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Ședința comună o Comitetului 
Executiv at C.C. al P.C.R.

$1 a Consiliului de Miniștri

A

încheierea lucrărilor 
consfătuirii pe tema 

„îmbunătățirea calității 
a parametrilor și 

comportării în exploatare 
a utilajelor miniere

La Petroșani au luat sfîr- 
șit, ieri după-amiază, lucrările 
consfătuirii organizate de 
Centrala cărbunelui din ini
țiativa și cu sprijinul Comite
tului județean Hunedoara al 
P.C.R., pe tema preocupărilor 
actuale pentru „îmbunătățirea 
calității, a parametrilor și 
comportării in exploatare a 
utilajelor miniere", la care au 
participat reprezentanți ai 
ministerelor coordonatoare, 
ai centralelor industriale și ai 
uzinelor producătoare de uti
laje miniere din țară.

După un fructuos dialog a- 
vut la exploatările miniere, 
in abataje, în cadrul vizitelor 
de lucru întreprinse în după- 
amiaza primei zile a consfă
tuirii, participanții au purtat, 
ieri dimineața, discuții rod
nice în comisii constituite pe 
grupe de utilaje. Apoi, în 
cursul după-amiezil de 
au fost reluate discuțiile 
plen. Au luat cuvîntul 
MIHAIL DUMITRAȘCU, 
rector tehnic la „Unio" 
Mare, ing. TRAIAN CĂNES- 
CU, director tehnic la Elec- 
troaparataj București, ing. 
GHEORGHE CRIȘAN, direc
tor general în cadrul Minis
terului Construcțiilor de Ma
șini, ing IOAN STATE, șef 
serviciu tehnic în cadrul 
Ministerului Industriei Con
strucțiilor de Mașini și Uti
laj Energetic, ing. IOSIF RE 
METE, . șeful inspectoratului 
pentru protecția muncii Pe
troșani. Vorbitorii s-au refe
rit la schimbul rodnic de 
idei prilejuit de consfătuire 
adus în direcția îmbunătăți
rii calității execuției și ex
ploatării utilajelor miniere.

A luat, de asemenea, cu
vintul tovarășul IOAN Ml- 
NEU, adjunct al ministrului 
minelor, petrolului și geolo
giei, directorul general al 
Centralei cărbunelui Petro
șani care a subliniat cerința 
imperioasă ce stă, deopotri
vă, in fața furnizorilor de u- 
tilaje miniere și beneficiari-

ieri 
in 

ing. 
di- 

Satu

lor 
mult pentru a asigura indus
triei carbonifere utilaje de 
calitate superioară, adecvate 
condițiilor de lucru în subte
ran cu înalți parametri teh
nici, pentru a Îndeplini astfel 
deziderafele trasaîe de con
ducerea superioară 
privind sporirea 
de cărbune.

In încheierea 
consfătuirii a luat 
tovarășul IOACHIM MOGA, 
prim-secretar al Comitetului 
județean Hunedoara al 
P.C.R., care a adresat parti- 
cipanților, și prin ei, tuturor 
cadrelor tehnico-inginerești, 
îndemnul de a contribui nea
bătut la transpunerea in 
practică a sarcinilor izvorîte 
din documentele Congresului 
al X-lea al P.C.R., ale Con
ferinței Naționale din luna 
iulie 1972, ale Plenarei C.C. 
al P.C.R. din 28 februarie — 
2 martie a.c., a indicațiilor și 
sarcinilor exprese trasate de 
secretarul general al parti
dului. tovarășul NICOLAE 
CEAUȘESCU, cu prilejul vi
zitei de lucru în Valea Jiu
lui, din toamna anului trecut 
privind creșterea gradului de 
mecanizare a muncii în sub
teran, perfecționarea și mo
dernizarea tehnologiei de 
extracție în pas cu cerințele 
actualei etape a edificării 
societății socialiste multila
teral dezvoltate. Vorbitorul 
a subliniat necesitatea inten
sificării colaborării între mi
nistere pentru înfăptuirea 
măsurilor adoptate in cadrul 
consfătuirii de la Petroșani, 
a sporirii preocupărilor or
ganelor și organizațiilor ju
dețene de partid în raza că
rora se află uzinele producă
toare de utilaje miniere, în 
direcția intensificării mun
cii politice pentru întărirea 
răspunderii colectivelor de 
muncă in producția utilaje
lor necesare industriei car
bonifere.

Fapte
ce confirmă

hărnicie
In cadrul exploatării miniere 

Dîlja întrecerea socialistă din
tre brigăzi continuă cu am
ploare sporită. In ierarhia în
trecerii, pe primul loc, se află 
sectorul I condus de inginerul 
Martin Borșa. „Cfel mai bun 
între cfei mai buni" eștș* cțilpc- 
tivu'l brigăzii condusă de Duf 
milru Bălășcău, din abatajul 
cameră nr. 5, stratul 5, blocul 
II. In perioada 2—7 mai mine
rii de aici a,u realizat planul 
de producție în proporție de 
104,6 la sută, extrăgînd peste 
plan 75 tone cărbune de bună 
calitate și majorînd randamen
tul planificat in abataj cu 460 
kg/post.

Brigăzi cu realizări pozitive 
există și la sectorul II al mi
nei. Se remarcă prin fapte cea 
condusă de Sigismund Dane 
din abatajul cameră nr. . 6, 
stratul 3, blocul II. Buna orqa-

nizare a muncii, respectarea 
întocmai a normelor de protec
ția muncii au favorizat obține
rea unor rezultate bogate în 
abataj. Planul de producție, la 
zi, a fost realizat în proporție 
de 105,9 la sută, iar randamen
tul planificat a fost depășit cu 
970 kg cărbune pe fiecare post 
de miner.

Carol LASZLO, 
maistru principal

Un impuls
nou

întrecerii
minerilor

Luni dimineața, la ora 5, în 
sala de apel a minei Aninoa- 
sa, la inițiativa comitetului 
de partid pe mină și a comi
tetului sindicatului, a avut 
loc o consfătuire de producție

cu minerii șefi de schimb și 
brigadieri și cu maiștrii și 
șefii de sectoare. Scopul în
trunirii a fost acela de a con
frunta opiniile executanților 
— minerii de la fronturile de 
cărbune — cu ale conducăto
rilor procesului de extracție, 
cu cei obligați să asigure con
diții optime de desfășurare a 
activității productive.

Cu acest prilej colectivele 
unor sectoare și brigăzi s-au 
fengajat să extragă cantități 
Consistente de cărbune peste 
sarcinile lunare de plan. Sec
torul I al minei care avea, la 
zi, un plus de 324 tone, va 
produce pînă la sfîrșitul lu
nii, peste plan, 1700 tone căr
bune, obținute prin acumula
rea producțiilor ce se vor ex
trage, în plus, din abatajele 
sectorului: din frontalul I, 
brigada Aurel Cristea — 300 
tone; frontalul II, Vasile Ca- 
ila — 1000 tone; frontalul III, 
Nicolae Ilie — 300 t'one; aba
tajul . cameră nr. 5, Nicolae 
Bokor — 100 tone cărbune.

In ziua de 8 mai 1973 a avut loc 
ședința comună a Comitetului Exe
cutiv al C.C. al P.C.R. și a Consi
liului de Miniștri prezidată de tova
rășul Nicolae Ceaușescu, secretar 
general al Partidului Comunist Ro
mân, președintele Consiliului de 
Stat al Republicii Socialiste Româ
nia.

In cadrul ședinței comune au 
fost examinate principalele rezul
tate privind îndeplinirea planului 
de dezvoltare economico-socială și 
execuția bugetului de stat și ai prin
cipalilor indicatori ai planului fi
nanciar centralizat pe primele 4 
luni ale anului în curs.

Comitetul Executiv și Consiliul 
de Miniștri au constatat că datorită 
activității desfășurate de oamenii 
muncii din industrie și transporturi, 
de organele și organizațiile de par
tid, de ministere și centralele indus
triale, planul producției globale pe 
primele patru luni ale anului a fost 
nu numai realizat, dar și depășit cu 
1 miliard lei. Analiza făcută cît și 
realizările din cele patru luni arată 
că sînt toate condițiile ca planul pe 
1973 și angajamentele suplimenta
re asumate de colectivele de oa
meni ai muncii și comitetele jude
țene de partid să fie îndeplinite.

Totodată, Comitetul Executiv și 
Consiliul de Miniștri au stabilit mă
suri care să ducă la eliminarea 
neajunsurilor ce s-au manifestat, la 
aplicarea consecventă a Hotărîrilor 
Conferinței Naționale și Plenarelor 
C.C. al P.C.R. privind îmbunătăți
rea activității economice.

Ministerele economice, centrale
le și întreprinderile industriale tre
buie să acorde în continuare aten
ție deosebită bunei aprovizionări cu 
materii prime, materiale și piese de 
schimb, concomitent cu aplicarea 
unor măsuri energice, de reducere 
a consumurilor specifice și a chel
tuielilor materiale, de întărire a dis
ciplinei financiare. De

în Editura politică 
a apărut:

NICOLAE
CEAUȘESCU
Cuvintore la adunarea 

populară de la lași consa
crată aniversării revoluției de 
la 1848.

asemenea,

r

-Dezvoltarea intr-un ritm 
accelerat a exploatărilor mi
niere din bazin, deschiderea 
de noi capacități de produc
ție impun — cum de altfel es
te și firesc — sporirea numă
rului de angajați necesari în 
activitatea productivă de la 
noile fronturi de lucru crea
te.

La mina Vulcan sosesc me
reu noi contingente de tineri 
din toate colțurile țării, pen
tru a se angaja, majoritatea 
cu dorința de a-și însuși o 
meserie, de a obține o califi
care în cel mai scurt timp. O- 
dată ce au intrat pe poarta 
exploatării, noii angajați tre
buie ajutați să se deprindă 
cu cerințele pe care le reclamă 
viitoarea lor muncă, să fie 
familiarizați cît mai grabnic 
cu tehnologia specifică mun
cii în subteran. In acest sens, 
tocmai pentru a-i ajuta să se 
stabilizeze în Valea Jiului, 
noii angajați beneficiază prin 
lege — între multe alte drep
turi și înlesniri — de o in
demnizație de instalare, me
nită să le acorde un prim a- 
jutor pînă la data primirii 
primului salariu. Am dorit 
să aflăm dacă de această in
demnizație beneficiază 
cei care s-au angajat, de

c.o.p. 
mate- 

conform 
II. 1972.

aplicarea circularei 
privind cointeresarea 
rială a salariaților, 
H.C.M. 1 505 din 12.
In acest sens am sondat opi-

tul lunii aprilie, întrunesc 
condițiile de a beneficia de 
indemnizație 280 de munci
tori, în majoritate tineri. Dar 
lă mina noastră numai 53 din

La mina Vulcan

Oamenii vin, se angajează 
și pleacă, în timp ce unii 

se declară mulțumiți: 
„am realizat 

planul de angajări**

■■
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nia mai multor factori direct 
răspunzători de aplicarea 
cestor dispoziții.

— Din totalul celor 597 
muncitori angajați de la

a-

de 
in

ceputul anului pînă la sfîrși-

cei care au întrunit condiți
ile au primit indemnizația — 
ne-a relatat tovarășul Nicolae 
Macavei, locțiitor al secreta
rului de partid pe mină, ins
pector principal cu probleme

de personal. Adică numai a- 
cei salariați care posedă mu
tația definitivă în orașul Vul
can, care nu au mai lucrat în 
unitățile miniere ale Văii Jiu
lui și care s-au angajat, prin 
semnarea unui act adițional la 
contractul de muncă, de a lu
cra minimum trei ani la ex
ploatarea noastră. Dar majo
ritatea celor noi veniți refuză 
ajutorul, cu toate că noi, în
că din perioada instructajului, 
Ie propunem acest lucru. U- 
nii dintre aceștia, cu prepon
derență nefamiliștii, vin să 
se angajeze doar pentru scurt 
timp, atrași probabil de mi
rajul unui cîștig mare, dar 
cînd dau de rigorile muncii 
din subteran, abandonează, 
repede, de regulă, după pri
mirea primului salar. Cei fa
miliști însă ne solicită chiar 
de la început asigurarea lo
cuinței pentru a-și aduce fa
miliile. dorință pe care deo
camdată nu o putem satisfa
ce.

Deci, oare, s-a făcut totul, 
sau aproape totul, pentru a-i 
determina , pe noii angajați să

îonel ȚABREA

(Continuare in pag. a 3-a)

Sărbătorirea zilei de 9 Mai 
in Valea Jiului

Ziua independenței de stat 
a României — 9 Mai, prile
juiește tuturor locuitorilor 
Văii Jiului momente de înăl
țător patriotism, de evocare a 
nenumăratelor fapte de e- 
roism care se află încorpora
te în libertatea de azi. 
In zilele precedente, memo
rabila zi pe care o sărbătorim 
astăzi a fost întîmpinată cu 
numeroase festivități și acți
uni comemorative în cămine 
culturale, în școli, în cluburi 
și case de cultură. Luni, la 
Școala generală nr. 2 Petrila 
— Lonea a avut Ioc o fru
moasă festivitate pioniereas
că consacrată evenimentului. 
Căpitanul PETRU TUDOR 
Ie-a vorbit copiilor despre 
semnificația zilei și a evocat 
fapte de vitejie din timpul 
luptelor pentru cucerirea in
dependenței. Și orele de di- 
rigenție 
acestor 
constituie 
tism. Așa

au fost consacrate 
rememorări care 
lecții vii de patrio- 
a fost la școlile ge-

nerale nr. 1 și 3 Petroșani, la 
Liceul din Petrila.

Ieri după amiază 
atmosferă de înalt și 
patriotism și dragoste 
partid, în Valea Jiului au a- 
vut loc adunări. comemorati
ve și întîlniri cu veterani de 
război și ofițeri care au vor
bit despre „9 MAI — ZIUA 
INDEPENDENȚEI DE STAT 
A ROMÂNIEI ȘI A VICTO
RIEI ASUPRA GERMANIEI 
FASCISTE". Etapele istorice 
ale cuceririi independenței, 
contribuția hotărîtoare, su
perior organizată, pe care a 
adus-o Partidul Comunist Ro
mân în lupta pentru înfăptu
irea acestei năzuințe seculare, 
faptele de vitejie din timpul 
războiului împotriva Germa
niei fasciste și progresele înre
gistrate cu consecvență de po
porul nostru condus de partid 
în construirea unei vieți noi,și 
fericite, au fost evocate la 
Casa de cultură din Uricani

intr-o 
vibrant 
față de

(Continuare în pag. a 2-a)

dimineață, 
maistrului 

Elisei Bofan 
rezonan-

In acea 
cuvintele 
mecanic 
aveau parcă o 
fă deosebită.

— Iclănzan, 
reparația la 
doi. Trebuie 
bolta și partea refrac
tară din camera de de
tentă I

— Vila, te vei ocupa 
de verificarea presei 
de brichete nr. 21

— Perdi... Vei repara 
și regla distribuitorul 
de pastă I

— Ștef... Tu verifică 
elevatorul nr. 2 /

Din acea dimineață, 
linia a doua de bri
chetase de la Coroești 
intra în reparații care 
trebuiau terminate în 
10 zile. Orice depășire 
a termenului planificat 
însemna mari pierderi 
la producția de briche- 

avînd în vedere

oră de 
echiva- 

tone de

Începi 
cuptorul 
înlocuite

că o. singură 
nefuncționare 
lează cu 50 
brichete.

Lucrările care nece
sitau cel mai mare vo
lum de muncă trebuiau 
executate de lăcătuși, 
împreună cu echipa sa, 
Nicolae Iclănzan avea 
o sarcină de mare răs
pundere — repararea 
parțială a cuptorului 
doi. Aici nu toate lu
crările erau de lăcătu- 
șerie. Dar asta n-a 
constituit pentru oame
nii lui un impediment. 
Lăcătușii Ion Stamate, 
Marin Botoagă, Ludo
vic Tulbureanu, Con
stantin Văcaru, sudorii 
Tudor Șarpe și Costică 
Șiroi în frunte cu șeful 
de echipă Iclănzan, au 
pus mina pe lopată, au 
preparat mortar, au 
transportat cărămida 
pentru ca zidarii lui

Ion Ene să poată lucra 
cit mai repede. Conști
ent! că nimic nu trebu
ie precupețit 
lucrările să 
nate în cele 
oamenii au 
cite două 
neîntrerupt, 
de detentă : 
trut Florian 
Zoltan au fost 
de oamenii lui 
zan.

Nimeni, în cele zece 
zile, nu s-a plîns că 
ceva nu poate ii rezol
vat. Echipa lui . Lazăr 
Vila a demontat presa 
de fabricat brichete în 
proporție de 90 la sută. 
Fiecare piesa a fost 
minuțios verificată, iar 
acolo unde s-au consta
tat defecțiuni' ele au 
fost remediate cu rapi
ditate.

Aflat în mijlocul a- 
cestor oameni, aveai

pentru ca 
tie termi- 
zece zile, 
lucrat și 
schimburi 

In camera 
zidarii Pe- 
și Lacatoș 

ajutați 
Iclăn-

impresia că nu se cu
nosc. Văzînd însă ela
nul cp care muncesc 
puteai ușor deduce că 
se înfeleg numai prin 
muncă, că acolo, la iz
vorul ei, simplitatea 
gesturilor lor poate fi 
tradusă în cuvinte pe 
care dacă le asculți a- 
semenea unui cintec 
de privighetoare poți 
să le înmănunchezi in
tr-un înălțător senti
ment — dăruire,a.

Maistrul Elisei Botan 
a fost permanent în 
mijlocul acestor oameni 
indicîndu-le soluțiile 
cele mai avantajoase 
Spre exemplu lăcătuși
lor Ion Nicoară, Viorel 
Cătineanu, Nicolae Tri- 
fan care demontau 
banda 18/2 maistrul 
le-a dat imediat ver
dictul intr-un moment 
dificil.

— Ca să fim siguri, 
toba de acționare 
rolele 
te I

Ștef 
Baban, 
dru Biriș au 
șinele la elevatorul nr. 
2, urcîndu-le de la co
ta 5 pînă la cota 24 
O ascensiune la pro
priu și la figurat I E- 
lectricienii conduși de 
maistrul Mihai Călugă- 
ru au adus o contribu
ție însemnată și un a- 
jutor prețios ca terme
nul reparației 
respectat. La 
celor 10 zile, 
erau încheiate.
vul, și-a confirmat încă 
o dată capacitatea sa, 
printr-o verificare rigu
roasă -la acest examen 
al muncii.

trebuie
și

înlocui-

Aurel, 
sudorul

Nicolae 
Alexan- 
înlocuit

să lie 
stîrșitul 

lucrările 
Colecti-

Gheorghe POPESCU

este necesar ca ministerele, centra
lele, întreprinderile, organele și or
ganizațiile de partid să se preocupe 
permanent de îmbunătățirea calită
ții produselor, să se acționeze în di
recția introducerii mai rapide a 
progresului tehnic, realizînd planul 
de asimilare a unor noi produse, să 
se treacă cu mai multă hotărîre la 
reproiectarea și îmbunătățirea ca
lităților tehnice ale unor produse. 
In acest sens, să fie activizate și co
misiile muncitorești pentru contro
lul calității produselor care trebuie 
să manifeste mai multă exigență 
față de calitatea produselor destina
te consumului intern sau exportu
lui.

Comitetul Executiv și Consiliul 
de Miniștri au stabilit măsuri care 
să ducă la intensificarea ritmului in
vestițiilor, astfel îneît planul anu
lui 1973 să se realizeze în bune 
condițiuni și să fie puse în funcțiu
ne obiectivele economice prevăzute 
pentru acest 
s-au stabilit 
judicioasă a 
de producție

Comitetul
de Miniștri au stabilit să se ia mă
suri ferme în continuare pentru fo
losirea rațională a cadrelor de mun
citori și ingineri, a tuturor specia
liștilor în sensul repartizării cadre
lor cu o bogată experiență la noile 
obiective industriale din toate jude
țele țării.

In continuare, Comitetul Execu
tiv al C.C. al P.C.R. a aprobat pro
punerile de măsuri pentru îmbună
tățirea organizării unităților sani
tare, proiectul de decret privind 
stabilirea normelor unitare de 
structură pentru unitățile de cerce
tare și proiectare, precum și unele 
măsuri pentru îmbunătățirea orga
nizării unităților de învățămînt.

In încheiere, Comitetul Execu
tiv a rezolvat unele probleme ale 
activității curente.

an. In același timp, 
măsuri de folosire mai 
tuturor capacităților 
existente.
Executiv și Consiliul

9 Ma i aniversare
cu adinei semnificații

in istoria
poporului român

Ziua de 9 Mai constituie, dincolo de coincidența de date, i 
două aniversări înscrise în istoria națiunii române cu profunde 
înrudiri de sens și substanță : cucerirea independenței de stat, 
proclamată cu 96 de ani în urmă și victoria coaliției antihitleriste 
împotriva Germaniei fasciste la 9 Mai 1945. Cele două evenimen
te, deși îndepărtate în timp și petrecute în împrejurări sociale di
ferite, se află într-un raport de continuitate, ca etape istorice pe 
același drum al poporului nostru spre libertate, independență și 
suveranitate națională.

Proclamarea independenței statului român la 9 Mai 1877 în
cununează procesul unei dezvoltări multiseculare a poporului ro
mân și exprimă voința susținută prin jertfa de singe a națiunii. 
Ruperea oricăror legături de subordonare față de Poartă, procla
marea neatîrnării au fost consfințite - în condițiile internaționale 
ale secolului al XlX-lea și pe calea armelor. Războiul pentru in
dependența națională din 1877—1878, purtat alături de armatele 
rusești a cerut eforturi deosebite din partea României, aflată in 
acel timp într-un complex proces de modernizare după veacuri 
îndelungate de asuprire străină. Povarq efortului militar și econo
mic a revenit maselor populare, îndeosebi țărănimii care a alcătuit 
majoritatea populației. Totodată, efortul României a însuflețit pe 
toți românii aflați dincolo de hotarele de atunci ale țării. Românii 
din Transilvania și Bucovina au participat intens, prin ajutoare 
materiale, înrolări ca voluntari și alte mijloace Io lupta pentru in
dependență, manifestîndu-și astfel conștiința comunității cu în- I 
treaga națiune. In timpul operațiilor militare antiotomane, de la I 
sud de Dunăre, în strînsă frăție de arme cu ostașii ruși, trupele I 
române au dat dovadă de adevărate acte de eroism, pricepere | 
militară și putere de rezistență, legîndu-și numele, printre altele, | 
de crincenele asalturi desfășurate la Grivița și Plevna. In focul j 
luptelor și-au găsit o nouă expresie, tradiționalele legături de prie
tenie dintre poporul român și popoarele bulgar și sîrb

Istoricul act al cuceririi independenței de stat a avut o deo- j 
sebitâ însemnătate pentru dezvoltarea țârii, a națiunii române, I 
deschizind calea pentru desăvîrșirea, în 1918, a statului național 
unitar. In deceniile următoare, însă, datorită caracterului orîndui- 
rii sociale, a politicii conciliatoare a claselor dominante precum 
și influenței imperialiste străine, independența națională de la 
începutul acestui veac, interesele poporului au fost mereu pre
judiciate, mai ales în deceniul al patrulea, prin subordonarea e- 
conomică și politică a României Germaniei fasciste.

Unica forță socială care s-a ridicat cu hotărîre și consec
vență în apărarea intereselor națiunii a fost clasa muncitoare în 
frunte cu partidul ei, partidul comuniștilor. Dovedind un patrio
tism fierbinte, o înaltă răspundere față de destinele țârii, comu
niștii s-au situat în primele rînduri ale luptei desfășurate de for
țele înaintate ale națiunii impotrivo dictaturii militaro-fasciste, a 
participării României la războiul declanșat de Germania hitleris- 
tă împotriva Uniunii Sovietice. Infruntind teroarea regimului an- 
tonescian, întârindu-și legăturile cu masele largi, Partidul Comu
nist Român aplicind cu clarviziune la condițiile țării noastre spi
ritul marxismului creator, a asigurat prin coalizarea tuturor, forțe
lor democratice organizareo și victoria insurecției armate din au
gust 1944. Eroismul plin de sacrificii al comuniștilor a găsit un 
puternic sprijin în marile victorii ale U.R.S.S. - care a dus greul 
războiului - ale celorlalte puteri ale coaliției antihitleriste in 
eroica luptă de rezistență a popoarelor aflate sub ocupația hit 
leristă. J

/ (Continuare în pag. a 2-a)
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Istoria poporului român es
te străbătută ca un fir roșu de 
lupta neînfricată pentru apă
rarea gliei strămoșești, pentru 
cuoerirea și păstrarea suvera
nității și a independenței noas
tre de stat. In această luptă, 
poporul nostru a avut domni
tori străluciți prin talentul lor 
militar, politic și diplomatic, 
cum au fost: Mircea cel Bă- 
trîn, Ștefan cel Mare, Mihai 
Viteazul ș.a.

Lupta dîrză a poporului pen
tru independență și suverani
tate a obligat în multe rîn
duri pe cotropitorii străini .să 
recunoască dreptul ca țara 
„să se cîrmuiască după înse
și legile sale", O particularita
te a mișcării din țara noastră 
pentru unitatea națională și 
pentru independența de stat 
constă în faptul că aceasta 
s-a îmbinat cu țelurile de pro
gres social, de înlăturare a 
elementelor feudale din viața 
economică și politică a tării. 
Acest lucru l-au înțeles multe 
personalități progresiste din 
istoria poporului român, pa- 
trioți și revoluționari de sea
mă. Nicolae Bălcescu, referin- 
du-se la această legătură, a- 
răta că „libertatea dinăuntru... 
este peste putință a dobîndâ 
fără libertatea din afară", iar 
Alecu Russo, vorbind despre 
aceeași corelație, arăta că 
„slobozenia e îndoită : cea 
dinăuntru și cea din afară... 
ele sînt surori, una fără alta 
nu pot trăi". Contopirea idea
lurilor de libertate națională și 
socială explică puternicul e- 
lan revoluționar și patriotic al 
maselor din întreaga perioadă 
istorică în care s-a făurit sta
tul național unitar în Româ
nia.

Unirea Moldovei și a Țării 
Românești de la 1859, act de 
naștere a României moderne, 
a deschis o etapă nouă în dez
voltarea poporului român. Re
formele înfăptuite în timpul 
domniei lui Guza, printre care 
reforma agrară din- 1864 —
obținută prin înfrîngerea opo
ziției moșierimii —, reorganiza
rea armatei naționale, a justi
ției, adoptarea codurilor civil 
și penal, organizarea pe baze 
noi a învățămîntului public de 
toate qradele, au contribuit la 
accentuarea progresului eco
nomic și social-politic pe ca
lea capitalismului, la întări
rea statului modem român și 
la acumularea premiselor pen
tru cucerirea independenței 
de stat.

Cucerirea independentei na
ționale devenise o necesita
te imperioasă. Idealul jndepen- • 
<fenței înflăcăra întregul po
por. Lupta României pentru in
dependență făcea parte din 
mișcarea generală de elibera
te națională a poporului din 
peninsula Balcanică. In cadrul 
acestei mișcări, România a in
trat în războiul din 1877 ca 
aliată a Rusiei împotriva Im
periului Otoman. Se știe că la 
29 aprilie 1877, după ce cu trei 
zile înainte bateriile românești 
de artilerie de pe malul Du
nării răspunseră provocărilor 
turcești, adunarea deputaților

Victoria de la 9 Mai 1945, 
înfăptuită prin lupta multor 
popoare, a pus capăt unuia 
din cele mai grele războaie 
din istoria omenirii, care a 
provocat incalculabile pier
deri umane și materiale. Cei 
care am trecut prin acest 
război, avind experiența grea 
a acelor vremuri, păstrăm în 
memorie momente de neuitat, 
cărora, oricit am încerca, nu 
le putem da glas prin cuvin
te.

Clipa in care s-a aflat ma
rea veste a insurecției arma
te de la 23 August 1944, ală
turarea poporului român ia 
lupta împotriva Germaniei 
fasciste, care a însemnat sal
varea noastră ca stat și ca 
popor, ne este vie în minte.

Răsfoind documentele vre
mii, discutînd cu cei care pe 
vremea aceea ne aflam în 
primele rînduri ale luptei, 
găsim mereu noi și noi măr
turii despre curajul și abne
gația de luptă ale armatei 
române, ale acelor care ,s-au 
jertfit pentru libertatea și 
independența patriei noastre. 
Mă voi referi la cîteva epi
soade de luptă ale Diviziei 
2! infanterie, din care am fă 
cut parte și cu care am par
ticipat, efectiv, la bătăliile 
de pe valea Mureșului, de pe 
culmile din împrejurimile So
meșului, în special lingă Sa
tir Mare și în zona Cărei, a- 
colo unde s-a scris, cu slo
ve de singe, una din cele mai 
glorioase pagini de luptă ale 
Diviziei 21 infanterie. Aici 
am fost martorul unei lupte 
de cruntă încleștare cu duș
manul fascist, luptă care a 
contribuit mult la eliberarea 
întregului teritoriu al țării 
noastre.

In cursul nopții de 18 spre 
19 octombrie. Divizia 21 in 
fanterie primește misiunea 
expresă de a relua înainta
rea pe direcția nord-est către 
Carța de Sus și Satu Mare. 
La ora 5,30 Regimentul 35 
infanterie, sprijinit de focul 
artileriei divizionare, atacă 
cu ambele batalioane, în li
nie, reușind să pătrundă în 
dispozitivul inamic și să de
pășească pădurea Metișului. 
Aflată in plină acțiune, di
vizia noastră primește, în di
mineața aceleiași zile, ordi
nul să-și orienteze săgeata 

a declarat stare de război între 
România și Poarta Otomană, 
iar la 30 aprilie senatul a vo
tat o moțiune asemănătoare. 
Poporul român cerea cu nerăb
dare proclamarea independen
ței țării și începerea războiului 
împotriva turcilor. Marele act 
istoric s-a înfăptuit la 9 mai 
1877, cînd adținarea deputați- 
lor a proclamat independența 
de stat a tării. „Sîntem înde-

96
ani

de la
cucerirea 
indepen
dentei

9

de stat 
a României
pendenți, sîntem națiune de 
sine stătătoare; sîntem o na 
țiune liberă și independentă" 
— declara în acea zi memora 
bilă Mihail Kogălniceanu.

Desigur, mai trebuiau birui
te multe obstacole politice, iai 
pentru împlinirea visului se 
mai cereau multe jertfe. Pro
clamată .la 9 mai, independen
ța trebuia consfințită, întărită 
și apărată pe cîmpul de luptă, 
întregul popor a răspuns însă 
cu un entuziasm fără seamăn 
chemării la luptă pentru nea- 
tîrnare. întregul popor era ho- 
tărît să facă și a și făcut cele 
mai mari sacrificii pentru - a 
cuceri independenta. .Dorința 

atacului spre vest, pe direc
ția localităților Bicaz — A 
cîș. Divizia atacă im
petuos pe noua direcție. Pen 
tru atacul din ziua următoa 
re, ostașii aveau misiunea de 
a înainta pe direcția Babța 
— Acîș, de a sfă'rîma rezis
tențele inamice din zonă, a 
pătrunde in defileul pîriului

Mărturii aie vitejiei ostașilor noștri
Crasna, după care să continue 
urmărirea în direcția Cărei. 
In zori, regimentele 35 și 24 
infanterie reiau viguros îna
intarea și in scurt timp reu
șesc să elibereze satele Babța 
și Racova.

La 22 octombrie, ieșind in 
cimpie, divizia noastră stabi 
lește legătura la stingă cu 
elementele înaintate ale Re
gimentului 36 infanterie din 
Divizia 9 și împreună cu 
ostașii acestei mari unități 
de dobrogeni, continuăm vi
guros atacul spre Cărei. Ina 
micul dispunea de mult arma 
ment automat, artilerie și a- 
runcătoare de mine, de în 
tinse timpuri de mine. Din 

Ostași pontonieri români și sovietici construind înipre- Aspect din luptele purta tate de ostașii români pentru
ună un pod peste un curs de apă. eliberarea nordului Tronsilva niei.

noastră cea mai vie — scria 
ziarul „Românul", la 14 mai — 
este de a vedea armata noas
tră trecînd Dunărea și mergind 
să contribuiască la nimicirea 
unei dominațiuni devenită o- 
dioasă lumii întregi. Voim ca 
românii să-și datoreasc-ă lor 
înșile independența absolută a 
patriei, o dorim pentru că cre
dem că ea va contribui la mă
rirea și ridicarea patriei".

împrejurările înfăptuirii ma
relui deziderat sînt cunoscute 
și trăiesc viu în conștiința po
porului român. La cuvântul 
„independență", asociem spon
tan anul 1877. Vedem în fața 
noastră pe bravii ostași ro
mâni : dorobanți, călărași și 
artileriști, care, trecînd Dună
rea, cu dorința de neatîrna- 
re a poporului, s-au avîntat cu 
un eroism legendar asupra duș
manului, cucerind rlnd pe rînd 
redutele Plevna, Grîvîța, Vi- 
din și Rahova. Se știe că în 
focul luptei s-a clădit o frăție 
de arme de neuitat între osta
șii români și ruși. După cîteva 
luni de zile încordate, ultime
le rezistențe otomane erau li
chidate și izbînda deplină. Vi
sul de veacuri al poporului 
nostru fusese împlinit pe cîm
pul de bătălie, prin foc și sin
ge, prin jertfe considerabile, 
dar care n-au fost în zadar 
pentru că aveau să deschidă 
o epocă nouă, în istoria Româ
niei moderne, pe drumul desă- 
vîrșiriij unității naționale și de 
stat.

După memorabilul act de la 
23 August 1944, România a în
lăturat pentru totdeauna jugul 
dominației imperialiste, și-a 
cîștiqat deplina independență 
de stat. Sub conducerea parti
dului comunist, poporul român, 
luîndu-și destinele în propriile 
mîini, își făurește liber și nea- 
tirnat viața nouă, societatea 
socialistă multilateral dezvolta
tă. Poporul nostru știe că te
melia trainică a suveranității 
și independenței de stat o con
stituie crearea unei puternice 
economii naționale, dezvolta
rea continuă a . forțelor de pro
ducție. Cincinalurile și planu
rile noastre de perspectivă 
vorbesc cu elocvență despre 
străduința noastră în această 
direcție- Partidul si statul nos
tru promovează cu consecven
tă principiile independentei și 
suveranității naționale, nea
mestecului în treburile interne, 
egalității în drepturi în rela
țiile dintre toate statele. Pe 
baza acestor principii colabo
răm cu toate țările socialiste, 
dezvoltăm colaborarea cu toa
te statele lumii, ceea ce con
stituie o importantă condiție 
pentru crearea unui climat de 
încredere și colaborare inter
națională. pentru cauza păcii 
și înțelegerii între popoare. 
Sprijinim» lupta de eliberare 
națională, împotriva dominației 
străine, acolo unde ea mai 
dăinuie, și a politicii agresive 
a imperialismului Iată conți
nutul adevărat al independen
ței noastre socialiste de azi.

Nicolae WARDEGGER 

această cauză înaintam tot 
mai greu. Ploua neîncetat. 
Pămîntul devenise clisos. E- 
chipamentul vestimentar, im 
bibat de apă, era atît de 
greu, incit părea confecționai 
din foi d$ metal. Dar ostașii 
noștri, animați de dorința de 
a alunga cît mai repede duș
manii de pe ultima parte a 
pămintului străbun, conținu 
au să înainteze bărbătește.

In cursul zilei de 23 și 
al nopții spre 24 octombrie, 
unitățile diviției noastre au 
fost nevoite să ducă din nou 
lupte singeroase. Pentrn 
zdrobirea unităților hitleris- 
te din zona Cărei a fost ne
cesară combinarea cu măies 
trie a atacurilor frontale cu 
manevrele de flanc și de spa
te. Dînd atacuri după atacuri, 
unitățile diviziei noastre, a- 
lături de regimentele Divizi
ei 9 infanterie, au distrus în 
cursul zilei de 24 octombrie 
rezistențele dușmane care 
constituiau penultima centu
ră de rezistență a fasciștilor

ACELE ZILE DE NEUITAT
Victoria în evocarea veteranilor răiboiului antihitlerist

EROULUI
Revăd morminlul vechi și venerat 
Unde legende se mai nasc din lut, 
Aici își doarme somnul un soldat, 
Al patriei erou necunoscut.

Necunoscut f Te știu oștean erou 
De la Rovine, Plevna, Criș, Cărei — 
Aud și azi al luptelor ecou 
De cind loveai cu spada în mișei.

Ai biruit vrăjmaș după vrăjmaș 
Prin secoli de iurtună și de jar, 

. Ca să ne fie tara bun sălaș, 
Cu tinerele veșnic de stejar.

Noi, visul tău, eroule soldat
L-am inălfat mai sus în noua vreme
Cînd România suie avîntat
Spre piscurile împlinirilor supreme,

Nicolae POP

V_________ _________________________ /
Străbătuseră un lung și a- 

spru drum de lupte. Lingă Co
rei, la borna de hotar, flutura 
din nou - tulburător prin sim
bol — steagul românesc de 
văpaie, aur și azur. Umăr la 
umăr cu ostașii sovietici, adu
seseră apoi zorii libertății in 
Ungaria, Cehoslovacia, Austria. 
In 1877, dorobanții și roșiorii 
consfințiseră independența ță
rii prin jertfa dată pe pămînt 
străin — Ia ’ Grivița, Rahova, 
Smîrdan, Vidin. Acum, în în
cleștarea pe viață si pe moarte 
cu fasciștii, urmașii eroilor din 
Războiul pentru indeoendentă 
reeditau fapta predecesorilor 
tot dincolo de hotarele tării, 
dar la dimensiuni cu semni
ficații istorice nu numai în
noitoare, ci profund revoluțio
nare pe calea deschisă de in
surecția armată victorioasă din 
august 1944. Aproape o sută 
șaptezeci de mii de viteji, din 
cei peste o jumătate de milion 
de ostași români care au lup
tat împotriva vrăjmașului - de 
pe țărmul Mării Negre, pînă 
dincolo de Hron - s-au jert
fit pe acest drum de glorii. O 
SUTA ȘAPTEZECI DE MII DE 
EROI ! Cu tinerețea, visurile, 
dorurile și idealurile lor con
topite în imensul fluviu al iu
birii de țară, al conștiinței da
toriei față de patrie și genera

ce se apărau la sud de Că
rei.

Atacul a fost dezlănțuit în 
zorii zilei de 25 octombrie. 
Acțiunea a dat rezultatele aș
teptate. Unități din Divizia 9 
infanterie s-au înfipt ca o 
lance în dispozitivul adver
sarului și au pătruns in oraș 
pe la marginea de nord-est, 
în timp ce ostașii Diviziei 21 
infanterie, prin manevrele e

xecutate, contribuiau în mod 
hotăritor Ia cucerirea orașu
lui. Primele subunități care 
au pătruns în centrul orașu
lui au înălțat pe una din ce
le mai înalte clădiri mîndrul 
drapel al patriei noastre.

Steagul tricolor a fluturat 
ca un simbol al eliberării în
tregii țări.

In scurt timp, bravii ostași 
ai diviziei 21 infanterie au a- 
tins granița cu Ungaria și 
s-au angajat cu aceiași dăru
ire de sine dovedind un înalt 
spirit de sacrificiu luptînd 
mai departe dincolo de hota
rele României, aducindu-și 

țiile viitoare. Ei au luptat pen
tru VICTORIE, au crezut ne
clintit in ea, dar nu le-a mai 
fost dat să guste din cupa mă
rit biruințe de ta 9 Mai 194Ș. 
Ce sentimente a declanșat in 
inimi acel istoric moment al 

salvelor ce vesteau VICTORIA ? 
La această întrebare ne dau 
răspuns cîțiva dintre foștii com
batanți — veterani ai războiu
lui antihitlerist.

Jertfele pandurilor 
n-au fost zadarnice

General-colonei in rezer
vă NICOLAE CAMBREA: 
,,Mi-a revenit inalta cinste de 
a mă afla pe frontul antihitlerist 
în fruntea Diviziei „Tudor Vladi- 
mirescu", în calitate de coman
dant al acestei mari unități ro
mâne. Au trecut 28 de ani de 
la Victorie, dar epopeea lup
telor a rămas atît de adine în
crustată în conștiința noastră 
incit e imposibil să uităm mă
car un detaliu din desfășurarea 
evenimentelor. Tinerele genera
ții cunosc doar din cărți sau din 
istorisirile veteranilor cu cită 
bărbăție și demnitate au luptat 
românii și ce uriașe sacrificii a 
cerut această bătălie pe viață

contribuția la eliberarea Un
gariei, Cehoslovaciei, la vic
toria istorică a coaliției anti
hitleriste asupra Germaniei 
naziste.

★

Nemuritoarele fapte ale 
armatelor române și sovieti
ce, ale participanților la miș
carea de rezistență, ce aveau 
în frunte pe comuniști, ne 
sînt pagini de eroism, ne sini 
pilde pentru viață.

Generațiile noastre care pă
șesc cu mindrie pe drumul 
deschis de înaintași, care se 
bucură de zile pline sub soa
rele socialismului, au deve
nit forța uriașă a unui popor 
cu adevărat liber care mun
cește pentru propria sa bu
năstare, întregind cu fiecare 
zi portretul plaiurilor Miori
ței. Năzuințele de libertate 
și-au găsit suprema încununa
re sub călăuza sigură a 
Partidului Comunist Român, 
care de 52 de ani ține ne
clintită flamura idealurilor 
de libertate, de înflorire și 
progres. Sub crezul acestei 
flamuri înălțăm azi gînd de 
pioasă recunoștință înaintași
lor căzuți pentru libertatea 
pămintului străbun, eroilor 
neamului nostru românesc.

Locotenent-colonel
Constantin PINTICESCU, 
veteran din războiul 

antifascist 

și pe moarte, pînă la victoria 
finală. Asemenea celorlalți lup
tători români, umăr la umăr cu 
ostașii sovietici, pandurii și-au 
făcut cu prisosință datoria fa
ță de patrie. De la llieni și Sfîn- 
tu Gheorghe, pînă în Tatra pan
durii s-au bătut cu aceeași vi
tejie de care a dat dovadă în
totdeauna ostașul român - la 
Posada, Rovine, Podul înalt, Că- 
lugăreni, Plevna, Smîrdan, Oi- 
tuz, Mărășești. Mii de feciori ai 
diviziei - soldați, gradați, subo
fițeri, ofițeri - și-au jertfit sin- 
gele și viața pe altarul marii 
bătălii. Vîrstnicii, ca și copiii de 
școală, cunosc ți venerează fap
tele de vitejie ale unor eroi 
cum au fost sublocotenenții 
Gheorghe Turturică, Constantin 
Godeanu, locotenentul Viorel 
Mărceanu, locotenent-colonelul 
Nicolae Buzoianu și ale atîtor 
altora. Cînd a sunat orologiul 
victoriei, ne-am amintit de bra
vura tuturor celor căzuți și, cin- 
stindu-le memoria, am încercat, 
dincolo de durerea pentru pier
derile suferite, cea mai uriașă 
mindrie posibilă: jertfele n-au 
fost zadarnice, din ele a rodit bi
ruința, a crescut soarele menit să 
lumineze viu și puternic suișul 
tînăr al patriei spre zilele de 
azi și de miine".

9 Mai 

in lahta Jiului 
(Urmare din pag. 1)

— Colonel FLORIAN BAI- 
CU, sala Palatului cultural 
din Lupeni — locotenent-co
lonel ȘTEFAN MÂNU, Ia 
cluburile din Vulcan — loco
tenent major IOAN OLTEA- 
NU și Aninoasa — căpitan 
PETRU TUDOR, în sala mi
că a Casei de cultură din Pe
troșani — maior NICOLAE 
POPA, la cluburile din Petri- 
la — IOAN CHERFCHEȘ, o- 
fițer în rezervă, și Lonea — 
locotenent-colonel IOAN 
CHELARU. Artiștii amatori 
din diferite localități au pre
zentat, în încheiere, frumoa
se programe de muzică și 
dansuri populare românești 
consacrate acestei zile de pu
ternică rezonanță pentru Ini
mile milioanelor de locuitori 
ai României Socialiste.

Aniversare cu adinei semnificații
(Urmare din pag. 1)

Desfășurînd cu succes insu
recția armată, poporul român 
a - cărui armată și-a întors ar
mele împotriva Germaniei fas
ciste a reușit să elibereze în
tregul teritoriu al țării și s-a 
angajat cu tot potențialul mate
rial și uman în ansamblul for
țelor care duceau războiul an
tihitlerist. După alungarea ar
matelor de ocupație fascistă de 
pe pămîntul patriei, armata 
noastră a participat la război
ul antihitlerist pînă la victoria 
finală. Astfel, ea a contribuit 
efectiv la eliberarea Ungariei, 
Cehoslovaciei și cu cîteva cor
puri de trupă și a unei părți 
din Austria. In luptele purtate 
în comun împotriva fascismu
lui s-a pecetluit pe veci frăția 
de arme româno-sovietică, 
prietenia dintre popoare.

Un uriaș efort material au 
adus oamenii muncii pentru 
sprijinirea luptelor armate. Du
pă întoarcerea armelor împo
triva Germaniei fasciste, împre
ună cu întregul popor, minerii 
Văii Jiului au răspuns cu înflă

Prima zi de pace 
n-a fost 

și ultima zi 
de război

General - maior in i xervă 
ION BOȚEA : „In dupa-amia- 
za zilei de 8 mai 1945, Regimen
tul 34 infanterie, de sub coman
da mea, a ajuns la nord-est de 
Brno. Pe timpul nopții am aflat 
în mod oficial vestea capitulării 
Germaniei hitleriste. Este greu 
să descrii bucuria și entuziasmul 
acelei clipe. Dar pentru regi
mentul meu și pentru alte uni
tăți române și sovietice, primo 
zi de pace nu avea să .fie și 
ultima zi de război, deoarece 
forțele hitleriste din Moravia și 
Boemia, cu toate că primiseră 
ordin să capituleze, continuau 
să reziste cu încăpățînate. In 
zilele următoare am dus lupte 
crîncene pentru asaltul postu
lui de radio „Donau" și pentru 
lichidarea rezistențelor dușmane 
din zonă, incit la data de 12 
mai am ajuns in apropiere de 
Praga. De la Marea Neagră 
și pînă lingă Capitala Ceho
slovaciei, Regimentul 34 infan
terie a parcurs un .drum lung, 
de circa 1 500 de kilometri, 
dind un greu tribut de singe 
pentru obținerea victoriei.

Războiul trecuse, venise pa
cea mult dorită, ne era dor 
de plaiurile natale, abia aș
teptam să le revedem, să ne 
întoarcem în patrie. Ne bucu
ram din plin de liniștea ce luase 
locul exploziilor si ne gîndeom 
la viitor — la viitorul nostru și 
al țări".

Peste cîmpul 
frămîntat 

s-a așternut pacea
Colonel in rezervă MINDRU 

COSTACHI: „In seara zilei de 
8 mai 1945, Divizia 21 infan
terie, în cadrul căreia îndepli
neam funcția de ofițer cu o- 
perațiile se afla în apropierea 
localității Prostejov, în partea 
centrală a Cehoslovaciei. Pes
te cîmpul frămîntat de obuze 
și de șenilele tancurilor se aș- 
ternea pacea.

Victoriei Pace! Mă cuprinde 
și azi emoția cînd rostesc a- 
ceste cuvinte. Ca într-o sclipire 
de fulger, gîndurile noastre 
cuprindeau în tumultul clipe
lor ce le trăiam drumul de lup
tă străbătut Pe Mureș a rămas 
căpitanul Paul Grințescu, min- 
dria artileriei noastre divizio
nare, pe Someșul Mic, colonelul 
Eugen Stătescu, la Cărei vitea
zul locotenent Ion Croitoru, lin
gă Zvolen, eroul caporal Con
stantin Butnaru și multi, foarte 
mulți ostași bravi, fii al patriei 
noastre .

In acea noapte am fost nu
mit șeful grupei de parlamen
tari a diviziei. Dar unitățile 
hitleriste din fața dispozitivu

Ostașii Regimentului 15 dorobanți, Divizia 9 infanterie 
înaintează spre o nouă poziție.

cărare și abnegație chemării 
partidului pentru sporirea pro
ducției de război, pentru creș
terea extracției de cărbune a- 
tît de necesar susținerii acțiuni
lor militare, refacerii economiei 
naționale distrusă de război și 
jefuită de hitieriști.

înfrîngerea Germaniei fas
ciste la 9 Mai 1945 a reprezen
tat o victorie istorică ă glorioa
sei armate sovietice, a marii 
coaliții antihitleriste. Acest e- 
veniment epocal a lichidat o 
cumplită primejdie pentru în
treaga omenire, avind totoda
tă o însemnătate deosebita pen
tru evoluția ulterioara a Româ
niei.

Procesul ascendent al revo
luției populare desfășurată de 
masele largi a dus la instaura
rea puterii celor ce muncesc, la 
desăvirșirea sarcinilor revoluției 
democrat-populare, la înfăptu
irea revoluției socialiste ; lupta 
poporului, condus de partidul 
comuniștilor, a condus la lichi

lui nostru au refuzat capitula
rea și operațiunile au continuat. 
Astfel, zorii zilei de 9 Mai ne-au 
întîmpinat pe înălțimile împădu
rite de la Drahnoka Vysacma 
urmărind inamicul care nu de
punea armele. Urmărirea a 
continuat pînă la 12 mai 1945 
ostașii diviziei noastre capturînd 
75 ofițeri, 215 subofițeri și 3 391 
soldați".

0 salvă a spart 
liniștea frontului

General — maior în rezervă 
NICOLAE ALECU : „Eram co
mandant al Regimentului de do
robanți „3 OLT". In noaptea de 
8 spre 9 mai 1945, unitatea mea 
se afla în dispozitiv de lupta Sa 
nord-vest de Brno, în zona lo
calității Cehovice. La ora aceea 
tirzie, se așternuse peste tot o 
liniște adincă. Subit, o salvă de 
artilerie trasă de zeci de tunuri 
a spart liniștea pe toată lungi
mea frontului. Ceru! a fost îm- 
pinzit de rachete multicolore, a 
căror întoarcere pe pămînt crea 
o priveliște de basm.

Sosise clipa mult așteptată. 
Era pace. Telefoanele au înce
put să sune neîncetat, vestind 
și ele Victoria. Vestea a ajuns 
ca fulgerul pînă la ultimul soldat. 
A fost o adevărată explozie de 
bucurie. Ca din pămînt au ieșit 
la iveală zeci de fluiere și mu
zicuțe de gură, făcînd să răsune 
și aici, la sute de kilometri de 
patrie, cîntecul și jocul româ
nesc. Soldați» și ofițerii se îm
brățișau, se stringeau în hore 
care nu mai conteneau. Era o 
revărsare de bucurie și entu
ziasm cum nu mai văzusem. Dar 
amintirea luptelor purtate a- 
vea să stăruie încă mult timp 
în memoria noastră''.

Patria 
își aștepta 

vitejii
Locotenent - colonel în re

zervă ION PANA : „Români, ou 
luptat cu eroism legendar, ca 
și înaintașii noștri la Plevna și 
Smîrdan, la Oituz și Mărășești. 
Faptele de arme ale ostașilor 
Diviziei 9 infanterie. în cadrul 
căreia am fost comandant de 
companie, le-am descris in 
cartea mea de memorii intitu
lată „260 de zile în fața mar
ții". Ce-aș mai putea adăuga 
celor povestite în carte ? Vic
toria cucerită prin grele jert
fe de singe însemna pentru 
noi, pentru Europa pace. Pa
cea dorită cu atîta ardoare. De 
aceea, salvele care vesteatf 
marea biruință, victoria asu
pra Germaniei hitleriste au 
stîrnit în rîndurile combatanți
lor un entuziasm uriaș.

Se sfîrșise războiul.
începea Pacea.
Patria își aștepta vitejii",

Locotenent-colonel 
Nicolae POP

darea pentru totdeauna a ex
ploatării și asupririi, la victoria 
deplină a socialismului pe pă
mîntul României.

In contextul acestor adinei 
prefaceri, partidului comunist 
i-a revenit meritul istoric de a 
fi realizat lichidarea oricărei 
dependențe naționale, de a fi 
asigurat țării o independență 
și suveranitate națională reală 
și deplină, ridicind pe o treap
tă superioară tradițiile de lup
tă ale înaintașilor pentru elibe
rare națională și socială.

Aniversarea la 9 mai a cuce
ririi independenței și a Zilei vic
toriei prilejuiește poporului nos
tru reafirmarea voinței v sale 
neclintite de a nu precupeți nici 
un efort pentru înfăptuirea po
liticii partidului de făurire a u- 
nei Românii libere și înfloritoa
re, pentru a-și apăra cuceririle 
revoluționare, pentru a trăi in 
pace și bunăințelegere cu toate 
popoarele, de a face totul pen
tru triumful păcii în lum^, a co- 
'aborării între popoare.
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In fața unui numeros pu. 
blic ae roate virsieie, la Lu
peni s-a aesiașuiar cohcuisui 
pionieresc „/ a i" mire ecni- 
pajui clin localitate 
municipiului ueva. 
prooele oaligatorii 
tehnică, artistică și
citate), sorții au decis ca ma
teriile de cultură generală 
să fie limba romană, botani
ca și fizica. După proba spor
tivă, echipajul din Lupeni ob
ține prma bilă albă, urmată 
de alte trei realizate la lim
ba română, botanică și pers
picacitate, față de trei bile 
albe ale echipajului devean.

Vine nodul ultimei probe,

cea artistică, după care se 
restabilește egalitate ta 4-4. 
Tensiunea se amplifică. Ur
mează proba de baraj stabi
lită prin tragere la sorți : o 
partidă de șah între doi 
membri ai echipajelor. Alte 
multe minute de încordare 
și, în sfîrșit victoria pionieri
lor din Lupeni ! A fost o în
trecere viu disputată, susținu
tă frenetic de spectatori.

Consemnăm numele mem
brilor echipajului învingător 
pe căre-i felicităm călduros : 
Daniela Colțan (clasa a 
Vll-a) și Angelica Pavel (cla
sa a Vl-a) de la Școala ge
nerală nr. 2 ; Titi Cornel Mi- 
titelu, Constanța Durlă, Ma
rin Mureșan, Petrică Foame
te - toți în clasa a Vl-a la 
Școala generală nr. 1 ; Layoș 
Kopandi (clasa a Vl-a) Școa
la generală nr. 3 ; Teodora 
Mesaroș, clasa a Vll-a și Ro
xana Lomonaru, clasa a Vll-a, 
de la Liceul Lupeni.

Felicitări, de asemenea, 
tuturor cadrelor didactice ca
re s-au ocupqt de pregătirea 
copiilor.

■ i

le judecată

banii nemunciți. Au vîndut 
astfel caii în comuna Sălașul 
de sus. Fiind descoperiți și-au 
pierdut proprietatea dar și 
bertatea ; Aurel Căldărar 
timp de un an și opt (uni 
Petru Măzăroi, doi ani.

Greșeala
de bunăvoie

ISPORT o SPORT oI

Rugbi Sportul Studențesc

liniștiți 
vîrfului 

bănuiască 
aștepta. 

Petru Mă- 
pentru că ..

Doi cai pășteau 
prin imprejurimile 
Straja, fără să 
„ aventura" ce-i 
Aurel Căldărar și 
zăroi din Vulcan,
tot nu aveau vreo.., ocupație 
se aflau și ei acolo la... plim
bare. Văzînd caii, s-au de
clarat „stăpînii" lor. Au dat 
fuga pînă la Consiliul popular 
Vulcan și au declarat că au 
fiecare cite un cal. Au obți
nut în acest fel bilete de pro
prietate. devenind stăpîni ofi
ciali,., Dar, cum animalele tre
buiau îngrijite si hrănite s-au 
gîndit amîndoi că-s mai buni

Oheorghe Costâchescu, re
cidivist, fost lăcătuș 
la E. M. 
căminul 
bună zi a „greșit1 
merind in alta, de unde nu a 
ieșit cu mina goală ; a furat 
mai multe obiecte aparținînd 
lui V. N. și H. Gh. Pentru fapta 
sa, Gh. C„ la numai 23 de 
ani, a fost condamnat 
nou (doi ani).

Probabil și-a propus 
„petreacă" 
în hainele vărgate.

Uzina „Electronica" din 
București a pus în fabrica
ție un nou aparat româ
nesc : televizorul portabil 
tranzistorizat. Primul 
experimental de 1000 
bucăți (din producția de 
10 000 televizoare portabi
le, planificate pentru a- 
cest an) se află în fabri
cație urmînd ca peste pu-

țin timp să intre în ma
gazine.

Aparatul e prevăzut cu 
un ecran cinescop autopro
tejat, cu diagonala de 31 
cm, antenă telescopică, bor
ne pentru audiție Ia cas
că și dispozitive pentru ali
mentare, atît de la rețea 
(110 sau 220 volți) cît și de 
Ia baterie.

Iată că,/ după o primăvară 
destul de cenușie pentru „cin- 
sprezecele" din Petroșani, du
pă atîța amărăciune turnată în 
sufletele suporterilor, Dinu și 
ceilalți au reconfirmat, dumi
nică, la București, ascensiunea 
momentană de formă. Evoluînd 
la adevărata valoare a compo- 
nenților formației sale, Știința 
a învins din nou echipa antre
nată de... expetroșăneanul 
Theodor Radulescu, reușind 
prin aceasta nu numai conso
lidarea poziției în plutonul 
fruntaș al clasamentului dar și 
păstrarea tradiției invincibili
tății în fața acestei ambițioase 
echipe a studenților din Ca
pitală.

Rezultatul de 18—12 în fa
voarea oaspeților înregistrat 
în partida Sportul studențesc 
— Știința Petroșani reflectă pe 
deplin superioritatea valorică 
a învingătorului, deși după 
primele 40 de minute de joc, 
bucureștenii conduceau destul 
de confortabil cu 12—-6. ReJu- 
înd vechile sale „arme" — 
combativitate, ambiție, elan și 
rugbi 
ța a 
zenți 
de 
țese

— spectaculos — Știin- 
oferit spectatorilor pro- 
pe marginea terenului 

la Complexul studen- 
„Tei", o a doua repri

ză excepțională.
Este foarte greu de a remar

ca pe cineva în acest joc. Bă-

în timp ce
(Urmare din pag. i)

■ rămîpă pentru o 
mai lungă, ori să 
ze definitiv pe aceste melea
guri ? Cifra noilor angajați 
raportată ia cei care părăsesc 
întreprinderea infirmă — fă
ră a aduce prea multe do
vezi în acest sens — spusele 
de mai sus. Este evident fap
tul că, pînă acum, s-au făcut 
foarte puțini pași pe calea 
normalizării situației existen
te în momentul de față: de 
la începutul anului s-au an
gajat (pînă la 30 april e.) 597 
de muncitori, dar au plecat 
533 ! Tată -5 nu este suficient 
a se miza pe o prezumtivă 
convingere a muncitorilor — 
relativă de altfel — doar prin 
simpla încunoștiințare a>aces
tora de drepturile de care be
neficiază la instalare socotind 
că astfel'îi vom atrage spre 
minerit. Trebuie făcu; mult 
mai mult Și anume, este ab-

perioadă cît 
se stabilize-

Mica publicitate
VÎND Wartburg 1000, negru. Independenței, bloc 20, 

scara I ap. 3 Petroșani.
FAMILIA Ciubotaru, anunță cu adîncă durere înceta

rea din viață a scumpei lor soră și cumnată LEAN Iliana 
în etate de 62 de ani. _

înhumarea va avea loc în ziua de 10 mai 1973, orele 17, 
din str. Vlad Țepeș nr. 2 Petroșani.

De ce se produc accidente ?
— Majoritatea accidentelor 

de muncă se datoresc neres- 
peclării instructajelor la locul 
de muncă de către muncitori 
și personalul tehnico-adminis- 
trativ ;

— Nu se întrebuințează 
centurile de siguranță în ca
zul executării unor lucrări 
de montare la înălțimi ;

- Se exploatează utilajele 
în mod neeorespunzător, nu 
se ține seama ca trecerile și 
ușile să nu fie blocate;

- Nu se controlează dacă 
iluminatul locurilor de mun
că corespunde normativelor 
în vigoare ;

Nu se instalează inscrip
ții de avertizare la tocurile 
de muncă unde se execută 
porniri de probă ale utilaju
lui ce este deconectat de la 
rețeaua electrică sau de la 
alte surse de energie (abur, 
apă. aer comprimat):

Se folosesc instalații sau 
echipament electrice impro

vizate, necoraspunzătoare;
Este necesar ca atelie* 

rele să se țină permanent în 
perfectă ordine și curățenie 
iar uneltele de muncă de ori
ce categorie și pentru orice 
întrebuințare trebuie să fie 
în stare bună, pentru a nu 
produce accidente.

— De asemenea, 'este obli
gatoriu asigurarea muncito
rilor cu echipament și ma
terial de protecție a muncii, 
corespunzător locului și na
turii muncii pe care o pres
tează.

Revizia sau curățirea u- 
triajului poate să se facă nu
mai după oprirea completă 
a acestuia și nici într-un caz 
în timpul funcționării :

Se interzice cu desă- 
vîrșite salariaților de a parti
cipa la lucrări periculoase 
dacă nu cunosc normele și 
instrucțiunile de tehnica se
curității la operația respecti
vă.

Muncitori și maiștri, ingineri și tehnicieni !
In activitate de zi cu zi în- 

depliniți-vă obligațiile ce vă 
revin prin normele de pro
tecție a muncii. In acest con
text nu uitați :

- să se respecte normele 
de tehnica securității la toa
te cateqoriile de transport și 
la lucrări de încărcare și des
cărcare de materiale, utilaje, 
etc ;

— conducătorul întreprin
derii va lua toate măsurile 
pentru aplicarea normelor de 
protecție a muncii de către 
toți salariații la locurile de 
muncă.

Respectînd normele de teh
nica securității și protecție a 
muncii puteți evita orice fel 
de accident I

Obligații majore, de mare răspundere 
ale șefilor de secții, ateliere, 

sectoare și depozite:
Conform instrucțiunilor de 

prevenire a incendiilor în u 
nitățile industriei alimentare, 
șefii de secții și maiștrii de 
la fiecare toc de muncă din 
cadrul întreprinderii de mo- 
rărit și panificație Petroșani 
poartă întreaga răspundere a 
pazei contra incendiului la 
locurile de muncă. Reamintim 
în acest sens cîteva din obli 
gațiile ce revin șefilor de 
secții, ateliere, depozite și pe 
care trebuie să le respecte 
cu fermii i'e ovilind astfel 
incendiile asiqurînd securila 
tea aviilulm obștesc. Pentru 
spinarea în cunoștință de 
cauză a normelor de preve

nire și stingere a incendiilor 
la locurile de muncă, a căror 
conducere vă este încredin
țată, este necesar:

să se supravegheze a- 
tent păstrarea. întreținerea și 
funcționarea corespunzătoare 
a utilajelor de stingere a In
cendiilor din dotarea obiec
tivului ;

4- să se instruiască lunar 
tot personalul din subordine 
cu sarcinile ce îi revin în di* 
recția pazei contra incendi
ilor ;

să se organizeze echipe 
de primă intervenție în caz 
de incendiu la iiecare Ioc de 
muncă din rîndul persona-

unii se declară mulțumiți
insista și a 
mai preci- 

care

salut necesar a se 
se lua o inițiativă 
să, mai convingătoare, 
să-i determine pe oameni să 
rămînă. Noii angajați să sim
tă că li se poartă de grijă, să 
intuiască încă din primele zi
le că asupra lor converg preo
cupările acelora care au a- 
tribuțiuni și responsabilități 
precise în rezolvarea proble
melor legate de viitoarele lor 
condiții de viață și de muncă. 
Se impune astfel, evident, ce
rința unei mai intense munci 
cu omul, 
mai 
ta. 
mitetul
tul sindicatului, conducerile 
sectoarelor vor trebui să-și 
aducă un aport mai substan
țial, să sprijine cu insisten
tă fiecare nou angajat în do
rința lui de a-și însuși o me
serie, de a obține calificarea 
în minerit.

Se poate cineva declara sa
tisfăcut doar prîli faptul că 
„planul de angajări" a fost

a unei 
accentuate 
Senș în 

de partid,

apropieri 
de aces- 
care, co

conii te-

ieții noștri, cu toții au luptat 
admirabil, astfel îneît felicită
rile trebuie acordate în aceeași 
măsură lui Dinu, Ortelecan. 
Lomotă, Moroe sau Băltărețu, 
pentru grupările inteligente a- 
ie „pachetului" de înaintași, 
lui Florin Constantin, redeve
nit același „zburător" deasupra 
tușelor, lui Bărgăunaș, Abribu- 
la sau Fălcușanu, pentru inspi
rația coordonării acțiunilor 
troioanilor, „aripilor" Stăncu- 
!eaBy. ș‘ Bur9helea și fundașu- 

ca ori- 
minute

lui Martin, mai sigur 
cînd în ultimele 40 de 
de joc ale partidei.

Intîlnirea a suscitat 
interes și cei ce s-au deplasat 
la stadion nu au avut ce regre
ta. In atari condiții partida, pe 
durata întregii sale desfășurări, 
a oferit o dispută aprigă pen
tru fiecare balon, o luptă pe 
alocuri crîncenă, bărbătească, 
electrizantă pînă la ultimul 
fluier al bucureșteanului V. 
Eftimescu.

Oaspeții încep jocul în forță, 
periclitînd din primele minute 
terenul de țintă al adversaru
lui. Superioritatea startului 
este consemnată și pe tabela de 
scor, grație transformării unei 
lovituri de pedeapsă de către 
Martin (min. 17). Sportul stu
dențesc nu pare impresionat 
de această demarare a colegi
lor diin Petroșani, forțează mai

Știința Petroșani 12-18
mult pe înaintare unde Drăgu- 
lescu își conduce echipierii cu 
abilitate, oferrndu-i lui lordă- 
nescu (omul nr. 1 al bucurește- 
nilor) șansa să culce balonul în 
terenul de țintă advers, trans
formarea fiind reușită de a- 
celași jucător. Gazdele apasă 
pe accelerator masînd în pro
priul teren partenerul de în
trecere și ajutate de conducă
torul jocului ridică scorul la 
9—3 (Iordănescu — lovitură 
do pedeapsă).

Pînă la pauză, Fălcușanu 
(drob-gol) și din nou Iordănes
cu (lovitură de pedeapsă) sta
bilesc scorul reprizei la 12—6 
in favoarea actualilor elevi ai 
lui Th. Rădulescu.

Partea a doua a întîlnirii 
consemnează un reviriment to
tal al echipei din Valea Jiului. 
După ce Martin reduce din 
handicap (min. 52) și tot el re
stabilește egalitatea pe tabe
la de marcaj, 12—12 (în min. 
70 lovitură de pedeapsă trans
formată), cu numai cîteva se
cunde înainte de fluierul final, 
o acțiune în „22“-ul gazdelor 
il obligă pe fundașul bucureș- 
tean să gafeze la placajul re
ușit al lui Stăneuleanu. Moroe 
urmărește atenl și„ essai, 
transformat de Martin. Era mi
nutul 80 și... Sportul studențesc 
- Știința Petroșani 12—18.

Nicolae

un viu

LOBONȚ

Agenda campionatului județean de fotbal

realizat lunar *— criteriu ca
re în fond este o iluzie efe
meră, o rezolvare facilă a u- 
neia din cele mai spinoase 
probleme ? Acest criteriu nu 
reprezintă o cale de rezolva
re care sa conducă la stabili
zarea angajaților, reducerea 
fluctuației cadrelor.

Am rămas surprinși aflînd 
că la mina Vulcan, după pă
rerea tovarășilor de la biroul 
personal și al altor factori res
ponsabili, „toate sînt în regu
lă" deoarece „planul de an
gajări" a fost realizat! Dar 
cîți dintre cei angajați în ca
drul planului au rămas în 
exploatare ? Ace.sta ar trebui 
să fie criteriul de apreciere al 
tovarășilor care se ocupă di
rect de noii angajați. De ce 
însă în 
atît de 
seamă 
anume 
fluctuația în complexitatea 4. 
ei ?. Caue-exprimă permanent. . 4?un,ct:-e IH’,CT59*'9- 
tizarea cadrelor atît de ne- 2—1, Au inserts:

locul unui indicator 
iluzoriu nu e luat în 
un alt indicator și1 
acela care exprimă

„Sesare ..minei.?

Concurs pe meserii
In zilele de 8, 9 și 10 mai 

se va desfășura în localitățile 
Baia Mare și Cîmpina prima 
etapă a concursului pe mese
rii organizat pentru elevii 
școlilor profesionale din ca
drul Ministerului Minelor, 
Petrolului și Geologiei. Ba

concursul, dotat cu premii în 
obiecte, vor participa din 
partea Grupului școlar minier 
Petroșani cei mai bine pregă
tiți elevi în meseriile electri
cieni și lăcătuși de mină, 
stungari și frezori-rabotori.

sa

obținut 
pozițiile 

păstrează

...Patru etape au mai rămas 
pînă la terminarea campiona
tului județean de fotbal — se
ria Valea Jiului — și în lupta 
pentru asigurarea supremației 
au mai rămas doar trei echipe 
— 'Minerul Vulcan. Parîngul 
Lonea și Minerul Aninoasa.

In etapa din 6 mai, toate a- 
ceste trei echipe au 
victorii, astfel îneît 
în clasament și le 
fiecare,., integre.

+ Lidera clasamentului, e- 
chipa Minerul Vulcan, deși a 
avut de susținut un meci des
tul de diificil, la Lupeni, în 
compania Preparatorului, a cîș- 
tigat la limită cu 3—2 (0—1). 
Cele cinci goluri au fost în
scrise de Mîndruț, în minute
le 47, 50 și lacov în min, 
pentru oaspeți; Munteanu 
min. 32 și Maloga în min, 
pentru gazde.

< Cealaltă pretendentă 
șefie, echipa Parîngul Lonea, 
deși a jucat pe teren propriu 
cu Preparația Petrila, a obți- 

, nul* destul ije greu Cble două 
nuncte necesare. Scor final : 

' ''': ttâfcy,' în 
min. 68 și Sereș în min. 76 
pentru Parîngul, Ralay’fn îhîn( 
13 pentru Praparația Petrila.

> Intîlnirea disputată la Ba
ru, între echipa Streiul din lo
calitate și Minerul Aninoasa, 
s-a încheiat cu victoria como
dă a oaspeților, care au în
scris 6 goluri primind numai ri
nul. Punctele au fost 
jucătorilor : 
în minutele 
Gudacu, în 
în minutele 
în min. 64 și Floroi în

♦ Partida dintre Utilajul 
Petroșani și Preparația Coro
ești s-a încheiat cu un rezul
tat de egalitate, 0—0, ca ur
mare a ratărilor exasperante 
ale ambelor înaintări.

♦ Cea de a cincea partidă 
s-a desfășurat Ia Paroșeni în
tre echipele Energia și Mine
rul Uricani. Gazdele au obți
nut victoria cu 3—1, prin go
lurile marcate de către Deak 
(min. 21), Puică (min. 32), A- 
braham (min. 88). Pentru Mi
nerul a marcat Jianu (min. 
42). In minutul 41 Venczel (U- 
ricani) a ratat 
11 metri.

Clasamentul
1. Minerul Vulcan
2. Parîngul Lonea
3. Minerul Aninoasa
4. Energia Paroșeni
5. Minerul Uricani
6. Preparatorul Lupeni
7. Prep. Petrila
8. Prep. Coroești
9. Utilajul Petroșani

Streiul Baru10.

1
1
0 
l
0
I
1
1
1
1

2
3
4
6
7
8
8
9
9

10

23
21
20
15
14
>1
11
9
9
7

o lovitură de la

Etapa viitoare
Utilajul Petroșani — Parîn- 

gul Lonea; Preparația Coro
ești — Energia Paroșeni; Mi
nerul Uricani — Streini Baru ;

(13 mai):
Minerul
torul Lupeni ; Minerul Vulcan

Preparația Petrila,
S. BAIOI

Aninoasa Prepara-

31 
in
55

la

Marcet
19 și 24, 

min. 50, 
43 și 70,

„opera"
Gudacu, 
Valeriu 

Broască, 
Tomnș 

min. 48,

pe foile de arbitraj

lancu, arbitrul 
Preparatorul 

Minerul

și fără comentarii)
• Gavriiă 

meciului Preparatorul lu
peni — Minerul Vulcan: 
„Jocul unora dintre fotbaliști 
a lăsat de dorit. In special 
în prima repriză — meci durț 
periculos, proteste la decizi
ile mele. I-am avertizat pe 
Dosan și Rășcanu. In min, 23, 
l-am eliminat de pe teren pe 
Vișa (Preparatorul) cate și-a 
lovit adversarul direct. Vișa 
nu c la prima abatere, 
a mai fost sancționat. Regu
lamentul de organizare a 
activități fotbalistice, arti
colul 182, litera K precizea
ză : „Lovirea intenționată a 
adversarului cu mina, picio
rul sau cu mingea se va sanc
ționa cu suspendare de Ia 3 
la 6 etape". Așa că — intran
sigență 1”

• Francisc Barna, arbitrul 
meciului Utilajul Petroșani 
—- Preparația Coroești: „Or
ganizarea bună, spectatori o- 
biectivi, joc curat. L-am a- 
vertizat pe Brîndușe (Utila
jul) pentru comentarea de
ciziilor mele".
• Iosif Pall, conducătorul 

meciului Parîngul Lonea — 
Preparația Petrila : „Joc în 
limitele regulamentului, ft-am 
avertizat pe Bucși (Parîngul) 
pentru vociferări repetate 
și insulte la adresa arbitri
lor. Articolul 182 litera h 
din același regulament spune: 
„Insultarea arbitrului prin 
cuvinte sau gesturi se va 
sancționa cu suspendare de 
la 4 Ia 8 etape" (In atenția 
comisiei de disciplină!), 
A. S. Parîngul să so ocupe

mai îndeaproape de educarea 
spectatorilor*'...

fl) I. Holloschevici, arbi
trul meciului Streiul Baru — 
Minerul Aninoasa : „Dezinte
res din partea consiliului a- 
sociației sportive gazdă pen
tru. .. întreținerea .lemnului. 
Sportivitate deplină în teren".
• Anton Dobler, arbitrul 

meciului Energia Paroșeni — 
Minerul Uricani: „La început 
de partidă, condiții nepriel
nice în teren —- persoane 
străine, vociferări pe tușe. 
De eînd au voie spectatorii 
să pătrundă în incinta tere
nului de joc ? Un singur a- 
vertisment — 
nu (Energia), 
la decizii..."

Prof. Dorel

lui Aruncutea- 
pentru proteste

VLADISLAV

Atrage atenția salariaților săi, de la toate uni
tățile din municipiu, că le revine ca obligație să cu
noască și să respecte cu strictețe în procesul muncii

normele de securitate, instrucțiunile referitoare la 
aceste norme și legislația muncii cît și regulile pe 
linie de p.c.i.

lului din subordine, din fie
care schimb ; _

să se urmărească ca te
ritoriul unității să fie meu 
ținut în permanență curat, să

Se interzice
— . executarea de instalații 

electrice improvizate ;
— executarea lucrărilor de 

sudură în locuri de produc 
tie care prezintă pericol de 
incendiu, fără a se lua toate 
măsurile de prevenire ; z

exploatarea instalațiilor 
electrice de iluminat și de 
forță care prezintă pericol de 
incendiu ;

— folosirea de siguranți’ 
supradimensionate la tablou
rile de distribuție a energie 
electrice. Este obligatoriu ca

nu se permită ca intervalele 
dintre clădiri sau căile de ac
ces din interiorul atelierelor, 
secțiilor, depozitelor etc., să 
fie blocate cu diferite deșe
uri, materii prime sau finite.

cu desăvîrșire :
sursele de apă (hidrantîi de 
incendiu, bazine, rampe de a- 
limentare cu apă etc.) să se. 
afle în permanentă stare de 
funcționare, iar căile de ac
ces către acestea să fie în 
permanență ljbere. In jurul 
depozitului de carburanți să 
fie menținută o perfectă- stare 
de curățenie, scurgerile de 
lichide inflamabile — înde
părtate. Fumatul se admite 
numai în locuri special a- 
menajate în acest scop.

Propagandă vie, concretă în sprijinul 
apărării avuției obștești!

Unul din mijloacele cele 
mai eficiente ale ecfucației 
socialiste a maselor Constă 
în folosirea pe scară largă și 
cu răspundere a tuturor for
melor eficiente de propagau 
dă, realizarea în fapt a unei 
propagande vii, ancorată în 
actualitate, care sa ducă la 
ridicarea conștiinței oameni
lor pe noi trepte, la întrona
rea disciplinei, la întărirea 
spiritului de responsabilitate 
față de avutul obștesc.

In unitățile fabricii de pli
ne, de toate categoriile, se 
impun o serie de măsuri și 
reguli care să asigure res
pectarea instrucțiunilor de 
p.c.i. :

nu se admite intrarea 
persoanelor străine în depo
zite ;

se interzice depozitarea, 
chiar provizoriu, a altor ma
terii prime și materiale în a- 
ceste depozite f

se va asigura permanent 
curățenia spațiilor de depo
zitare, a. grătarelor, platfor
melor și a tuturor instalați
ilor și se vor evacua zilnic 
deșeurile combustibile ;

se va asigura o bună 
aerisire și se va verifica pe

riodic Instalația de ventilație;

+ se vor asigura culoare 
de circulație longitudinale și 
transversale, avînd lățimea 
de 1,4 m, astfel ca stivele 
depozitelor de produse în 
saci să fie deservite fără a 
bloca circulația.

In secțiile de cercetare a făinii, de preparare 
respecta următoarele măsuri;

♦ mașinile de scuturat saci 
vor ii instalate în camere se
parate ; ele vor fi prevăzute 
cu instalații de aspirație, iar

camera va fi ventilată;

♦ este interzis accesul 
persoanelor străine în came
ra de scuturat saci.

In secțiile de cernere a făinii, de preparare 
și scoatere a aluatului pentru pîine, uscarea 

pastelor făinoase și ambalare :
se va verifica montajul 

chingilor de la elevatoare 
astfel ca acestea să nu alu
nece pe șaibe sau să se fre
ce de pereții tubulaturilor. De 
asemenea se Va verifica fixa
rea cupelor în scopul evită
rii lovirii de pereții țevilor 
pentru a nu se produce 
seîntei ;

> se interzice curățirea 
pardoselii cu materiale infla
mabile ;

se va verifica și asigura 
etanșarea perfectă a utilaje
lor (timoace, transportoare, 
cernătoare etc.) ;

se va asigura o bună a- 
erisire și se va verifica peri
odic instalația de ventilație. 
Curățirea prafului de făină, 
depus pe instalații, utilaje se 
va face o dată pe zi;

se interzice folosirea in
stalațiilor de ardere improvi
zate sari defecte, a acelora 
care nu au completă apara
tura de măsură și control și 
a acelora care u-au fost ve
rificate de metrologie ț

se va asigura etanșeita
tea rezervorului și instalați
ei, inclusiv a armăturilor — 
neadmitinrin-vo scurgeri de

combustibil, iar rezervoarele 
vor avea indicator de nivel;

+ se interzice lăsarea fo
cului aprins la cuptoare, fă
ră supraveghere, precum și 
folosirea fochiștilor necalifi 
câți sau a cocătorilor nein- 
struiți in problema aprinde
rii și folosirii instalațiilor de 
ardere de la cuptoare;

înainte de aprinderea 
focurilor se vor verifica ro
binetele de combustibil. Da
că se constată că n-au fost 
închise complet, se vor închi
de și se va face aerisirea fo
carului sau a cuptorului timp 
de 10-15 minute deschizînd 
complet tufeenrile șl șubtere- 
le de la coșurile de fum ;

< după aerisire se aprin
de torța care se introduce în 
fața arzătorului, se pune în 
funcțiune ventilatorul (pentru 
injectoarele cu ventilator), 
se deschide robinetul de aer 
sau abur (pentru injectoarele 
cu căzănel sau cu ventilator 
central) după care se va 
deschide robinetul de com
bustibil sau gaze. Apoi se re
glează arderea pînă se ob
ține o flacără fără fum t

> dacă se stinge flacăra, 
se închide de urgență robine
tul de combustibil sau de 
gaze ,*

se interzice spălarea 
pieselor cu lichide inflama
bile în aceste secții. Se ad
mite spălarea, în mod cu to-

Magazii de făină și
+ sacii de iăină vor ii 

așezați în stive, avînd lă
țimea de 1,40 m, înălțimea 
maximum 10 rînduri de saci 
culcați pe lat, iar distanța 
intre stive de minimum 1 m, 
asigurîndu-se culoare de 
circulație longitudinale și 
transversale ;

♦ se interzice depozitarea, 
chiar provizorie, a diverse-

Depozitele de
+ depozitarea ambalajelor 

se va face astfel fneît să se 
asigure căi libere de acces 
la uși, ferestre și guri de in
cendiu {

este interzisă depozita 
rea altor materiale sau sub
stanțe combustibile t

♦ nu se vor așeza amba-

tul excepțional, în timpul o- 
pririi utilajelor pentru repa
rații și numai în cazul In ca
re piesele nu pot fi demon
tate sau evacuate din săli. O* 
perația va fi executată nu
mai cînd lucrul în secție es
te oprit în totalitate. Se vor 
lua măsuri corespunzătoare 
pentru ca lichidele respecti
ve să nu se verse pe pardo
seală. Imediat după spătare 
vor fi evacuate din sală ;

instalația de ventilație 
a uscătoarelor va fi verifica
tă periodic ; se va urmări 
starea de deformare a palete
lor ventilatoarelor pentru ca 
acestea să nu se frece de 
carcase, paletele ventilatoare
lor să nu prezinte fisuri. Se 
interzice . sudarea paletelor 
cu fisuri; acestea vor fi în
locuite cu altele noi | o a- 
tenție deosebită se va acorda 
centrării ventilatoarelor ;

+ este interzisă depozita
rea ambalajelor în apropie
rea surselor de căldură, dis
tanța minimă admisă față de 
acestea fiind de I m ;

în secție se vor putea 
aduce ambalajele necesare 
numai pentru nn schimb de 
lucru ;

> la terminarea schimbu
lui, deșeurile de ambalaje 
vor fi evacuate din secții în 
locuri special stabilite de co
misia tehnîcă p.c.i., sau la 
crematoriul întreprinderii.

produse finite :
lor materiale în aceste ma
gazii ;

< se va asigura permanent 
curățenia spațiilor de depo
zitare, a grătarelor și a tu
turor instalațiilor ;

distanța față de sursele 
de căldură a stivelor cu pro
duse finite trebuie să fie de 
minimum 1 m.

ambalaje :
lajele, iădițele etc. lingă e- 
iementete de încălzire ci Ia 
distanță de minimum 1 metru. 

Respectînd riguros toata 
măsurile de prevenire a in
cendiilor și a eventualelor 
explozii la lucrările prestate 
zi de zi, ne îndeplinim o da
torie patriotică de apărare a 
avutului obștesc împotriva 
oricăror daune. v
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MESAJUL 
președintelui Consiliului de Stat 
al Republicii Socialiste România 

NICOLAE CEAUȘESCU 
adresat Organizației Mondiale 

a Sănătății cu prilejul 
celei de-a XXV-a aniversări

Aniversarea a 25 de ani de 
la crearea Organizației Mon
diale a Sănătății îmi oferă 
plăcutul prilej de a vă a- 
dresa dv., reprezentanți ai 
statelor membre, conducerii 
și secretariatului Organiza
ției un cordial mesaj de sa
lut din partea Consiliului de 
Stat al Republicii Socialiste 
România și a mea personal.

In cei 25 de ani care au 
trecut de Ia crearea sa, Or
ganizația a desfășurat o ac
tivitate laborioasă călăuzin- 
du-se după principiile unui 
înalt umanitarism în direc
ția ameliorării continue a 
nivelului de sănătate în lu
me, afirmîndu-se, în același 
timp, ca un factor activ în 
promovarea cauzei păcii, a 
apropierii și înțelegerii în
tre popoare, a progresului și 
civilizației.

Acțiunile de amploare care 
au fost întreprinse, concre
tizate în programe la nivel 
mondial de combatere și e- 
radicare a unor boli și epi
demii, sprijinul acordat sta
telor în domeniul serviciilor 
de asistență medicală, al 
formării și specializării per
sonalului medical, precum și 
preocupările crescînde din 
ultimul timp pentru preve
nirea și înlăturarea efectelor 
poluării, reflectă sporirea și 
diversificarea permanentă a 
activității Organizației și 
orientarea constantă a aces
teia spre transpunerea în 
viață a țelurilor și obiecti
velor sale fundamentale.

România, țară socialistă 
în curs de dezvoltare, anga
jată în înfăptuirea unui 
amplu program de progres

în toate domeniile vieții e- 
conomico-sociale, manifestă 
o prezență activă în Organi
zația Mondială a Sănătății, 
ca și în celelalte organizații 
din sistemul Națiunilor fi
nite, convinsă că acestea o- 
feră un cadru adecvat pen
tru stimularea cooperării și 
întărirea încrederii între 
state, în folosul acestora, 
contribuind, în același timp, 
la instaurarea unor relații de 
tip nou între state.

Tabloul complex al lumii 
contemporane scoate în evi
dență mai mult ca oricînd 
necesitatea unei largi cola
borări în cadrul comunității 
internaționale pentru elimi
narea marelui decalaj econo
mic, tehnîco-științific, care 
desparte țările în 'curs de 
dezvoltare de statele dezvol
tate și care constituie. un 
obstacol în calea cooperării 
dintre națiuni, o sursă de 
neîncredere și tensiune.

Această cerință, precum și 
mutațiile care se produc in 
viața internațională pun în 
evidență tot mai pregnant 
rolul crescînd al O.N.U., al 
instituțiilor sale specializa
te, în realizarea destinderii 
în lume și stimularea schim
burilor de valori materiale 
și spirituale între popoare, 
în afirmarea unor norme noi 
de conduită internațională, 
bazate pe respectarea prin
cipiilor independenței și su
veranității naționale, egali
tății depline în drep
turi, neamestecului în 
treburile interne, avanta
jului reciproc, nerecurge- 
rii la forță și la ame

nințarea cu folosirea forței 
în relațiile dintre state.

Ținînd seama de aceste 
imperative ale epocii noas
tre, sîntem convinși că Or
ganizația Mondială a Sănă
tății își va îndrepta cu pre
cădere acțiunile în direcția 
realizării unei largi colabo
rări internaționale în dome
niul protecției sănătății mon
diale, a ridicării generale a 
nivelului de viață și de să
nătate al popoarelor, spriji
nind, totodată, mai intens 
eforturile țărilor în curs de 
dezvoltare pentru lichidarea 
rămînerilor în urmă. In ace
lași timp, prin vocația sa 
de ur^versalitate, Organiza
ția este chemată să fie des
chisă tuturor țărilor, să con
tribuie la punerea în valoa
re, în avantajul tutu
ror statelor, a experien
ței dobîndite de fie
care țară, favorizînd acce
sul națiunilor la cele mai noi 
cuceriri ale științei.

Asigurîndu-vă că România 
va manifesta și de acum îna
inte același interes pentru 
activitatea Organizației, a- 
cqj'dîndu-i întregul său spri
jin în înfăptuirea operei no
bile de intensificare a co
laborării dintre state pentru 
protecția și ridicarea conti
nuă a standardului de să
nătate în lume, în folosul 
cauzei păcii, a prospe
rității și progresului po
poarelor, urez succes de
plin Organizației Mondiale 
a Sănătății în acțiunile sale 
viitoare.

NICOLAE CEAUȘESCU

Genevt

Aduncireci festivă cu prilejul 
celei de-a 25-a aniversări 

Al. S.a O
GENEVA 8 — Coresponden

tul Agerpres, Corneliu Vlafl, 
transmite: La Palatul Na
țiunilor din Geneva a 
avut loc, la 8 mai, o aduna
re festivă cu prilejul celei de-a 
25-a aniversări a Organiza
ției Mondiale a Sănătății.

De o largă audiență și 
cele mai înalte aprecieri 
rîndul participanților, s-a 
curat la 
salut’ al 
Iiului de 
Socialiste 
Nicolae 
O.M.S. 
25-a aniversări de la 
sa.

Cu ocazia jubileului 
numeroși alți șefi de 
guverne, precum și 
sonalități ale vieții 
tice internaționale au 
dresat Organizației mesaje de 
salut, apreciind activitatea des
fășurată de aceasta în vede
rea ocrotirii sănătății popoa
relor, al bunăstării, progresu-

de 
în 

bu-
desesiune, mesajul 

președintelui Consi
stat al Republicii 
România, tovarășul 
Ceaușescu, adresat 

cu ocazja celei de a 
crearea

O.M.S., 
stat și 

per- 
poli- 

a-

lui și păcii în lume.
In numele lui Kurt Wald

heim, secretarul general al 
O.N.U., a adresat un mesaj de 
salut organizației directorul 
general al Oficiului 'Națiuni
lor Unite de la Geneva, Vit
torio Winspeare Guicciardi, 
subliniind rezultatele pozitive 
obținute de O.M.S. în decursul 
unui sfert de veac, contribu
ția sa la ameliorarea sănătă
ții popoarelor din întreaga 
lume. El a relevat rolul ju
cat de O.M.S. în cadrul Na
țiunilor Unite, pentru înfăp
tuirea obiectivelor O.N.U. în 
diverse domenii 
te. In cuvîntarea 
tele actualei 
Julie Sulianti 
donezia), a relevat progrese
le obținute de «.M.S. în do
meniul sănătății publice. Vor
bitoarea s-a referit. în același 
timp, la contrastele dintre ță
rile dezvoltate și numeroase 
țări în curs de dezvoltare în 
ce privește situația în dome
niul sănătății.

de activita- 
sa, președin- 
sesiuni, dr. 
Saroso (In-
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Cu prilejul împlinirii a 28 de ani 
de la eliberarea Cehoslovaciei

Sesiunea Comisiei Economice a O.N.U.

pentru Europa

pe

Husak, 
Ludvik 
guver- 
Strou-

PRAGA 8 — Coresponden
tul Agerpres, C. Prisăcaru, 
transmite : Cu prilejul împli
nirii a 28 de ani de la elibe
rarea Cehoslovaciei, secreta- 
ru general al C.C. al P.C. din" 
Cehoslovacia, Gustav 
președintele republicii, 
Svoboda, președintele 
nufui federal, Lubomir
gal, alți conducători de partid 
și de stat cehoslovaci au de
pus, marți la amiază, coroa
ne și jerbe 
la mormîntul 
cunoscut de 
mentul Național 
Vitkov și la mormintele osta
șilor sovietici din cimitirul 
Olsany din Praga.

In toate centrele regionale 
și raionale ale țării, în mari 
unități economice și social- 
culturale au avut loc adunări 
festive în cadrj.il cărora s-a 
făcut bilanțul muncii pentru 
îndeplinirea obiectivelor actua
lului plan cincinal, a fost

de flori 
eroului ne- 
la Monu- 

de pe colina

scoasă în evidență contribuția 
de preț a armatei sovietice, 
a armatei române, a mișcă
rii de partizani la alungarea 
cotropitorilor fasciști de 
pămîntul cehoslovac.

Sărbătorii naționale a popo
rului cehoslovac i-au fost con
sacrate numeroase și variate 
manifestări cultural-artistice.

★
La Zvolen, Kromeriz, Lu- 

cenec, Brno, Piestany, Hum- 
polec și în alte localități din 
R.S. Slovacă și R.S. Cehă, Ia 
monumentele și cimitirele os
tașilor români căzuți în lup
ta pentru eliberarea Cehoslo
vaciei, delegații formate din 
reprezentanți ai organelor lo
cale ale P.C. din Cehoslovacia, 
P.C. Slovac, comitetelor na
ționale, organizațiilor de ma
să și obștești au depus coroa- 
,ne și jerbe de flori cu prilejul 
celei de-a 28-a aniversări a 

Cehoslovaciei de
sub jugul fascist.
eliberării

Lucrările Consiliului O.N.U.D.I.
dezvoltare, în vederea indus
trializării, pe calea promovă
rii unei largi cooperări inter
naționale.

In cuvîntarea inaugu
rală, președintele Consiliului 
O.N.U.D.I., Raymond Probst, 
a subliniat importanța deose
bită a sarcinii încredințate 
consiliului, de a promova 
dezvoltarea industrială a -ță
rilor mai puțin avansate în 
acest domeniu, sarcină la în
deplinirea căreia este chema
tă să participe întreaga co
munitate internațională.

VIENA 8 (Agerpres). — In 
capitala Austriei s-au deschis 
lucrările celei de a 7-a sesi
uni a Consiliului O.N.U. pen
tru Dezvoltarea Industrială 
(O.N.U.D.I.). Participă dele
gați din partea celor 45 de 
state membre ale Consiliului ; 
țara noastră este reprezenta
tă de o delegație'condusă de 
Dumitru /Vninoiu, ambasado
rul României la Viena.

In atenția participanților se 
află o serie de probleme, le
gate de activitățile O.N.U.D.I. 
vizînd sprijinirea eforturilor 
proprii ale țărilor în curs de

GENEVA 8 — Corespon
dentul Agerpres, Corneliu 
Vlad, transmite : La Palatul 
Națiunilor din Geneva s-au 
deschis, marți, lucrările celei 
de-a 28-a sesiuni a 
Economice a O.N.U. 
Europa. Participă 
din cele 33 de state 
ale comisiei, precum 
zentanții unor organisme ale 
Națiunilor Unite și ai altor 
organizații internaționale. La 
lucrări ia parte, pentru prima 
oară, în calitate de membru 
al Comisiei Economice a 
O.N.U. pentru Europa, Repu
blica Democrată

România este 
de o delegație 
Nicolae Ghenea, 
ministrului afacerilor 
ne.

Tradiționalul raport anual, 
prezentat de secretarul exe- 

' cutiv Janez Stanovnik, relevă 
că procesul continuu de des
tindere în Europa s-a reper
cutat în mod favorabil, ca 
amploare și intensitate, și în 
anul care a trecut, asupra ac
tivităților comisiei, organism 
care — a subliniat el — „re
prezintă într-o măsură tot mai 
mare un punct de convergen
ță al eforturilor comune ale 
statelor europene în vederea 
intensificării cooperării 
nomice pe continent".

Tema . centrală stabilită 
pentru lucrările din acest an 
ale sesiunii o constituie exa
minarea perspectivelor de 
dezvoltare pe termen lung a 
economiei statelor europene.

Comisiei 
pentru 

delegații 
membre 

și repre-

Germană, 
reprezentată 
condusă de 
adjunct al 

exter-

eco-

Raportul secretarului executiv 
al comisiei estimează că, în 
anii ce vin, este de prevăzut 
o accelerare a ritmului de 
dezvoltare a revoluției tehno
logice și a cooperării între 
statele europene îr> domeniul 
producției industriale.

In atenția participanților 
se află, dc asemenea, sugesti
ile formulate de secretarul 
executiv al comisiei în vede
rea dezvoltării, cooperării e- 
conomice, în cadrul acestui 
organism al O.N.U . între sta
tele din vestul și estul Euro
pei. analiza contribuției co
misiei la realizarea progra
melor O.N.LT. pentru spfiUni
rea țărilor în curs de dezvol
tare, o serie de aspecte pri
vind dezvoltarea comerțului 
intereuropean. cooperarea in
dustrială. situația în domeniul 
energeticii în Europa, proble
ma protecției mediului în
conjurător etc.

Deschizînd lucrările comi
siei, președintele sesiunii, J. 
Kaufmann, a relevat că rea
lizările deosebite obținute de 
Comisia Economică a O.N.U. 
pentru Europa în ultimii ani 
au confirmat că metoda ne
gocierilor se dovedește cel 
mai bun - mijloc de înfăptui
re a obiectivelor organismului 
Națiunilor Unite de colabora
re economică în Europa.

Cooperarea industrială, do 
meniu în care a fost demon
strată capacitatea comisiei de 
a se adapta la noile situații, 
a declarat el în continuare, 
conferă o dimensiune supli
mentară comerțului Est-Vest 
și consolidează maniera prag
matică în care se dezvoltă re
lațiile Est-Vest. Destinderea 
și cooperarea pe plan politic 
și militar — a relevat el —

sînt strîns legate de coopera
rea economică.

Secretarul general al O.N.U., 
Kurt Waldheim, subliniază, 
în mesajul adresat sesiunii, 
că lucrările acesteia se desfă
șoară într-un moment în care 
statele lumii acordă o impor
tanță deosebită intensificării 
cooperării economice pe plan 
regional. Mesajul subliniază 
că C.E.E. este în măsură să 
sprijine eforturile vizînd îm
bunătățirea 
mice atît în 
comisiei cit 
comunității

In ultima 
în cuvîntul său Janez Stanov- 
nik, au fost încheiate impor
tante acorduri atît în domeniul 
extinderii schimburilor si al 
cooperării economice, cît și 
în domeniul relațiilor politice 
între țările europene avîhd 
sisteme sociale și economice 
diferite.

Secretarul general al 
U.N.C.T.A.D., Manuel Perez 
Guerrero, a exprimat speranța 
că progresele înregistrate în 
domeniul cooperării economi
ce între statele europene vor 
avea repercusiuni favorabile 
asupra ansamblului vieții in
ternaționale, contribuind în
deosebi la stimularea eforturi
lor țărilor în curs de dezvol
tare, vizînd accelerarea pro
greselor economic și social.

Ca țară socialistă europea
nă, România participă la ac
tivitățile actualei sesiuni a 
comisiei în conformitate cu 
principiile politicii sale ex
terne, orientate spre Statorni
cirea unor relații noi, de co
laborare multilaterală, bazate 
pe egalitate și respect reci
proc. între toate statele con
tinentului.

condițiilor econo- 
țările membre ale 
și în ansamblul 

națiunilor.
vreme, a declarat

Guvernul peruan a instituit 
monopolul de stat asupra 

industriei
LIMA 8 (Agerpres). — Gu

vernul peruan a instituit mo
nopolul de stat asupra indus
triei de pescuit, naționalizînd 
toate firmele străine și au
tohtone care activează în 
acest sector — a anunțat mi
nistrul de resort, Javier Tan- 
talean Vahini. Totodată, gu
vernul a hotărît crearea în
treprinderii de stat „Pesca 
Peru“, autorizată să contro
leze toate activitățile 
cest domeniu.

Industria de pescuit 
nă — care produce, cu 
dere, făină și ulei de nește —, 
bazată pe prelucrarea de an- 
șoa, deține un loc important

din a-

perua- 
precă-

Situata

de pescuit
în ansamblul economiei na
ționale, Peru oeupînd, din a- 
cest punct de vedere, primul 
loc în lume.

In alocuțiunea sa, Javier 
Tantalean Vanini a' arătat că 
această măsură, adoptată în 
numele poțprului peruan, se 
înscrie printre obiectivele 
programatice ale guvernului. 
Totodată, a spus el, preluîrtd 
controlul asupra acestui im
portant sector, statul încear
că să pună capăt situației de 
criză în care se află industria 
de pescuit și incapacității în
treprinderilor private de a 
găsi o soluție acestei crize.

din Liban

administrate
VIETNAMUL DE SUD 8 

(Agerpres) — Paralel cu acti
vitatea de pe frontul reface
rii economice, în zonele din 
Vietnamul dc Sud adminis
trate de Guvernul Revoluțio
nar Provizoriu se desfășoară 
o amplă activitate cu carac
ter social-cultural — relatea
ză agenția de presă „Elibera
rea".

Lucrînd uneori în condiții 
deosebit de dificile, oamenii 
de artă și cultură sud-vietna- 
mezi din regiunile eliberate 
au creat, în ultimele luni, un 
important număr de producții 
artistice, dintre care unele 
direct inspirate de victoria 
poporului vietnamez și mun-

ca de reconstrucție din peri
oada de după semnarea Acor
dului de la Paris. Deosebit de 
utile se dovedesc cinemato
grafele mobile și diferitele 
expoziții itinerante.

Un rol deosebit de impor
tant în munca de culturali
zare revine și școlilor In di
ferite provincii din sudul re
giunii Nam Bo au 
funcționeze școli 
pentru muncitori 
Pentru asigurarea 
lui necesar școlilor, în zoneld 
administrate de G.R.P. se des
fășoară o susținută activitate 
de pregătire a învățătorilor 
și pedagogilor. , „

început să 
speciale 

și țărani, 
pcrsonalu-

BEIRUT 8 (Agerpres) ’ — 
Marți au continuat incidente
le dintre armata li laneză și 
unități ale rezistenței pales
tiniene, declanșate luni sea
ra, la numai o ora după ce se 
anunțase încheierea unui a- 
cord între cele două părți. 
După cum anunță un corhu- 
nicat oficial al armatei, re
luat de agenția M.E.N. „ele
mente armate au hărțuit con
tinuu cu mortiere și bazooka 
diferite 
cum și 
nai din 
tuație, 
bombardat zonele rezistenței 
palestiniene de la Tel Al-Za- 
atar 
dar, 
nici 
sau 
rele 
lă populația civilă palestinia
nă.

La rindul lor. arată agen-

ția France Presse, forțele pa
lestiniene au ripostat, utilizînd 
tunuri antiaeriane și rachete.

posturi m'litare, pre- 
aeroportul internațio- 
Beirut". In această si- 
avîația libaneză a

și Borg el Baraghnah 
precizează comunicatul, 

un bombardament aerian 
terestru nu a vizat tabe- 
propriu-zise, unde se af-

Reuniunea multilaterală de la Helsinki

FILME 20,05

MIERCURI, 9 MAI 20,35

22,05

22,45

Noiem 
Republi

HEESINKI 8 (Agerpres). — 
Corespondență de la Dumitru 
Ținu ; Marți, în cadrul reu
niunii multilaterale de la 
Helsinki, grupul de lucru pen
tru problemele culturale și 
contactele umane a continuat 
redactarea preambulului pen
tru instrucțiunile comisiei ce 
se va ocupa de aceste aspec
te ale cooperării în faza a do
ua a conferinței general-eu- 
ropene.

In ședința de după-amiază, 
grupul de lucru însărcinat cu

redactarea documentelor pen
tru capitolul al doilea al or
dinii de zi — cooperarea eco
nomică, tehnico-ștlințifică și 
în domeniul protejării și ame
liorării mediului înconjurător 
— a examinat în detaliu pro
punerile existente pentru pre
ambulul directivelor comisiei 
corespunzătoare, document ca
re definește obiectivele coope
rării economice între statele 
participante.

♦

Inundații ș
în Japonia

TOKIO 8 (Agerpres). — 
Numeroase case din prefec
turile Nagasaki și Kyushu, 
din Japonia, s-au prăbușit din 
cauza alunecărilor de teren 
provocate de ploile torenția
le din ultimele zile. Numai la 
Nagasaki au fost inundate 
de case ,iar căile ferate și 
selele din jurul orașului 
rămas blocate. Prăbușurile
cuințelor au provocat moartea 
a cinci persoane, în timp ce, 
din cauza așa-numitei „fur
tuni a lunii mai", și-au pier
dut viața alte 15 persoane. In 
partea de vest a Arhipelagu
lui nipon, pe o zonă întinsă, 
vîntul este foarte puternic, 
ploaia continuă să cadă, per- 
turbînd și traficul maritim.

860 
șo- 
au 
lo-

4^ Comisia socială a Consi
liului economic și social al 
O.N.U. a adoptat o serie de 
rezoluții destinate întăririi 
controlului internațional asu
pra stupefiantelor.

4 La cea de-a 26-a sesiune 
a Adunării Mondiale a Sănă
tății s-a adoptat o rezoluție 
privind admiterea Republicii 
Democrate Germane ca mem
bră a O.M.S. In prezent, Or
ganizația Mondială a Sănă
tății numără 137 de state 
membre.

PETROȘANI — 7 
brie : Cupa gloriei ; 
ca: Inima e un vînător sin 
guratic ; PETRILA : Boxe
rul ; LONEA — Minerul : 
Capcană pentru general; 
VULCAN: Cînd se ivesc
zorile ; URICANI : Țintim 
și templul soarelui ; LU- 
PENI — Cultural: Bărba 
tul care a venit după bu
nica ; LUPENI — Munci
toresc : Jocul de-a moartea

Guvernul australian a 
hotărît suspendarea subsidi
ilor și înlesnirilor Ia impozi
te acordate, pînă în prezent, 
companiilor particulare de 
prospectare 
petrolifere

particulare
a zăcămintelor 

și carbonifere.

En-lai, premierul 
de Stat al R. P. 
oferit, luni seara,

♦ Ciu 
Consiliului 
Chineze, a 
o recepție în onoarea lui No
rodom Sianuk, șeful statului 
cambodgian și președinte al 
Frontului Unit Național al 
Cambodgiei, care urmează să 
plece într-un turneu prin mai 
multe țări africane și, euro
pene.

PROGRAMUL 1. 5,00 Bu
letin de știri ;
mi-e cîntecul și jocul; 5,40 
Ritm și tinerețe. 6,00—8,10 
Radioprogramul dimineții. 
8,10 Partidul — Stejarul li
bertății noastre; 8,30 La mi
crofon, melodia preferată ;

5,05 Drag

9,00 Buletin de știri; 9,30 Via
ța cărților; 10,00 Buletin de 
știri; 10,05 Folclor muzical 
oltenesc; 10,30 Vreau să 
știu ; 11,00 Buletin de știri; 
11,15 Litera și spiritul legii;
11.30 Cinci piese pentru or
chestră de coarde ; 12,00 Dis
cul zilei ; 12,30 Intîlnire cu 
melodia populară și inter
pretul preferat ; 13,00 Radio
jurnal ; 13,30 Concert d«
prînz; 14,00 Compozitorul
săptămînii ; 14,40 Selecțiuni 
din operete ; 15,00 Buletin 
de știri ; 15,05 Fișier edito
rial ; 15,15 Muzică populară;
15.30 Piese de estradă ; 16,00 
Radiojurnal; 16,15 Popor ro
mân, popor viteaz; 16,35 Me
lodii de George Grigoriu ; 
17,00 Eroi au fost, eroi sînt 
încă ; 
românești 
lare ;
Zece
20,45 
vista 
misiune de versuri ; 
Bijuterii muzicale ; 22,00 Ra
diojurnal ; 22,30 Concert de 
seară ; 24,00 Buletin de știri; 
0,03—5,00 Estrada nocturnă.

17,40 Mindre plaiuri 
cîntece popu- 

18,00 Orele serii; 20,00 
melodii preferate ; 

Consemnări ; 21,00 Re- 
șlagărelor ; 21,20 E-

21,30

Redacția și administrația ziarului: Petroșani, strada Republicii, nr. 90. telefon: 1662.

10,00
10,05
10,35

11,50

12,05

13,00
17,30
17,35
17,45

19,20
19,30

20,00

Curs de limba engleză 
Lecția a 52-a ;
De la Alfa la Omega. 
Enciclopedie pentru e- 
levi ;

Telex ;
Prim-plan (reluare) ;
Film serial. Umbrele 
dispar în plină zi. E- 
pisodul IV ;

La ordinea zilei (relua- 
Te) ;
Revista literar-artisti- 
că TV. (reluare); 
Telejurnal ;
Telex ;
Traqerea Pronoexpres; 
Seara televiziunii ce
hoslovace. Reportaje, 
filme documentare, mu
zică ;

I 001 de seri ;
Telejurnal.
înainte
cauză a
por ;

Cîntecul
Viața-i frumoasă ;

Pași pe drumul istoriei 
9 Mai . 1877 ; 9 Mai 
1945 — o dublă aniver
sare. Documentar ;

Film artistic Secretul 
cifrului i

24 de ore
România în lume ; 
Fotbal : Albania — 
România.

VfciSfl

SPORT • TELEX • SPORT

Cincinalul
de termen — 

întregului po-

saptămînii :

Valorile temperaturii înre
gistrate în cursul zilei de 
ieri :

Maximele : Petroșani : 26 
grade ; Paring : 19 grade.

Minimele : Petroșani : 10
grade ; Paring : 11 grade.

PENTRU URMĂTOARELE 
24 DE ORE : Vreme în ge
neral frumoasă, cu cer se
nin noaptea. In cursul zilei 
cerul va deveni variabil. 
Vint slab din sectorul su
dic.

MADRID 8 (Agerpres). — 
Intre 10 și 13 mai „Palatul 
Sporturilor" din Madrid va 
găzdui cea de-a 22-a ediție 
a campionatelor europene de 
judo. La întreceri și-au anun
țat participarea peste 3Q0 de 
sportivi din 27 de țări: An
glia, Austria, Belgia, Bulgaria, 
Cehoslovacia, Danemarca, El
veția, Finlanda, Franța, R.D. 
Germană, R.F. Germania, Ir
landa, Italia, Iugoslavia, Islan
da, Israel, Lichtenstein, Li
ban, Olanda, Polonia, Portu
galia, România, Suedia, Tur
cia, Ungaria, U.R.S.S. și Spa
nia.

In ziua de 12 mai. se vor 
desfășura lucrările Congresu
lui european de judo.

Cel de-al 7-lea campionat 
european de karate se va 
desfășura în zilele de 26 și 27 
mai în orașul Valencia. La 
actuală ediție a competiției 
vor fi prezenți 150 de concu- 
renți din 14 țări.

ATENA 8 (Agerpres).

Trei medalii de aur, două de 
argint și patru de bronz — 
acesta este bilanțul participă
rii pugiliștilor romani la a 
Xl-a ediție a campionatelor 
balcanice de box, desfășurate 
la Atena.

Remus Cosma la semimus- 
că, Gheo-rghe Ciochină la pană 
și Ion Gyorfi la. mijlocie au 
urcat luni seara pe cea mai 
înaltă treaptă a podiumului 
învingătorilor de la „Panathi- 
naikos stadion", obținind ti
tlurile de campioni balcanici.

Intr-un meci frumos, în ca
re s-a dovedit superior sub 
aspectul resurselor tehnice, 
Cosma l-a învins net lă pun
cte pe bulgarul Nikolov.

Rapid în lovituri, cu o ex
cepțională deplasare în ring 
și o tehnică bună, Ciochină 
l-a învins, de asemenea la 
puncte pe Kumova (Turcia).

In ceea ce îl privește pe 
Ion Gyorfi acesta a cucerit 
din nou publicul atenian care 
l-a aplaudat îndelung pentru 
boxul său inteligent de o fac-

tură tehnică remarcabilă. Pu- 
gilistul român a punctat clar, 
întrecînd la puncte pe iugos
lavul Vujkovici.

Ion Hodoșan și Marin Con- 
stantinescu, ceilalți doi fina- 
liști români, care au obținut 
medalii de argint, au cedat 
în fața bulgarului Kolev și, 
respectiv, a iugoslavului Par- 
lov, primul la puncte, iar al 
doilea prin abandon cerut de 
antrenor in repriza secundă.

Cerchia, Ștefanovici, Cuțov 
și Dascălu au obținut meda
lii de bronz.

Pe echipe, bilanțul celei 
de-a Xl-a ediții a campionate
lor balcanice de box se pre
zintă astfel: Bulgaria patru 
medalii de aur: România trei? 
Iugoslavia 
Turcia

Din 
plăcut 
Cosma, 
a lui 
pentru prima dată într-o con' 
fruntare internațională la ca
tegoria mijlocie.

două: Grecia și 
cite o medalie de aur. 
echipa României ati 
mult evoluțiile lui 

Ciochină, și îndeosebi, 
Gyorfi, care a boxat
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