru de ordi
ne, reținut din cele spuse de 
tovarășul Nicolae Ceaușescu, 
la adunarea cu activul de 
partid din Valea Jiului. Lu
crărilor de pregătire le este 
destinată o combină de tipul 
PK pe care am solicilat-o 
pentru urgentarea punerii în 
exploatare a abatajelor din 
stratele subțiri. Tot pentru 
mărirea productivității la 
fronturile de pregătire, co
lectivul serviciului tehnologic 
are în studiu problema per
fecționării actualului monorai 
de vehiculare a volumului de 
rocă excavat, în așa fel îneît 
să poată fi prelungit pe mă
sura avansării lucrării.

Ing. GHEORGHE SUICI, șe
ful serviciului tehnologic: 
Programul de folosire a prin
cipalelor utilaje din dotarea 

minei s-a întocmit pe locuri 
de muncă, prevăzîndu-se și 
responsabilități precise. In le
gătură cu combinele de îna
intare, colectivul nostru a 
preconizat, chiar in cursul 
lunii curente, un schimb de 
experiență cu E.M. Lupeni, u- 
nitate care și-a cucerit și o 
tradiție — aș zice — în ceea 
ce privește tehnologia res
pectivă. Vom revitaliza între
cerea cu obiectivul „brigada 
cu cea mai marea viteză de 
avansare", urmărind cu prio
ritate încadrarea în consumu
rile specifice de materiale, 
modul de folosire a înlocui
torilor lemnului. In altă or
dine de idei, aș mai adăuga 
că se va trece la încărcarea 
mecanizată a materialelor de 
masă în depozitul minei. Au 
și sosit utilajele: un buldo- 
excavator și un bolinder. Re
ducerea efectivelor de la su
prafață și îndreptarea lor 
spre locurile de muncă direct 
productive, constituie o latu
ră esențială a ceea ce între
prindem Tot în acest trimes
tru preconizăm punerea în 
flux a utilajelor și mecanis
melor de prelucrat lemnul, în 
vederea concentării atelieru
lui în cauză.

Ing. DUMITRU SIMOTA. 
inginerul șef al minei:

In scopul creșterii capaci
tății de extracție, vom începe 
lucrările de transformare a 
puțului auxiliar în puț de ex
tracție cu schip. încă în luna 
curentă se va monta o mași
nă de extracție provizorie 
pentru adîncire și amenajare. 
Vom organiza o brigadă pen
tru avansări sporite în blo
cul zero, stratul 13, orizontul 
XIV, care să poată realiza 
măcar cu 2Q de metri mai 
mult decît media avansărilor 
obținute pînă în prezent, în 
condiții similare. In vederea 
urgentării deschiderii orizon
turilor XVI și XIV, va tre
bui să creăm o asemenea con
junctură încit două brigăzi să 
depășească în octombrie suta 
de metri în lucrări de profile 
mari. Avem prevăzut ca la o- 
rizontul XVI, în circuitul pu
țului centru, să trecem Ia ex
perimentarea toreretării pen
tru consolidarea rocii imediat 
după pușcare și pentru elimi
narea bandajării. Am primit 
utilajul, acceleratorul de pri
ză, am întocmit programul de 
lucru, și sperăm ca încă din 
luna în curs să pornim cu 
dreptul în această direcție.

Niciodată rezultatele bune nu l-au satisfăcut pe brigadie nil petrilean Arpad Kadar. întotdeauna găsește, împreună 
cu ortacii Iui, noi soluții pen tru realizări și mai fructuoase, demne de hărnicia lor.

Cimp larg deschis 
experienței rodnice fl *

e frontul cărbunelui
REDACȚIA : In ce măsură Ia nivel de sectoare, de brigăz. 

se acționează pentru creșterea productivității muncii, pentru 
generalizarea experienței înaintate, obiectiv de o mare im
portanță subliniat pregnant de tovarășul NICOLAE 
CEAUȘESCU in cuvintarea rostită la Consfătuirea de lucru 
care a avut Ioc Ia C.C. al P.C.R. în zilele de 7 și 8 septem
brie a.c.

Subinginer BRUTUS BURA, 
șeful sectorului 1 :

Pentru imprimarea unui puls 
ritmic aprovizionării cu cele 
necesare tuturor formațiilor 
de lucru, amenajarea suitoru
lui 8 est din culcușul stra
tului 3, blocul zero, destinat 
transportului de lemn, intră 
în urgentele noastre, intre a- 
cestea am putea menționa și 
accelerarea cadenței de ex
ploatare ascendentă a feliei 
a 3-a, la abatajul cameră 9 
est, pentru a crea posibilita
tea trecerii, încă din trimes
trul IV a.c., la o exploatare 
descendentă, care va mijloci 
sporirea productivității cu cel 
puțin 2-2 1 /2 tone pe post. 
Cea mai bună brigadă a sec
torului, cea condusă de Va
sile Avarvarei, a îmbrățișat 
prima inițiativa lansată de 
brigada lui Ion Cojocaru, de 
la E.M Lonea sub deviza: 
„Fiecare membru al brigăzii 
un om al inițiativei, faptei, 
cinstei și demnității" și este 
hotărîtă să-și măsoare for
țele și vrednicia cu oricare 
alt colectiv similar, în spor
nica întrecere ce se desfă
șoară în cinstea celei de-a 
XXV-a aniversări a proclamă
rii Republicii. Organizare su
perioară, disciplină fermă, o 
mereu trează atenție pentru 
prevenirea oricărui accident, 
pentru asigurarea unei se
curități perfecte a zăcămîntu- 
lui, sînt atributele, de bază 
ale' brigăzii lui Avarvarei și 
exemplul ei va trebui să și-l 
însușească in totalitate și bri

găzile lui Gheorghe Borșoș și 
Marin Ghizdăvescu, colective 
capabile, cu rezultate bune, 
dar situate, totuși, sub nive
lul resurselor de care dispun.

Ing. ARGH1R PĂCURAR, șe
ful sectorului II :

Sectorul s-a plasat cu rea
lizările mereu sub sarcinile a- 
vute, în acest an. De la 1 
octombrie, însă, de cînd — 
la înțeleptele indicații ale 
secretarului general al parti
dului — prin reevaluarea pla
nului s-a creat un raport e- 
chitabil între ceea ce ai de fă
cut-și ceea ce poți să faci, 
în funcție de rezervele uma
ne și tehnice, planul este în
deplinit cu o ritmicitate ne
abătută. Prin niște lucrări de 
pregătire suplimentare am 
reușit o concentrare a pro
ducției pe care o extragem 
din stratele 3 și 5, eliminîn- 
du-se o operație de instalare 
și una de răpire a echipamen
tului metalic la frontal, pen
tru fiecare felie. Am mărit 
cîmpul frontului de lucru de 
la 1-3 vest, extinzîndu-1 de la 
un capăt la altul al lentilei. 
Se lucrează la montarea tu
burilor metalice înlocuitoare 
a preabatajelor sub acoperiș, 
— e vorba de metoda, conce
pută la Lonea — asigurînd 
astfel un aeraj corespunzător 
și o creștere apreciabilă a 
randamentului, prin trecerea 
de la pușcarea instantanee la 
cea cu mică întîrziere. Am 
întărit efectivul sectorului cu 
o brigadă bună — aceea con
dusă de Zamfir Năstase, care 

își depășește cu regularitate 
sarcinile de plan.

Ing BENONE COSTINAȘ, 
șeful sectorului III :

Și la noi capătă un „cîmp“ 
larg de extindere în stratul 3 
așa-zisa metodă Lonea, execu- 
tînd totodată lucrările pregă
titoare în vederea montării 
benzilor de cauciuc pentru e- 
liminarea transportului dis
continuu cu vagonete. Con
secințe : descongestionarea
puțului 'orb nr. 12, un punct 
de „strangulare" a producției 
— și reducerea efectivului de 
deservire cu 16 posturi pe zi. 
Intenționăm ca în partea a 
doua a trimestrului IV să ex
tindem productiva metodă cu 
banc subminat și în zona a- 
batajelor 6 și 11 vest, în 
blocul II. De asemenea, sîn- 
tem pregătiți ca în cursul 
trimestrului I 1973 să intro
ducem, spre experimentare, 
prototipul susținerii mecani
zate în stratele groase, afla
tă în curs de construcție Ia 
U.U.M.P., preconizînd creșteri 
de productivitate de peste 50 
la sută.

Ing. CORNEL BOSA, șeful 
sectorului V :

Am adoptat și noi expe
riența pozitivă a sectorului 
fruntaș IV, de la mina noas
tră, care constă în introduce
rea carnețelelor pentru fiecare 

Toți factorii
*

care hotărăsc destinul
producției să acționeze

unitar si consecvent
REDACȚIA: Se știe că in vederea redresării neîntîrzia- 

te a producției de cărbune este necesar ca toate organisme
le, toți factorii care decid normalizarea extracției, să acțio
neze unitar și perseverent pentru materializarea măsurilor 
stabilite. Desigur, „frontul comun" pe care-1 formează orga
nizațiile de partid, sindicat șî U.T.C. constituie nucleul defi
nitoriu, dinamizator, al acțiunilor întreprinse...

muncitor de regie, în care i 
se „recepționează" zilnic, cu 
semnătura șefului de schimb, 
la modul concret, indubita
bil ,doar efectuările de sarcini 
proprii. Nu-i greu de dedus 
că fiecare caută să facă cît 
mai mult, nici unul nu mai 
este tentat să fușerească sau 
să tragă chiulul... înainte, la 
panoul cu trepte răsturnate, 
cel puțin 6 ore pe zi stațio
nau transportoarele din cau
za defecțiunilor electromecani
ce. De la începutul lunii cu
rente, de cînd a intrat în vi
goare noua măsură, doar o 
dată s-a întrerupt fluxul, pe 
o perioadă redusă însă, fără 
să afecteze mersul extracției. 
Pe coordonata primordială, 
indicată cu ocazia vizitei în 
județul nostru a tovarășului 
Nicolae Ceaușescu, și anume 
că „Trebuie să ne gindim la 
o mecanizare rapidă în toată 
Valea Jiului", am început 
pregătirea necesară în stra
tul 4, din blocul II, în scopul 
trecerii Ia tăierea mecanizată 
la front cu ajutorul combi
nei TEMP 1, care va avea, ca 
efect sigur, sporirea substan
țială a producției și a ran
damentului. Totul este să pre
gătim și eșalonul de oameni 
care să fie in stare să mînu- 
iască bine utilajele pe care 
Ie introduce în subteran.

Ing. IOAN CHERECHES, se- 
cretarul comitetului de partid 
E. M. Petrlla :

Aș afirma că n-am avut ni
ciodată asemenea cîmp priel
nic, fertil pentru desfășurarea 
bunei munci politice de masă 
eficiente ca acurti. Avind su
portul material — putința în
cadrării în indicatorii de plan 
nimic nu ne mai oprește să 
găsim cele mai adecvate pro
cedee și mijloace pentru ono
rarea exemplară a acestora, 
pentru întărirea disciplinei 
sub toate aspectele și pentru 
ridicarea — la cota înaltă a 
exigențelor de azi — a con
științei oamenilor. In acest 
sens, se impune să nu precu
pețim nici un efort, pentru că 
roadeie înțelegerii și acționă
rii la unison în vederea obți
nerii unei eficiente dorite 
pe ansamblu le va culege 
fiecare. Un obiectiv major 
pe care trebuie să-l 
țintim neslăbit îl repre
zintă folosirea din plin a fon
dului de timp maxim disponi
bil. De la 84 coeficient de fo
losire cît se obține, în medie, 
se cere să ajungem la cel pu
țin. 86. la sută, ceea ce ar e- 
chivala cu aproape 60 de oa
meni în plus, în fiecare zi, în 
subteran, cu circa 150 de tone 
în 24 de ore, dacă socotim 
randamentul mediu pe unita
te. Inițiativa loneană recen
tă este bună, perfect valabilă, 
dar ea se cuvine extinsă ne
apărat și la echipele de de
servire, de întreținere, la toa
te colectivele minei, avind ca 
scop bine definit „Fiecare sec
tor, fiecare brigadă cu planul 
realizat cu o ritmicitate ne
abătută I".

Numai așa vom putea spu
ne că ne-am făcut datoria de 
oameni, de comuniști.

Vreu să subliniez insistent 
cerința ca personalul tehnico, 
ingineresc să acționeze în așa 
fel îneît să nu se diminue
ze, în nici un caz, din Impor
tanța și rolul inițiativei bri
găzii lui Cojocaru, să se dej-, 
posibilitatea șefului de briga
dă să-și exercite în fapt atri
buțiile, responsabilitatea spo
rită, pentru ca prestigiul lui 
să crească realmente, pentru 
ca prevederile inițiativei să 
fie punct cu punct transpu
se în realitatea minei.

PETRU IACOB, președintele 
comitetului sindicatului:

In cursul acestei luni, co
lectivul sectorului de investi

• Nu este greu să închegăm concluzia care se 
desprinde din declarațiile interlocutorilor noștri:

e colectivul harnic, cu oameni pricepuți, cu boga-
• tă experiență, cu o veritabilă și prețioasă tradi-
• ție in minerit, de la E. M. Petrila și-a pus la te

melia activității sale înfăptuirea neabătută, e-
« xemplară a indicațiilor de mare valoare ale se-
• cretarului general al partidului, transmise cu 

prilejul vizitei de lucru in Valea Jiului, fiind ferm
e hotărît să le dea viață cît mai grabnic cu pu- 
« tință.

Moment de dezbatere între brigadierul Vasile Avarva- 
rei și ortacii săi

Masă rotundă realizată de 
ing. TRAIAN MULLER

ții de la exploatarea noastră 
minieră va lansa 6 chemare 
Ia întrecere către toate 
colectivele similare din Va
lea Jiului, ca o măsură luată 
de noi, la indicațila comitetu
lui de partid, avînd ca prin
cipal obiectiv realizarea la 
timp a noilor capacități de 
producție sub deviza „Mai 
iute, mai bine, mai eficient". 
La mină sînt „în funcție" două 
inițiative care s-au dovedit 
rodnice: „Ziua brigadierului" 
și „Ziua maistrului". Dar tre
buie să ținem „obiceiul bun", 
cam uitat în ultimele luni, de 
a organiza „Ziua sectorului", 
mijloc eficace pentru sudarea 
puternică a colectivului. Aș 
mai aminti că, în scopul dis- 
ciplinizării unor salariați cer
tați cu normele muncii și con- 
viețurii în comun, al îmbună
tățirii coeficientului de pre
zență, cei ce absentează sînt 
nu numai puși in discuția co
lectivului, dar li se trimit 
scrisori familiilor lor, în care 
se specifică daunele, neajun
surile provocate producției, 
familiei. De cînd zaplicăm acest 
procedeu, s-a constatat o re
ducere a absențelor nemoti
vate în trimestrul trecut, in 
medie, zilnic, cu 15-16.

AUREL COI.DA, secretarul 
comitetului U.T.C. :

Membrii birourilor organi
zației U.T.C. vor fi repartizați 
pe schimburi pentru a cunoaș
te mai îndeaproape contribu
ția pe care tinerii o aduc la 
realizarea sarcinilor de plan 
In acest trimestru vom înfiin
ța, în cadrul sectorului V, încă 
o brigadă de tineret, pe lîngă 
cea de la investiții, a lui 
Arpad Kadar. Pentru îmbună
tățirea mesei și cazării, am 
introdus un registru special 
în care tinerii își pot expri
ma, și în scris doleanțele, a 
doua zi avînd posibilitatea să 
luăm măsurile necesare pentru 
eliminarea oricăror lipsuri 
constatate. Deja s-a reușit să 
se facă două meniuri, s-a 
adus tot mobilierul trebuin
cios, se află în curs de ame
najare noul local al cantinei, 
cu autoservire. S-a primit tot 
sprijinul din partea consiliului 
popular, a centralei, a orga
nizațiilor comerciale. Pe de 
altă parte, muncile patriotice 
efectuate de tinerii noștri — 
o zi pe săptămînă pentru 
producție! — vor căpăta o și 
mai mare amploare.
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Din activitatea 
unei comisii 

de femei
Sub conducerea și îndru

marea comitetului de partid, 
și a comitetului sindicatului, 
comisia de femei de la mi
na Paroșeni se preocupi con
tinuu de educarea femeilor 
din cadrul exploatării. Mem
brele comisiei, tovarășele 
VIRGINIA BUNICELEA, pre
ședintă, ANA NELEGA. MA
RIA CRAINIC. HERMINA 
MISIR, CUNICUNDA URSA. 
EUGENIA BĂRBIȚÂ, MARIA 
STOICESCU și altele, au stat, 
de vorbă cu femeile după o- 
rele de serviciu, la locurile 
de muncă. îndrumîndu-le ac
tivitatea.

Comisia de femei a mobi
lizat femeile la. numeroase 
acțiuni de muncă patriotică 
cum sînt: curățirea incintei 
minei, stivuirea scindurilor 
la depozitul de lemne, ame
najarea zonelor verzi la care 
a participat un număr în
semnat de femei.

Dind viață planului de mă
suri. al comisiei de femei, s-a 
organizat o vizită la F.F.A. 
„Viscoza" Lupeni, Iar care au

participat un număr de 30 
de femei. S-au ținut scurte 
informări privind vizita 
tovarășului NICOLAE 
CEAUȘESCU în Valea Jiului 
și sarcinile ce stau în fața 
colectivelor de femei pe vii
tor. O intensă preocupare a 
comisiei de femei de la E.M. 
Pdroșeni este ridicarea conti
nuă a calificării. Astfel, mul
te femei s-au calificat ca 
muncitoare, telefoniste, s-au 
inserts la cursurile economi
ca de specializare la Orăștie.

Comisia de femei va conti
nua să traducă in fapte acti
vitățile prevăzute in planul 
de. muncă, să organizeze și 
să mobilizeze cit mai multe 
femei la diverse activități 
obștești și educative, să se 
preocupe îndeaproape de c- 
ducarea femeilor pentru a 
fi exemple în activitatea de 
producție, in familie și socie
tate.

eugenia chereches 
membră a comitetului de 

partid E. M. Paroșeni

Serviți, vă rog I

SPORT ■ SPORT ■ SPORT
Agenda campionatului județean de fotbal

Minerul Uricani

Energia Paroșeni 3-1
în intîlnirea cu echipa din 

Paroșeni, jucătorii din Uri
cani au practicat cel mai bun 
joc al lor din actualul cam
pionat. Scorul de 3—1 nedrep
tățește oarecum echipa gazdă, 
care a dominat majoritatea tim
pului. Jucătorii din Uricani au 
practicat un joc de bună valoa
re tehnică $i tactică.

Victoria uricănenilor a fost 
și o victorie a voinței. în ciuda 
faptului că jucătorilor nu le 
sînt create posibilități do par
ticipare Ia pregătire și nu Iț
ește asigurat măcar un echi

pament corespunzător. Sperăr* 
că după această vftrtorie cate
gorică, conducerea asociației 
va manifesta mai mult interes 
pentru echipă...

Golurile gazdelor au fost re
alizate de Coșa. min. 8, Cacula, 
in min. 17 și Jianti, in min. 37. 
Pentru oaspeți i înscris Deak, 
în min. 86.

■ Arbitrul I. Barna i condus 
binp partida.
l.a juniori 1-0 pentru gazde.

Ilie Coandrăș, 
corespondent

Preparatorul
Petrila -
Paringul 

Looea
2-0 (1-01

Cu o perseverență pe ca
re nu o înțelegem (demnă, 
vorba ceea, de alte cauze, 
mai nobile, mai nu știu cum) 
anumiți lucrători din alimen
tația publică locală ne predau 
zilnic lecții despre „cum nu 
trebuie să îaci comerț".

Sîntcm. într-una din zile 
cliențîi cofetăriei „Corso" din 
Lutpeni. In spatele tejghelei.

trei vînzătoare: pe una am 
deranjat-o dintr-o discuție cu

N O Tj

o amică, cealaltă n-avea ce 
face așa că i-a luat locul la 
taclale, iar a treia... stătea.

Cred că stătea degeaba.

Sala era aproape plină, dar 
nici una din cele trei vinză- 
toare NU SERVEAU LA MA
SA. Le-am întrebat de ce, și 
mi s-a răspuns că la unitatea 
lor nu se obișnuiește așa

Iată, ne-am zis. ce lecție 
bună despre „pasiunea" cu ca
re își exercită unii, o me
serie !

M. IONESCU

Etapa municipală a 
„SPARTACHIADEI 

FETELOR"

Partida dintre cele două for
malii „vecine" .a fost așteptată 
<u mult interes de suporterii 
ambelor echipe, veniți în nu
măr destul de mare la stadio
nul din Petrila. Ambele] for
mații au depus eforturi nrixi-
txo pentru cele 
puse în joc.

două puncte

Astfel, localnicii, de la înce
putul partidei, pun stăpînire pe 
joc, asaKîpfl poarta apărată do
Mîndrti. ajungînd
18, Ia un corner

ca, în min.
executat de

I Cresc depunerile populației I 
I la Casa de Economii !

Aspect de la una din muncile patriotice desfășurate de 
femei

Recoltă bogată 
de fructe 
de pădure

30 000 de tone de zmeură, 
mure, măceșe, afine, castane 
comestibile, ciuperci constituie 
bilanțul actualei campanii de 
recoltare a fructelor de pă
dure. Pentru buna desfășurare 
a muncii, in actuala campanie 
au fost organizate peste 2 000 
puncte de achiziții, cuprinzind 
suprafețele cu resurse din fon
dul forestier, precum și zeci 
de centre de prelucrare și va
lorificare. Rezultate bune au 
obținut inspectoratele silvice 
din județele Argeș, Vllcea, i 
Gorj, Cluj, Dolj, Sălaj, Praho- . 
va, Arad și Bihor.

O parte importantă a recol- i 
tei este destinată asigurării i 
cu materii prime a industriei 
alimentare, pentru producerea i 
de conserve și sucuri, într-o j 
sortimentație lărgită. De ase- i 
menea, potrivit contractelor > 
încheiate, au fost livrate can
tități importante de fructe de . 
pădure în Uniunea Sovietică, ; 
Cehoslovacia, R.D. Germană, ( 
Elveția, Franța, /Anglia și în i 
alte țări.

(Agerpres) |

Reînnoiți-vâ 
abonamentele 

la ziarul 
„Steagul roșu"

Abonamentele pantru

luna noiembrie a.c. se 

pot face pină in ziua 

de 31 octombrie inclu

siv.

Pe urmele
„Sfapînul”

Referitor la corespondenta 
cu acest titlu, publicată în 
„Steagul roșu" nr. 7127 din 1 
octombrie a.c., răspunsul primit 
din partea conducerii O.C.L. 
Alimentara ne precizează că 
în urma cercetărilor făcute s-a 
constatat că ea a fost justă, în
temeiată. Pentru atitudine ne-

Depunerile populației, la Casa tic Economii și Consent- 
: națiuni au înregistrat în ultimii ani o creștere pronunțată.
: Ca urmare a ridicării bunăstării populației, a creșterii veni- ;

ttirilor bănești, a dezvoltării spiritului de chibzuință, de '■
: bună gospodărire a bugetului propriu al fiecărei familii. '■
; Cn prilejul apropiatei ..Săptămîni a economiei" (25—31 oc- i 
; tombrie) a fost făcut cunoscut faptul că soldul general al eco- 
i nomiilor depuse Ia C.E.C. — indicator de bază al acțiunii j
i de economisire — a fost la 1 octombrie Hi72 cu 8 8 la sută ;

mal mare decit la începutul acestui an Numărul depnnăto- j 
rilor și volumul depunerilor la C.E.C a crescut continuu. :

: Există in prezent peste 8 milioane librete de economii, ceea ;
: ce înseamnă in medie cite un libret la 2,6 locuitori.

Numai in mediul rural, la t octombrie existau 2,4 mili
oane librete de economii, numărul lor crescind in perioada 
ianuarie —septembrie a acestui an cu peste 200 000.

Depunătorii la C EC. au beneiiciat pe lingă dobindă și | 
: de o serie de alte avantaje printre care ciștlguri in bani, j 

autoturisme, materiale de construcții, exenrsii in străinătate • 
: și altele.

Alături de operațiunile privind economiile populației și i 
de celelalte operațiuni bancare. Casa de Economii și Con- i 

; semnațluni Iși desfășoară activitatea de creditare a popula- i 
; (iei pentru construirea de locuințe proprietate personală. In i 
• anul trecut peste 80 000 de cetățeni au beneficiat de credite j 

Ț pentru construcție de locuințe, iar anul acesta pînă la 1 oc- ; 
î tombrie peste 50 000. i

Anul acesta, cu prilejul ..Săptăminii economiei", șt a 
; Zilei mondiale a economiei, in întreaga țară se vor organiza • 
: o serie de manifestări cu caracter social-educativ menite să •

popularizeze larg ideea și foloasele economief. 1

materialelor publicate
corespunzătoare față de muncă 
și consumatori, vînzătorul la 
comportarea căruia se referea 
corespondența, a fost sancțio
nat cu „avertisment".'

„Stop hîrfiilor i “
In răspunsul trimis redacției 

cu privire Ia corespondenta 
.publicată în nr. 7127 al ziarului

„Steagul roșu" sub titlul „Stop 
hirtiilor !'*. conducerea Școlii 
generale nr. 5 din Petroșani 
ne face cunoscut că a întoc
mit un plan de măsuri con
crete pentru păstrarea curățe
niei în școală, curte și împre
jurimi. In cadrul primelor orc 
educative s-a vorbit elevilor 
despre importanța și necesita
tea igienei școlare.

Duminica, 13 octombrie 1972, 
orașul Petroșani a găzduit, 
etapa municipală a „Sparta- 
chiadei fetelor", rezervată ele
velor din școlile generale, li
cee și școlile profesionale.

Peste 300 de sportive, re- 
prczcntînd școlile sus-amintite 
din orașele Lupeni. Vulcan. 
Petroșani și Petrila, însoțite 
de profesorii Iar de educație 
fizică și sport, au ținut să 
participe la introcerilo de at
letism, handbal, fotbal, volei 
și tenis de . masă. Desi
gur, a fost o participare des
tul de numeroasă, dar trebuie 
să scoatem în evidemtă și fap
tul că o serie întreagă de școli 
n-att fost, reprezentate (școlii» 
generale nr. I si nr. 5 Vulcan. 
Liceul de cultură generală Lu
peni precum și Școala gene
rală nr. 5 lupeni și liceul din 
Uricani). Nu știm cum pot jus
tifica aceste stări de lucruri 
tovarășii profesori de educație 
fizică și chiar conducerile șco
lilor menționate, știut fiind fap
tul că organizatorii acestei ac
țiuni do masă au comunicat 
din timp și „s-n asigurat" și par
ticiparea sportivilor din aces
te scoli ? Oricum însă, pentru 
felul cum s-au prezentat atît 
numeric cit șî ni rezultatelor 
obținute, merită să scoatem în 
evidență următoarele școli : 
Liceul și Școală generală nr.

Vulcan, școlile generale nr, 
1. nr. 3. nr. 6 Lupeni. liceul și 
școlile generate nr. I, nr. 2 și 
nr. 5 Petrila, Liceul de cultură 
generală, școala comercială. 
Grupul școlar minier precum 
și școlile generale nr. 4 si nr. 
5 din Petroșani .

In ce privește rezultatele ob
ținute la 'atletism, unde au par
ticipat peste o sută de tinere, 
trebuie să arătăm că ele au 
fost mult îngreunate de starea 
pistei. Am putea evidenția to
tuși pe următoarele sportive : 
Maria Albota, Estera Lorko, la 
100 metri, Gabriela Krijela, la 
200 tn, I. Fzjher. la lungime și 
Gnbriela Gaia la aruncarea 
greutății.

La fotbal, s-au prezentat e- 
chipele școlilor generale nr. 
3 Lupeni și nr. 4 Petroșani. în
vingătoare au ieșit elevele pro

fesorului N, Cornoiu din Lu
peni. cu scorul de 3—0.

Cea mai mare participare a 
avut-o handbalul, tinde au fost, 
prezente 11 echipe. întrecerea 
s-a desfășurat separat (licee, 
școli profesionale si școli ge
nerale). Cîștigătoare ale aces
tor întreceri au fost declarate 
echipele Liceului teoretic Pe
troșani și cea a Școlii genera
le nr. 5 Petrila .

Duminică, 22 octombrie a.c. 
lot Ia Petroșani, va avea loc 
etapa municipală a aceleiași 
competiții, tinde vor participa 
tinerele din întreprinderi si 
instituții.

S. BAl.OI

Velea. Costea III •..» re; i m 
capul foarte puternic și... 1—0.

Terenul greu împiedica celn 
două fornviții ,â-și desfășoare 
jocul, să fructifice ocaziile.

fn a doua parte a jocului, 
tot localnicii sînt cei ce joacă 
mai bine și reușesc să majore 
ze scorul la 2—0, fot prin 
Costea III, in min. 75, scor cu 
care se încheie partid ).

A arbitrat Constantin Holos- 
chieviei. clin Petroșani (foarte 
bine).

t 
loan CIUR II. 
corespondent

Opinii de spectator

Generozitate
Publicul petroșânean —■ minunatul, competentul, gene

rosul nostru spectator — șl-a dăruit aplauzele — fără re
zerve — și în această ultimă duminică de toamnă echipei 
celei mai dragi, echipe (avort te : JIUL,

De/ la micul pionier Mlron Vasile și pină la pensionarul 
minier Mihai Pohl (nelipsit de la meciuri de peste 5 decenii, 
cînd Jiul se rnai numea......CAMP” — Clubul atletic mun
citoresc Petroșani) —, de la fosilii jucător Iosif Bredan sau 
de la Gheorghe Vîjdea (care a jucat timp de peste 20 de ani 
la Jiul) și pînă ta Dumitru Urmeș, jucător de rezervă, sau 
Adrian Dodu, toți, dar absolut toți, la unison, au aplaudat, 
duminică, victoria categorică și așezarea pe merit a echipei 
lor dragi, in fruntea clasamentului diviziei naționale A de 
fotbal 1

E mult { E puțin i Vom vedea... Viitoarele etape vor 
confirma sau vor infirma veridicitatea afirmației de mai 
sus. a stării de fapt existente. Generosul nostru public spor
tiv — fără să subaprecieze viitorii adversari ai Jiului — va 
fi și pe mai departe alături de Mulțescti. Rozsnai, Stocker 
și ceilalți...

Te rugăm. Jiule, staționează ia cota supremă ! Cit vei 
putea...

ST. KONYICSKA

Imperative majore în fața comisiilor 
tehnice de p.c.i. din cadrul unităților 

Centralei cărbunelui Petroșani
Este cunoscut [aptul că in 

lunile friguroase folosirea mai 
intensă a focului pentru în
călzirea încăperilor precum și 
a instalațiilor electrice de ilu
minat și de forță, folosirea u- 
nor focuri deschise etc. favo
rizează izbucnirea unor in
cendii în cazul că nu se iau 
măsurile de prevenire necesa
re.

Experiența anilor trecuți 
ne-a întărit convingerea că 
incendiile ’ izbucnesc mai frec
vent în această perioadă la 
diverse ateliere, depozite, dife
rite locuri de muncă unde se 
execută lucrări de întreține
re și reparații etc. Marea ma
joritate a incendiilor sînt cau
zate de utilizarea sistemelor 
de încălzire și în special a so
belor sau a coșurilor de eva
cuare a fumului în stare de
fectă, de scurtcircuite la in
stalațiile electrice, de manipu
larea neglijentă a focului des
chis, de executarea .neregle
mentară a diverselor lucrări 
de sudură, precum și de în
călcarea altor reguli elemen
tare de prevenire a incendii
lor. cum ar fi ■ lăsarea fără 
supraveghere a sobelor, negli
jența fumătorilor, aruncarea 
cenușii cu jăratec la întîm- 
plare etc.

Se poate afirma cu toată 
certitudinea că în marea ma
joritate a unităților miniere 
din Valea Jiului, activi
tății desfășurate pe linia 
prevenirii și stingerii incen
diilor 1 se acordă o impor
tanță din ce în ce mai mare. 
Putem exemplifica în acest 
sens exploatările miniere Lu
peni, Lonea, Petrila, Paroșeni. 
s.a. Totuși mai persistă și li
nele nereguli, care nereme
diate la timp, pot da naștere 

oricînd la incendii. De aceea, 
în afara multiplelor proble
me de producție trebuie să 
găsim timp pentru a urmări 
și modul cum se aplică nor
mele de prevenire a incen
diilor, cum salariații respec
tă regulile de prevenire, spe
cifice fiecărui loc de muncă.

Cunoscînd locurile care in 
această perioadă devin ■ mai 
vulnerabile, precum și cau
zele care generează incendii, 
comisiile tehnice p.c.i., forma
țiile civile de pompieri, șefii 
de ateliere, maiștrii și toți sa
lariații la locurile lor de mun
că trebuie să-și îndrepte a- 
tenția spre luarea măsurilor 
necesare pentru reducerea la 
maximum a posibilităților de 
apariție și dezvoltare a in
cendiilor.

Comisiile tehnice de p.c.i. 
trebuie să-și intensifice acti
vitatea de control, atît în 
sectoarele de producție cît și 
în încăperile anexe pentru a 
depista șl înlătura orice de
fecțiune existentă la instala
țiile de încălzit, iluminat și 
de forță, orice anomalie la 
executarea lucrărilor de sudu
ră etc. Să se verifice modul 
cum se respectă normele de 
prevenire a incendiilor acor- 
dîndu-se atenție sporită și fe-

Măsuri de prevenire ia sistemele de încălzire
Incendiile provocate ca ur

mare a defecțiunilor de con
strucție și instalare la siste
mele de încălzire se- manifes
tă cu mai multă intensitate 
în această perioadă față de 
celelalte anotimpuri. De alt
fel acest lucru ni-I demon
strează frecventa crescută b 

lului cum se îndeplinesc sar
cinile înscrise în planurile de 
măsuri cu privire la perioa
da de toamnă-iarnă, pretin- 
zindu-li-se tuturor celor ce 
au sarcini in planul respec
tiv să și la îndeplinească ire
proșabil. iar. în paralel cu 
sarcinile profesionale, să ur
mărească riguros și modul 
cum se respectă in sectoare
le subordonate regulile de 
prevenire specifice și să ia 
măsuri pe loc pentru înlătura
rea deficientelor constatate.

O altă sarcină importantă 
ce revine formațiilor, civile de 
pompieri o constituie asigura
rea intervenției la incendii. Să 
se ia măsuri de reparare a u- 
tilajelor de stingere din do
tarea formațiilor. verificarea 
stării de funcționare a aces
tora, adăpostirea lor etc. Este 
necesar să se. protejeze împo
triva Înghețului hidranții, 
conductele exterioare de ali
mentare cu apă, instalațiile 
speciale și mijloacele iniția
le de stingere.

La fiecare exploatare mi
nieră, preparație, atelier și 
loc de muncă să se pună ac
cent pe aplicarea în practică 
a prevederilor instrucțiunilor 
M.M.P.G. emise cu Ordinul 
819/1968.

incendiilor in timpul sezonu
lui rece.

Cauzele principale ca
re favorizează asemenea 
incendii sînt în cea mai ma
re parte de ordin subiectiv și 
constau in neglijență, fie 
că se improvizează sobe, 
se scot burlane prin, feres
tre etc. O altă cauză poate fi

Creșterea preocupărilor, a response- 
bi li tații pentru înlăturarea cauzelor 
generatoare de incendii in sezonul rece
necurățirea Ia timp a coșu
lui de evacuare a fumului 
dind astfel posibilitate funin
ginii să se aprindă și să pro
page focul mai departe, cît și 
prin neizolarea coșurilor față 
de elementele lemnoase ale 
planșeelor și acoperișurilor. 
Cînd soba este încălzită pu
ternic, părțile lemnoase lipite 
de coș se aprind, focul pro- 
pagîndu-se Ia elementele con
structive ale clădirii.

Pentru a se evita aseme
nea situații primejdioase este 
necesar să se respecte regu
lile dc prevenire a incendii
lor la instalațiile de încălzit, 
in acest scop este bine să se 
aibă în vedere următoarele 
reguli :

— Coșurile clin zid vor fi 
izolate față de elementele 
combustibile ale planșeelor și 
acoperișurilor prin îngroșa- 
rea zidurilor de cărămidă cu 
25 cm la trecerea lor prin 
planșee (tavane) combustibile, 
iar la trecerea prin acoperiș 
cu cel puțin 10 cm între fața 
exterioară, zidăria coșului și 
elementele acoperișului;

— Periodic se vor lua mă
suri de curățire a coșurilor de 
evacuare a fumului de funin
ginea depusă, cel puțin o da
lă la două luni ;

— Burlanele de metal nu 
vor ti instalate la o distan
tă mai mică de un metru fa-

Cum ne folosim de
La instalațiile electrice de 

distribuție (circuite primare), 
instalațiile de forță și de lu
mină, pericolul de incendiu il 

ță de pereții de seîndură ori 
paiantă, sau 70 cm, în cazul 
cînd aceștia sînt izolați în 
dreptul sobelor și burlanelor, 
iar la scoaterea lor prin pe
rete sau pe sub streașini se 
vor izola față de materialele 
combustibile ;

— Sobele de metal nu vor 
fi instalate niciodată direct 
pe dușumea combustibilă, ci 
pe un postament izolator, iar 
cele de zid sau de teracotă 
vor avea în (ața ușii o tablă 
cu dimensiunile de 50x70 cm;

— Ușițele sobelor si ale co
șurilor de evacuare a fumului 
vor fi în stare bună și în
chise ;

— Aprinderea focului să rm 
se facă folosindu-se lichide 
ușor inflamabile;

— ’Să nu se introducă în so
be lemne mai lungi decît va
tra sobei, lemne care pe tim
pul arderii nu intră în între
gime în sobă, iar focul nu tre
buie lăsat fără suprave
ghere.

Dacă se vor lua cele mai 
corespunzătoare măsuri de 
prevenire a incendiilor la in
stalațiile de încălzit, dacă fie
care salariat va acționa pentru 
înlăturarea deficiențelor, ne 
vom aduce cu toții o prețioa
să contribuție Ia înlăturarea 
cauzelor provocatoare de in
cendii, la apărarea avutului 
obștesc împotriva distrugeri
lor focului.

energia electrică 
constituie echipamentele oare 
conțin ulei sau izolație com
bustibilă (întrerupătoare și 
transformatoare de măsură) și

care, la unele defecte în in
terior sau la depășirea para
metrilor de funcționare pol 
provoca explozii urmate de 
aprinderea substanțelor com
bustibile. cit și datorită in
stalațiilor de iluminat și de 
forță necorespunzătoare.

Pentru a preveni incendiile 
în situația de mai sus, este 
necesar să se ia o serie de 
măsuri. La instalațiile de for
ță și lumină țineți seama să 
se respecte următoarele nor
me :

asigurarea permanentă a 
bunei funcționări a instalații
lor electrice, prin revizii îna
inte de intrarea lor în func
țiune și im timpul exploată

rii. Toate defecțiunile ce se 
constată vor fi înlăturate ime
diat ;

0 in timpul exploatării re
țelelor electrice este, necesar să 
se facă măsnrarea rezistenței 
de izolație conform normati
velor ;

0 tablourile electrice, re
leele, contactoareie vor îi pre
văzute cu carcase de protec
ție iar la tablouri se vor în
trebuința nuuiai siguranțe ca
librate ;
• clemele siguranțelor la- 

melate nu se vor iixa pe sein- 
duri sau carton ci pe marmu
ră, ardezie, porțelan sau po 
materiale sintetice neconibus- 
tibiie;

@ se va evi:a supraincăt- 
caiea circuitelor racordarea 
mai multor consumatori de
ții cel prevuzuțt pentru in
stalația respectiva) ;

temperatura conductoru
lui la sarcina nu va depăși 
temperatura mediului ambiant 
cu inai mult de 35°C ;

0. acolo unde sini reosta- 
te de pornire sau reglare a 
turației motoarelor vor fi pro
tejate cu carcase metalice 
prevăzute cu orificiu de ră
cire ;

0 se interzice acoperirea 
ecuipamentului electric cu 
materiale combustibile (hirtie, 
cirpe, lemn etc.), sau uda
rea — stropirea lor cu lichi
de combustibile (benzină, .’’c- 
trol etc.).

Se interzice:
întrebuințarea radiatoa

relor. reșourilor etc. în în
căperi unde sînt depozitate 
sau se prelucrează materiale 
inflamabile sau explozive ;

— folosirea legăturilor pro
vizorii. prin introducerea con
ductorilor electrici direct in 
priză ;

— lăsarea neizolată a cape
telor de conductori electrici 
în cazul demontării parțiale 
a unei instalații;

— folosirea echipainenteloi 
in stare defectă și fără can
titatea suficientă dc ulei în 
cuve, precum și a echipamen
telor neprotejate în mediul 
exploziv ;

— folosirea abajururilor de 
hîrtie sau din materiale com
bustibile Is corpurile de ilu
minat ;

— executarea de lucrări de 
întreținere — reparații a insta
lațiilor electrice de către 
personalul nccalificat și ne
autorizat ;

— agățarea și introducerea 
pe șl în interiorul panourilor, 
nișelor la tablourile electrice 
a obiectelor, materialelor de 
orice iei.

REȚINEȚI ! in anotimpul 
toamnă-iarnă vegheaț» cu ma
ximă exigență Ia respectare..' 
normelor de prevenire, a in
cendiilor. Paza bună ne apă
ră de pericolul focului !
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De peste hotare
Dezbaterile din Comitetele BRUXELLES

Adunării Generale a 0.0.
intervențiile delegaților români

NEW YORK 17. — Trimisul 
special Agerpres, Corneliu 
Vlad, transmite: In comitetele 
Adunării Generale a O.N.U. 
continuă examinarea diferi
telor puncte aflate pe agen
da de lucru a celei de-a 27-a 
sesiuni.

Luînd cuvîntul în cadrul 
dezbaterilor din Comiteul pen
tru problemele coloniale, care 
examinează situația din teri
toriile africane aflate sub do
minația colonială portugheză, 
delegatul român Emilian Man- 
ciur a subliniat că, în aborda
rea acestui punct. România 
pornește de la principiul una
nim recunoscut al dreptului 
popoarelor de a-și hotărî în 
mod suveran soarta, de a scu
tura jugul colonial și a-și afir
ma, în deplină libertate, ființa 
națională, în conformitate cu 
interesele și aspirațiile sale. 
Poporul român, a continuat el, 
sprijină cu hotărîre lupta e- 
roică pentru libertate și pro
gres social a popoarelor din 
Angola, Mozambic și Guineea- 
Bissau, acordîndu-le ajutor 
moral, politic și material în 
acest sens. România întreți
ne contacte strînse cu mișcă
rile de eliberare națională din 
coloniile portugheze și 
alte teritorii.

Simplele condamnări
bale, rezoluțiile de admones
tare a rînduielilor colonialis
te nu sînt suficiente. Se im
pune adoptarea neîntîrziată a 
unor măsuri eficiente care să 
poată contribui la obținerea

din

vor-

în practică a independenței 
țărilor și popoarelor oprimate, 
la abolirea definitivă a ori
căror practici coloniale. Con
siderăm că este de
O.N.U. 
pentru 
fiecărui 
singur 
te cu propriile interese, și să 
acorde un sprijin politic și 
material hotărît mișcărilor de 
eliberare națională din terito
riile aflate sub dominația co
lonială.

In intervenția sa în cadrul 
Comitetului pentru probleme
le juridice, delegatul român 
Dumitru Ceaușu a evidențiat 
că procesul de intensificare 
si lărgire a relațiilor de coo
perare economică între state 
este influențat, în mare măsu
ră, de existența unor institu
ții și reguli juridice, general 
acceptabile, de drept comer
cial internațional. România, a 
spus, el, acordă sprijinul său 
tuturor acțiunilor constructive 
întreprinse în cadrul O.N.U. 
pentru intensificarea schimbu
rilor comerciale internațio
nale, în scopul accelerării pro
gresului economic și social 
al tuturor țărilor lumii. Ca și 
în anii trecuți, a declarat el, 
delegația României. la O.N.U. 
subliniază necesitatea unor 
eforturi sporite, atît din par
tea statelor, cît. și a orga
nizațiilor internaționale, pen
tru găsirea de noi forme și 
posibilități de difuzare a drep
tului comercial internațional.

datoria 
să acționeze energic 
respectarea dreptului 
popor de a-și hotărî 

soarta, în conformita-

Continuări din pag.l * Continuări din pag. I

Un bogat program de Cuvinte despre
Szabo Balazs și brigada sa

Festivitatea de prezentare 
a volumului 

„Nicolae Ceaușescu — 
scrieri

BRUXELLES 17 (Agerpres). 
In saloanele hotelului „Metro
pol” din Bruxelles a avut loc, 
luni seara, festivitatea de pre
zentare a volumului „Nicolae 
Ceaușescu — scrieri politice”, 
publicat de Editura „Paris- 
Manteau", cu sediul Ia Bru
xelles și Amsterdam.

Lucrarea este alcătuită 
cunoscutul publicist

de
Julien 

Weverbergh, care a vizitat de 
mai multe ori România. Volu
mul, apărut în limba flaman
dă, s-a bucurat de o mare a- 
preciere, atît în rîndul oame
nilor politici belgieni, cît și 
în cercurile ziaristice. .

politice"
La festivitatea de prezenta

re au participat personalități 
ale vieții politice, sociale, eco
nomice și culturale belgiene, 
deputați, reprezentanți ai 
partidelor comunist și socia
list din Belgia, ai Uniunii Ti
neretului Socialist, ziariști, co
respondenți ai presei străine. 
Cu prilejul acestei festivități, 
au rostit cuvîntări publicis
tul Julien Weverbergh, repre
zentantul conducerii editurii 
„Paris-Manteau", domnul Bo- 
erwinkel, precum și ambasa
dorul României la Bruxelles, 
Alexandru Lgzăreanu.

acțiuni cultural-educative

Deschiderea 
U. N. E.

Conferinței
S. C. 0.

PARIS 17 — Coresponden
tul Agerpres, Paul Diacones- 
cu, transmite : Marți, a avut 
loc, la Paris, deschiderea celei 
de-a 17-a sesiuni a Conferin
ței generale a Organizației 
Națiunilor Unite pentru Edu
cație, Știință și Cultură 
(UNESCO). La lucrările con
ferinței, care are loc din doi 
în doi ani, participă repre
zentanți din peste 120 de țări, 
între care și România. Dele
gația română este condusă de 
ambasadorul Valentin Lipatti, 
directorul Direcției Relații 
Culturale din Ministerul A- 
facerilor Externe. Pentru pri
ma oară participă la Confe-

rința generală o delegație a 
Republicii Populare Chineze, 
care și-a luat locul său legi
tim în această organizație in
ternațională.

In prima zi a lucrărilor, la 
punctul de pe ordinea de zi 
privind verificarea depline
lor puteri ale delegațiilor 
participante, șeful delegației 
române a făcut o declarație 
în care a arătat că guvernul 
țării noastre consideră că sin
gurul guvern legitim al Viet
namului de sud este Guver
nul Revoluționar Provizoriu 
al Republicii Vietnamului de 
sud.

Măsuri luate de guvernul 
chilian pentru eliminarea 

consecințelor grevei proprietarilor 
de autocamioane

SANTIAGO DE CHILE 17 
(Agerpres). — Președintele 
Salvador Allende l-a numit pe 
generalul Rolando Gonzales 
Sledo, coordonator general al. 
transporturilor terestre din 
Chile, informează agenția 
Prensa Latina. Măsura se în-

scrie în eforturile guvernului 
menite să elimine consecințe
le grevei -proprietarilor de au
tocamioane care, începînd de 
miercurea trecută, au încercat 
să îngreuneze aprovizionarea 
zonelor din centrul și sudul 
țări'

Acte de sabotaj inițiate de 
cercurile reacționare din Chile

O plîngere a Libanului
adresată Consiliului

de Securitate
BEIRUT 17 (Agerpres). —- 

Libanul a înaintat o plînge
re Consiliului de Securitate în 
legătură cu atacurile între
prinse la 15 octombrie de a- 
viația israeliană asupra unor 
localități 
ză UPI, 
nală de 
ra — se
luată în urma unei sesiuni de 
urgență a cabinetului libanez,

libaneze, informea- 
citînd agenția națio- 
știri libaneză. Măsu- 
precizează — a fost

prezidată de președintele Su
leiman Frangieh.

★
NEW YORK 17 (Agerpres). 

— Consiliul de Securitate al 
O.N.U. se va.întruni joi, la 
ora 19 și 30 de minute (GMT), 
pentru a lua în discuție plîn- 
gerea Senegalului în legătură 
cu atacul întreprins împotriva 
teritoriului său de către forțe 
militare portugheze din Gui- 
neea-Bissau. La dezbateri va 
participa și ministrul de exter
ne senegalez, Ndoffene Diouf.

SANTIAGO DE CHILE 17 
(Agerpres). Daniel Vergara, 
secretar la Ministerul de In
terne al Republicii Chile, a 
denunțat actele de sabotaj ini
țiate de cercurile de dreap
ta pentru a perturba activi
tatea economică și a crea o 
atmosferă de tensiune, rela
tează agenția Prensa Latina. 
El a arătat că membri ai u- 
neî organizații de extremă 
dreaptă au aruncat în aer ca
lea ferată care leagă locali
tățile Santiago și Valparaiso 
(100 de kilometri de capitală). 
Explozia a provocat pagube 
considerabile, iar traficul 
feroviar a fost întrerupt vre
me de cîteva ore. La 300 de 
kilometri de capitală, a ară
tat Daniel Vergara, persoane 
încă neidentificate au tăiat 
cablurile electrice care fur
nizau curent electric orașului 
Ovallo. Au fost operate o se
rie de arestări In capitală, 
grupuri înarmate au atacat 
forțele de poliție, precum și 
soldați însărcinați cu menți
nerea ordinii.

Daniel Vergara a condam
nat actele sedițioase ale cer
curilor reacționare din Chile, 
arătînd că acestea au ca e- 
fect paralizarea activităților 
fundamentale ale țării.

0 nouă contribuție la însănătoșirea climatului
> • l

politic latino-american
La începutul săptăminii in 

curs, patru țări din bazinul. 
Mării Caraibilor — Barbados, 
Guyana, Trinidad-Tobago și 
Jamaica — au anunțat că in
tenționează să procedeze la 
normalizarea relațiilor diplo
matice cu Republica Cuba — 
primul teritoriu liber al Ame
ricii Latine. După 
relațiilor cu Chile și 
hotărîrea acestor patru 
capătă o

lor Washingtonului. Este sem
nificativ de arătat, că pentru 
normalizarea relațiilor cu 
Cuba se pronunță in prezent, 
in afara maselor largi din 
aceste țări, și reprezentanți 
ai cercurilor conducătoare, oa
meni de afaceri, economiști. 
Sub influența puternicei miș-

(Urmare din pag. I)

— Vă rugăm să ne preci
zați unele din acțiunile pre
văzute în domeniul muncii 
politico-educative de masă.

— Am să amintesc cîteva, 
•la întîmplare. lata de pildă, a- 
vem o seamă de acțiuni care 
au fost dedicate, așa cum e și 
firesc, sfertului de veac de e- 
xistență a Republicii. Au fost 
prevăzute apoi mai multe ac
țiuni pe linia sprijinirii acti
vității de producție, altele me
nite a contribui la realizarea 
educației comuniste, patriotice 
a tineretului precum și dezba
teri cu membrii cenaclului li
terar, consfătuiri cu cineclubu- 
rile, concursuri gen „Cine 
știa cîștigă", activități reali
zate de brigăzile științifice, în- 
tîlniri cu juriști în scopul popu
larizării legilor tării și încă 
multe altele.

— Ce ne puteți spune des
pre activitatea cultural-artis- 
tică de masă ?

— Ne-am propus ca, în co
laborare cu consiliul municipal 
al sindicatelor și comitetul 
municipal U.T.C., să organi
zăm 3—4 programe artistice 
pe lună Ia cluburile muncito
rești, casele de cultură și că
minele culturale. Aceste pro
grame vor fi dedicate aniver
sării Republicii și cinstirii 
fruntașilor în producție. De 
asemenea, ne vom spori 
preocupările pentru cu
noașterea și valorificarea 
folclorului local. După cum ați 
și anunțat cititorii ziarului, 
în cadrul universității popu
lare a luat anul acesta ființă 
un cerc de folclor în care ne 
punem mari speranțe.

— In domeniul activității 
cu cartea și filmul ce se va 
întreprinde ?

— Vom căuta să punem un 
accent deosebit pe populariza
rea cărții social-politice, pe 
creșterea ponderii acesteia în 
circuitul comercial și în pro
cesul de schimb în biblioteci. 
Vom organiza în continuare 
vitrine, recenzii cu cartea so- 
cial-politică, puncte de citit, 
rafturi tematice etc. In privin
ța muncii cu filmul planul nos
tru prevede proiectarea de fil
me documentare grupate tema
tic cu scopul popularizării cu
ceririlor României socialiste, 
combaterii concepțiilor misti- 
co-rteligioase și retrograde 
etc. Vom antrena în aceste ac
țiuni — ca de altfel și la toate 
celelalte — și pe intelectualii 
din diverse localități ale Văii 
Jiului.

—Vă rugăm să amintiți

aici și cile ceva despre acti
vitatea instituțiilor artistice 
și a Muzeului mineritului în 
trimestrul IV.

— In ceea ce privește Tea
trul de stat „Valea Jiului" noi 
■recomandăm direcțiunii și co
lectivului artistic să dovedeas
că o neslăbită preocupare p'en- 
tru prezentarea unor specta
cole de bună calitate nu numai 
la sediu dar și în turneu, chiar 
dacă se deplasează la sate, 
respectînd publicul spectator. 
Am cerut conducerii teatrului 
să fixeze o zi pe săptămînă 
cînd actorii vor putea partici
pa — în scopul instruirii la 
viața cullural-nrtistică din mu
nicipiu. De asemenea, am re
comandat corpului artistic al 
teatrului să dovedească mai 
multă preocupare pentru atra
gerea publicului, folosind di
verse forme și modalități, nu 
însă ca cele de pînă ncum ca
re nu și-au prea atins scopul.

Sarcina principală a filialei 
Petroșani a U.A.P. în acest tri
mestru este de a organiza o 
expoziție cu tema „Valea Jiu
lui la cea de-a XXV-a aniver
sare a Republicii". După cite 
știm plasticienii noștri au și 
pornit să înfăptuiască această 
sarcină. In ceea ce privește 
muzeul, ne vom intensifica e- 
forturile pentru atragerea a cît 
mai mulți vizitatori în sălile 
sale, în așa fel îneît să se depă
șească planul stabilit initial. 
Sînt prevăzute, de asemenea, 
conferințe pe teme de istorie 
a patriei, deplasări trimestria
le ale caravanei muzeistice la 
Dealul Babii, precum și edita
rea studiului monografic „Des
coperiri monetare antice în 
Valea Jiului". Cam acestea ar 
fi, pe scurt, principalele pre
vederi ale planului nostru pe 
trimestrul în curs. După cum 
spuneam mai sus, cîteva ac
țiuni concrete s-au și desfă- 

. șurat în diverse localități.
Sin tem convinși că prin spri

jinul comitetului municipal de 
partid și al comitetului ju
dețean pentru cultură și 
educație socialistă, în co
laborare cu sindicatele și 
organizația de tineret, vom pu
tea să realizăm în totalitate și 
la un înalt nivel ceea ce ne-am 
propus, nu de dragul de a pu
tea raporta că „ne-am îndepli
nit planul" ci pentru a ridica 
activitatea cultural-educativă 
și artistică din Valea Jiului 
la nivelul dezideratelor expri
mate de secretarul general al 
partidului în recenta sa vizită 
în Valea Jiului, la nivelul con
dițiilor deosebite pe care le 
avem la dispoziție.

(Urmare din pag. 1)

Bineînțeles că n-am scăpat 
să le spun că ceea ce ni se 
cere nouă, minerilor, acum 
este să producem mai mult, 
mai bine, mai ieftin. Să 
folosim timpul de lucru în 
mod rațional, iar exploata
rea mașinilor și utilajelor 
să fie făcută cu multă, mul
tă chibzuială. Tot atunci 
m-am hotărît să preiau eu 
conducerea, brigăzii de tine
ret nou înființată în sector. 
Desigur, mulți dintre cei 
pe care îi am în brigadă 
lucrează de mai mulți ani 
împreună cu mine...

Despre succesele brigăzii, 
despre integrarea ei pe fă
gașul cel mai bun țin să a- 
mintesc că deși este proas
păt înființată, se observă o 
mare ambiție, mult elan ti
neresc și obținem succese. 
De altfel deviza întregii 
brigăzi este: „Vom da în

fiecare lună cărbune peste 
plan!“ Și înfăptuim aceas
tă ,deviză.

Despre Szabo Balazs, des
pre brigada sa, mi-au vor
bit cu stimă și respect 
maistrul loan Fuioru, ingi
nerul Ovidiu Avramescu, 
șeful sectorului, precum și 
alți oameni care îl _ cu
nosc de mult timp. Toți, dar 
absolut toți, l-au caracte
rizat ca un om destoinic, 
harnic și priceput, un . co
munist care se străduiește 
să împărtășească și altora 
din experiența acumulată.

Nimic nu surprinde din 
toate acestea. E chiar nor
mal să fie așa, cu atît mai 
mult cu cît Szabo este un 
șef de brigadă fruntaș din 
Valea Jiului.

...Vorbe simple, fapte obiș
nuite din munca și viața 
unui comunist, a unui bun 
șef de brigadă, a unui om.

Cea mai mare atenție 
producțiilor viitoare
(Urmare din pag. 1)

forestier auto), Pîrîul Moruș și 
Bîrlogu din sectorul Lonea, 
Tusu și Valea de Brazi din sec
torul Lupeni și Gîrbovu — 54 
și Cîmpu Mielului — 103 din 
cadrul sectorului Cîmpu lui 
Neag.

Frontul de lucru fiind asigu
rat ne preocupăm de asigura
rea forței de muncă, astfel ca 
în 25 octombrie să putem ata
ca toate parchetele eșalonate

pentru stocuri. Pentru întregul
efectiv necesar vom avea asi
gurate condiții de cazare în 
cabane, ultimele două fiind în 
stare de finisaj.

Apropierea iernii ne mai pre
tinde doar pregătirea drumuri
lor de transport de-a lungul 
cărora, în porțiunile cu pante 
mari, vom trece imediat la de
pozitarea zgurei în colaborare 
cu 'sectorul Iscroni al U.M.T.F.
Deva.

Tehnologii noi, moderne 
introduse în producție

Colectivul Institutului de 
cercetări miniere din Capi
tală, a finalizat tehnologia 
de extragere a minereului 
de cupru din bazinul Bălan, 
prin procedeul numit „cu 
banc subminat". Folosirea 
acestuia oferă posibilitatea 
exploatării economice a re
zervelor de cupru, măririi 
capacității de producție și 
obținerii unor economii la 
prețul de cost de circa 5 
milioane lei anual. De 
asemenea, pentru exploata
rea minieră Leșu Ursului 
s-a realizat un echipament 
metalic complex din aliaje 
de aluminiu folosit Ia lu
crările de susținere în a- 
bataje, care contribuie la 
reducerea substanțială a 
consumului de material 
lemnos. Pe această cale se 
obțin economii estimate la

cinci milioane lei anual.
Același institut a realizat 

un nou reactiv pentru flota- 
rea minereurilor cu sulfuri, 
folosind ca materie primă 
reziduurile petrolifere de la 
rafinăria Ploiești. Produsul, 
experimentat cu succes la 
exploatările de la Bălan, 
Moldova Nouă și Leșu Ur
sului, înlocuiește reactivii 
similari din import și duce 
la economisirea a 500 000 
lei valută anual. Totodată, 
s-au încheiat lucrările de 
asistență tehnică pentru a- 
plicarea cercetărilor cu pri
vire la valorificarea supe
rioară a minereurilor sărace 
în fier de la Lueta. Pune
rea la punct a acestei teh
nologii va permite exploa
tarea integrală a zăcămîn- 
tului.

*

reluarea 
Peru, 

țări 
semnificație apar

te. ea reprezentînd încă o do
vadă a politicii falimentare 
de blocadă și izolare a Cu
bei, promovată de. Statele 
Unite ale Americii, politică 
ce s-a dovedit de la bun în
ceput nerealistă și sortită e- 
șecului. In același timp, hotă- 
rirea celor patru reprezintă 
o nouă confirmare a presti
giului de care se bucură Cu
ba socialistă pe continentul 
latino-american și in lume.

După cum se știe. Statele 
Unite au impus blocada eco
nomică și politică împotriva 
Cubei. Dar. faptele au dove
dit-o, Cuba nu putea rămi- 
ne izolată, curentul de opi
nie în favoarea normalizării 
relațiilor cu această țară fă- 
cîndu-se tot mai simțit pe 
continent, în pofida presiuni-

Comentariul zilei

cari de eliberare națională ce 
se desfășoară pe continent, de 
redobindire a drepturilor a- 
supra bogățiilor și resurse
lor naționale, de eliminare a 
dominației străine, restabili
rea relațiilor cu Cuba, socia
listă a devenit o parte com
ponentă a. luptei împotriva 
dominației imperialismului. 
De altfel, Omar Torijos, șe
ful statului Panama, a decla
rat. recent că politica 
cadă împotriva Cubei 
atît mai anacronică 
cind s-au făcut pași 
lanți spre. însănătoșirea cli
matului politic internațional, 
cind se afirmă tot mai pu
ternic principiile coexistenței 
pașnice între țări cu siste-

ele blo- 
este cu 
astăzi, 

impor-

me sociale diferite. Politica 
de izolare a Cubei, aflată in 
același timp în flagrantă con
tradicție cu prevederile Car
tei O.N.U. și normele de 
drept internațional, este in
firmată de noi și noi acțiuni 
ale statelor latino-americane, 
ale altor state, care proce
dează la reconsiderarea rela
țiilor lor cu Cuba. In acest 
context, hotărîrea celor patru 
țări din bazin-ul Mării Carai
bilor este apreciată ca un pas 
pozitiv și realist,, care cores
punde intereselor naționale 
ale acestor țări și care con
tribuie la însănătoșirea cli
matului politic in această zo
nă a lumii. Totodată, ea vine 
să confirme o afirmație re
centă a primului secretar al 
C.C. al P.C. din Cuba, primul 
ministru al Guvernului Revo
luționar, Fidel Castro, care a- 
răta că relațiile țării sale cu 
statele latino-americane nu 
se vor limita la două-trei 
țări, Cuba fiind gata să sta
bilească raporturi cu cele
lalte țări latino-americane pe 
baza respectării principiilor 
suveranității, independenței, 
egalității'in drepturi.

0 George Macovescu, prim- 
adjunct al ministrului afaceri
lor externe al Republicii So
cialiste România, a avut un 
schimb de vederi cu John Als- 
tead, asistent al subsecretaru
lui de stat pentru afacerile ex
terne al Canadei, în probleme 
de interes comun ale evoluți
ei situației internaționale, in
clusiv pregătirea conferinței 
de securitate și colaborare în 
Europa. De asemenea, George 
Nîacovescu a făcut o vizită se
cretarului de stat ad-interim 
pentru afacerile externe al 
Canadei, P. Tremblay.

0 Corespondentul Agerpres, 
V. Stamate, transmite: Cei 11 
pescari cubanezi, membri ai e- 
chipajelor navelor de pescuit 
„Aguja" și „Plataforma 4", ca
re au fost atacate și scufun
date, in apele internaționale, de 
către două ambarcațiuni pira
terești, la bordul cărora se a- 
flau contrarevoluționari de o- 
rigine cubaneză, s-au întors 
la Havana. Descoperiți în lar
gul mării de un elicopter care 
i-a dus 
Insulelor 
cubanezi 
în patrie
aparținînd liniilor aeriene cu
baneze.

® In mai multe cartiere 
protestante din Belfast s-au 
produs luni seara ciocniri vio
lente între forțele britanice și 
elemente ale unor organizații 
extremiste. Cel puțin 
persoane civile și-au 
viața, iar 14 militari 
au fost 
trei ani 
acum la

® La
un protocol privind schimbu
rile de mărfuri dintre R.P. Al
bania și R.P. Bulgaria pe anul 
1973. Protocolul prevede o 
creștere de 7 la sută a volu
mului comerțului bilateral în 
raport cu anul 1972.

© Potrivit datelor publicate 
de Institutul național de sta
tistică, de la începutul anului 
și pînă în prezent, costul vie
ții a crescut, în Spania, cu 5,6 
la sută.

la Nassau, capitala 
Bahamas. pescarii 

au îost transportați 
la bordul unui aparat

patru 
pierdut 
englezi 

celorrăniți. Bilanțul
de incidente se ridică 
610 morți.
Tirana a fost semnal

MIHAI FABRIAN

Uzina de mașini electrice din Capitală produce cca. 400 de sortimente de motoare e- 
lectrice, grupuri de sudură și aparataj. Produsele uzinei sînt apreciate și pe piața ex
ternă, fiind exportate în 49 de țări. Colectivul de aici și-a propus ca în cinstea celei 
de-a 25-a aniversări a Repu blicii să realizeze peste planul anual 500 de produse.

Aspect din secția montaj motoare electrice.

Sr. Informații utilitare

MIERCURI 18 OCTOMBRIE
Soarele răsare la ora 6,34 

și apune la ora 17,26.
IZiele trecute din an — 292. 
iZilele rămase — 74.

EVENIMENTE
© 1886 — A murit medi

cul Gh. Polizu, membru de 
onoare al Academiei Româ
ne (n. 1819) @ 1907 — A mu
rit Voicu Andreescu-Rîu- 
reanu, militant al mișcării 
muncitorești din țara noas
tră (65 de ani) (n. 1875) @ 
1907 — S-a născut scriitorul 
Mihail Sebastian (m. 1945) © 
1920 — începe greva munci
torilor de la C.F.R., sem
nalul grevei generale care T 
cuprins întreaga tară @ 
1972 — Vor avea loc întîlniri 
între delegația Federației Sin
dicatelor Germane din R.F.G.

și o delegație a Sindicatelor 
Libere Germane din R.D.G. 
(18—19) ® 1944 — Elibera
rea Greciei de sub ocupația 
Germaniei naziste @ 1967
— A intrat în vigoare proto
colul de aderare a Poloniei 
la Acordul general pentru 
tarife și comerț, GATT.

FILME
PETROȘANI — 7 Noiem

brie : Odiseea generalului 
Jose ; Republica : Intoarce- 
te ; LONEA — Minerul : 
După vulpe ; VULCAN : An
cheta de la Hotel Excelsior; 
LUPENI — Muncitoresc : Car
men ; Cultural : Femei în ol- 
said ;

PROGRAMUL I: 6,00 Muzică 
și actualități; 7,00 Radiojurnal; 
8,00 Sumarul presei; 9,30 Viața 
■cărților; 9,50 Muzică ușoară; 
10,00 Buletin de știri; 10,05 De 
la Dunăre la mare — melodii 
populare; 10,30 Vreau să știu; 
10,50 Piese instrumentale; 11,00 
Buletin de știri; 11,05 Formația 

„Los Tijuana Mariachis"; 11,15

In cadrul Uzinei „Indus
tria Sîrmei" din Cîmpia 
Turzii a început experi
mentarea programării pro
ducției cu ajutorul calcula
torului electronic românesc 
„Felix — C-256". Calcula
torul efectuează programa
rea și lansarea producției 
în fabricația electrozilor de 
sudură, repartizînd sarci
nile pe principalele utila
je de bază ale secției, ast
fel îneît ele să lucreze la 
întreaga lor capacitate. 
Programarea producției a- 
cestei secții pe o lună, de 
pildă, se face rapid și pre
cis, în mai puțin de două 
minute.

In prezent în industria 
siderurgică funcționează 15 
calculatoare electronice, ca
re s-au dovedit deosebit de 
eficace sub aspectul îmbu
nătățirii calității și al mic
șorării consumului de me
tal. La Galați, de exemplu, 
a fost dată în funcțiune in
stalația pentru optimiza
rea rețetei șarjelor la con- 
vertizoarele de la oțelărie, 
prin care se efectuează ur
mărirea și controlul para
metrilor calitativi ai pro
ducției de oțel. Tot cu aju
torul electronicii, la Hune
doara, se optimizează tă
ierea în flux a semifabrica
telor în funcție de cerințele 
beneficiarilor.

Sr. Informații utilitare
Consuli ație juridică. întrebări și 
răspunsuri; 11,30 Selecțiuni din 
opereta „Robert și Elisabeth0 
de Ron Grainer; 11,40 Piese co
rale; 12,00 Discul zilei: 12,15 Re
cital de operă Valentin Teodo- 
rian; 12,30 întâlnire cu melodia 
populară și interpretul preferat; 
13,00 Radiojurnal; 13,15 Avan
premieră cotidiană; 13,30 Con
cert de prânz; 14,00 Compozito
rul săptăminii — Franz Liszt; 
14,40 La microfon Sofia Popa, 
Ingeborg Lehrer și Mihai Lăcă
tuș; 15,00 Buletin de știri; 15,05 
Fișier editorial; 15,15 Serenade 
și rondouri clin opere; 15,30 Mu
zică de estradă; 16,00 Radiojur
nal; 16,15 Valsuri in interpre
tări corale; 16,30 Știința la zi ; 
16,35 Cântece de Nicolae Kircu- 
lescu; 16,50 Publicitate radio ; 
17,00 Tînăra generație răspunde 
prezent; 17,20 Coruri din opere;
17.30 Autografe muzicale; 18,00 
Orele serii; 20,00 Republica Ia 
un sfert de veac; 20,10 Zece 
melodii preferate; 20,45 Consem
nări de Ștefan Pascu; 20,50 Cîn- 
tă Ion Luican; 21,00 Revista șla
gărelor; 21,25 Moment poetic;
21.30 Bijuterii muzicale; 22.00 
Radiojurnal; 22,30 Concert de 
seară; 24,00 Buletin de știri; 0,03 
—6,00 Estrada nocturnă.

9,00 Deschiderea emisiunii. 
Telex;

9,05 Bucureștiul necunoscut;
9,25 Prietenii lui Așchiuță — e-

misiune pentru preșcolari ; 
„Traista cu povești0;

9,50 Publicitate;
10,00 Curs de limba franceză. 

Lecția a 25-a;
10.30 Comentariu la 40 de steme. 

Județul Bistrița-Năsăud;
10,50 Telecinemateca pentru co

pii: „Colț Alb°;
12.20 Universitatea Tv.;
12,55 Telejurnal;
17.30 Deschiderea emisiunii de 

după-amiază.
Curs de limba germană. 
Lecția a 23-a;

18,00 Studioul artistului amator;
18,15 Semnificații. Informarea 

maselor și rolul social al 
opiniei publice;

18,35 Tragerea Pronoexpres;
18,45 Muzica. Emisiune de actua

litate muzicală;
19,00 Timp și anotimp in agri

cultură ;
19.20 1001 de seri: „Prințesa de 

mac“ (IV);
19.30 Telejurnal.

In cinstea aniversării Re
publicii — cronica marii 
întreceri;

20,00 Teleobiectiv;
20.20 Telecinemateca: „Legenda 

îndrăgostiților“.
Regia: Jean Delannoy. Cu: 
Jean Marais, Jean Murat, 
Madeleine Sologne, Junie 
Astor;

22,10 Teleglob. Imagini din Un
garia;

23.30 24 de ore.


