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Fapte de muncă, fapte de laudă in marea întrecere
Ritm Strădanii pe fiecare schimb

sporit de avansare

Indeminare, precizie, si
guranță. Sî’nt calități ce ca
racterizează pe veteranul 
întreprinderii de utilaj mi
nier Petroșani, Gheorghe 
Vlădău, frezorul din foto
grafia noastră surprins pe 
peliculă în timpul verifică
rii une roți dințate pentru 
locomotivele de mină

Organizindu-și munca la două fronturi, minerii conduși 
de cunoscutul brigadier Dumitru Costinaș de la sectorul de 
investiții al minei Lonea, au avansat pină ieri peste fiO ml 
în galeria în steril, cu plasare doar pe trei schimburi.

Minerii brigăzii execută lucrări miniere de deschidere 
și pregătire la orizontul 460 și au reușit în perioada tre
cută din luna iulie să depășească cu 0,3 metri cubi produc
tivitatea muncii planificată pe fiecare post. Dacă în puține
le zile care au mai rămas pină Ia sfîrșitul lunii activitatea 
la front se va desfășura în același ritm de muncă, minerii 
vor executa peste planul lunar 12 metri liniari de avansare.

Un succes prestigios in cinstea Zilei minerului și săr
bătoririi eliberării.

Volumul suplimentar de 
cărbune pe care colectivul 
sectorului Ii al minei Dilja 
l-a înregistrat într-o singu
ră zi — 27 iulie — a fost de 
286 tone. Alături de colecti
vul sectorului III, care dis
pune de un plus de extracție 
la zi de 450 tone, minerii sec
torului II participă și ei la 
realizările bune obținute pe 
întreaga mină. Pînă ieri di
mineață planul de producție 
pe mină era realizat în pro
porție de 100,5 la sută.

Maistrul minier II ie Tiri- 
plică ne-a relatat despre ac
tivitatea plină de hărnicie 
desfășurată de minerii schim
bului II din sectorul II care 
in aceste zile și-au amplifi
cat zi de ji eforturile. In 27 
iulie, cei cinci muncitori din

abatajul frontal din stratul 
trei, abataj dotat cu grinzi 
pășitoare de susținere au ex
pediat la suprafață 66 vago- 
nete cu cărbune, adică 13 
vagonete pe fiecare post, 
ceea ce reprezintă o 
productivitate a muncii cu 
mult Superioară celei plani
ficate. Minerul Vasile Șeîa- 
ru, șef de schimb la abatajul 
respectiv, și-a exprimat sa
tisfacția de modul în care au 
muncit in ziua respectivă or
tacii săi.

Lucrind in cele două aripi 
ale abatajului cameră nr. 6, 
stratul 3, minerii Gheorghe 
Chelu și loan Balint, împreu
nă cu ortacii, au reușit să 
avanseze, în același schimb, 
cîte un cîmp, încheind un 
ciclu complet de avansare.

încheierea vizitei președintelui 
Republicii Africa Centrală, 

general de armată 
Jean Bedel Bokassa

Simbătă, 28 iulie, președin
tele Republicii Africa Centra
lă, general de armată Jean 
Bedel Bokassa, cu soția, Ca& 
therine Bokassa, și-a încheiat 
vizita neoficială întreprinsa în 
țara'noastră, la invitația pre
ședintelui Consiliului de Stat 
al Republicii Socialiste Româ
nia, Nicolae Ceaușescu, și- a 
tovarășei Elena Ceaușescu.

Ceremonia plecării a avut 
loc la aeroportul ..Mihail Ko- 
gălniceanu" din Constanța.

Esje ora 8,45. La reședința 
rezervată, în stațiunea Nep- 
tun, solilor poporului centr
african sosesc președintele 
Consiliului de Stat, Nicolae 
Ceaușescu, și tovarășa Elena 
Ceaușescu. Împreună iau Ioc 
in mașini, escortate de mo- 
tocicliști, îndreptîndu-se spre 
aerogară.

De-a lungul traseului, cei 
doi șefi de stat sînt salutați 
cu căldură de mii și mii de 
constănțeni, de turiștii români 
și străini.

La aeroport au fost arbora
te, în vederea momentului so
lemn al plecării șefului statu
lui centrafrican, drapelele de 
stat ale României și Republi
cii Africa Centrală, care în

cadrau portretele celor doi 
președinți ; pe o mare pan
cartă era înscrisă urarea 
„Trăiască pacea și prietenia 
între popoare !“.

O gardă militară prezintă 
onorul. Sînt intonate, apoi, 
imnurile de stat ale celor două 
țări. Președintele Nicolae 
Ceaușescu și președintele Jean 
Bedel Bokassa trec in revistă 
garda de onoare, după care 
șeful statului centrafrican își 
ia rămas bun de la persona
litățile române venite să-l sa
lute : Vasile Vîlcti, Vasile Pa- 
tilineț. Ion Pățan. Constantin 
Stătescu, secretarul Consiliu
lui de Stat, miniștri, reprezen
tanți ai organelor locale, am
basadorul României la Ban 
gui.

La scara avionului președin
tele Consiliului de Stat, 
Nicolae Ceaușescu, și tovarășa 
Elena Ceaușescu își iau un 
călduros rămas bun de la pre
ședintele Jean Bedel Bokassa 
și Catherine Bokassa. Cei doi 
conducători își string cu cor
dialitate mîinile, se îmbrăți
șează.

La acest rămas bun 
dintre cei doi șefi de 
stat au luat parte nu
meroși locuitori ai orașului

Constanța, care au făcut o 
manifestare de dragoste tova
rășului Nicolae Ceaușescu, de 
profundă stimă conducătorului 
Republicii Africa Centrală. Ei 
și-au exprimat cu însuflețire 
deplina satisfacție față de 
rezultatele fructuoase ale dia
logului la nivel înalt româno- 
centrafrican, față de activita
tea rodnică desfășurată de 
conducătorii celor două state 
in vederea întăririi și dezvol
tării legăturilor de solidarita
te dintre România și Republi
ca Africa Centrală, în intere
sul ambelor popoare, al cauzei 
păcii, cooperării și înțelegerii 
internaționale.

înainte de a părăsi aeropor
tul, tovarășul Nicolae 

Ceaușescu este din nou acla
mat, ovaționat îndelung de 
mulțime. Cei prezenți și-au 
reafirmat, în mod vibrant, 
simțămintele de adîncă prețu
ire și considerație față de con
ducătorul partidului și statu
lui nostru, care-și consacră, 
neobosit, întreaga putere de 
muncă înfloririi continue a 
patriei, fericirii poporului, 
înfăptuirii înaltelor aspirații 
ale lumii contemporane.

(Agerpres)
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cu privire la vizita președintei ii Republicii Africa Centrală, 

generalul de armată Jean Bedel Bokassa,
în Republica Socialistă România

Substanțialâ majorare 
a angajamentului

Analiza exigentă a bilan
țului primului semestru al 
anului. în cadrul sectorului 
I al minei Aninoasa, și, pe 
această cale, găsirea de noi 
căi și rezerve interne pentru 
sporirea producției de cărbu
ne a determinat, cum era fi
resc, un nou angajament al 
colectivului. Dar, înainte de 
a vorbi despre noul angaja
ment, se cuvin citeva cuvin
te pe marginea bilanțului a- 
mintit.

Sectorul a încheiat prima 
jumătate a anului cu un plus 
de producție de peste 6 
tone de cărbune. Ea obține
rea lui au contribuit brigă
zile conduse de AUREL 
CRISTEA, cu 3482 tone, RO
MAN PETRU cu 1838 tone, 
ILIE NICOLAE, cu 1826 tone 
și alții. Succesele brigăzilor

se datoresc atît măsurilor 
organizatorice luate de con
ducerea tehnică — șef sec
tor inginer AURELIAN GRO- 
SU — cit și mobilizării forma
țiilor de lucru, avind în frun
te comuniștii, la îndeplinirea 
ritmică și exemplară a preli
minariilor zilnice.

Sectorul, prin muncitorii, 
inginerii și tehnicienii care 
s-au preocupat zi de zi, cu 
multă răspundere profesio
nală, de sarcinile de plan, 
stă drept exemplu multor 
colective.

Pe baza acestei experiențe 
a fost luat recent, noul an
gajament al sectorului : 1 000 
tone cărbune ce vor fi ex
trase în plus în cadrul în
trecerii socialiste declanșate 
in cinstea' zilei de 23 Au
gust.

MESAJUL
adresat de președintele Consiliului* de Stat 

al Republicii Socialiste România, 
Nicolae Ceaușescu, participanților la cel de-al 

X-lea Festival Mondial al Tineretului 
și Studenților de la Berlin

Dragi prieteni tineri.
Am deosebita plăcere să 

adresez un călduros salut 
participanților la cel de-al 
X-Iea Festival Mondial al 
Tineretului și Studenților, 
tuturor tinerilor și organiza
țiilor de tineret care iau 
parte la această tradiționa
lă reuniune a tineretului do
ritor de pace și progres din 
întreaga lume.

Festivalul Mondial al Ti
neretului și Studenților are 
loc într-o perioadă cînd în 
Europa și în lume se con

turează tot mai evident un 
curs nou în viața internațio
nală. îndreptat spre destin
dere și colaborare trainică 
intre popoare Constituie o 
vie realitate faptul că tină 
ra generație și-a adus și își 
aduce contribuția sa preți
oasă la acest curs.

întotdeauna generațiile ti
nere au reprezentat viitorul 
țărilor lor și fiecare nouă 
generație a avut în fața sa 
probleme noi, izvorite din 
realitățile sociale, politice și 
naționale ale etapei respec

tive Tineretul lumii de as
tăzi este dornic de înnoiri 
în viața societății, de a se 
pune capăt vechii politici de 
inegalitate socială și asupri
re națională, de a se asigura 
realizarea unei lumi mai 
bune, mai drepte — atît pe 
plan național cît și interna
țional. EI se afirmă tot mai 
viguros ca o uriașă forță a 
progresului, își spune cu
rajos cuvîntul în marile pro-

(Continuare în pag. o 4-a)

Cînd cineva in preaj- 
. ma noastră pronun
ță cuvîntul „gară",' 

sîntem tentați să-l asociem 
involuntar cu o mulțime de 
linii, macaze, semafoare și. 
oameni în uniforme albastre 
cu stele sau trese, vagoane 
antrenate intr-un dute-vino, 
in strigătele și semnalele 
manevranților, trenuri de 
călători ce opresc pentru

Oameni 
la datorie
tiiirictrtrirtrrrrriirnrriitri»

o clipă ca apoi să se 
piardă in zare. Gara aceea, 
de obicei situată spre mar
ginea orașului devine reală 
cînd o telegramă, o chesti
une de serviciu sau un 
concediu ne răpește clin sfe
ra preocupărilor zilnice tre- 
cindu-ne în rindul călăto
rilor. Atunci, ne grăbim să o- 
cupăm un loc comod in va
gon, cit mai spre geam, să 
deschidem o carte luată de a- 
casă sau un ziar cumpărat în 
gară, fără să ne gîndim că, 
din acest moment, asupra 
vieții noastre veghează 
oamenii aceia care rămîn

O. BERBECABU
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„CAMARILE" IERNII 
SE PREGĂTESC DIN TIMP!

Interlocutor: IOAN COSMA,
șeful Centrului de legume și fructe Petroșani

Aprovizionarea corespunză
toare a populației cu legume 
și fructe în perioada de toam- 
nă-iarnă este implicit legată 
de modul în care se asigură, 
încă de pe acum, condiții pro
pice unei bune depozitări, e- 
vitîndu-se degradările. Cerin
ța aceasta e cu atît mai im
perioasă, cu cît se prevede 
că, anul acesta, să fie- însilo- 
zate cantități superioare de 
produse celor din anii ante
riori. Ca în fiecare an, la Cen
trul de legume și fructe Petro
șani, a fost întocmit din timp 
un riguros plan de măsuri, 
cuprinzînd complexul lucrări
lor pregătitoare, de revizuire 
o depozitelor, a instalațiilor și 
utilajelor, livrările la fondul 
pieții pe timpul iernii, nece
sarul de legume, fructe, pro-

t oni suin ii nit io ASi 
IIKIIM l Ă riECĂDUi UTILAJ

cerință a realizării în termen 
a lucrărilor de construcții-montaj

Participarea mecanizatori
lor la realizarea obiectivelor 
de construcțiî-montaj ale 
șantierelor de investiții este 
din ce in ce mai mare. De 
aceea, la înfăptuirea exem
plară a programului de in
vestiții elaborat pentru dez
voltarea mineritului în Valea 
Jiului la scurtarea duratelor 
de execuție și predarea in ter
men, sau chiar îp avans, a a- 
cestora, colectivul S.U.T. Is- 
croni este chemat să contri
buie cu tot mai multă eficien
ță. Aceasta a fost ideea de 
bază în jurul căreia fiecare 
dintre cei care au luat cu
vîntul în cadrul adunării ge
nerale a oamenilor muncii de 
la unitatea respectivă a avut 
mul'te observații critice de 
făcut.

In perioada semestrului I, 
colectivul secției de utilaj și 
transport din Valea Jiului al 
T.C.M.M., a reușit să obțină 
realizări remarcabile, în
deplinind în proporție de 
104.8 la sută sarcina se
mestrială la indicatorul prin-

duse semiindustrializate, des
hidratate și conserve, atît 
pentru populație cît și pentru 
consumurile colective și ali
mentația publică...

— Cum a lost începută 
transpunerea in practică a 
obiectivelor planului dv. 
de măsuri care e, deci, sta- 

cipal de plan — prestații și 
transport. Cei prezenți la 
adunare — muncitori, tehni
cieni și ingineri, au dovedit, 
reale preocupări pentru ridi-

Adunări 
generale 

aie 
oamenilor 

muncii
carea gradului de mecaniza
re a lucrărilor, pentru intensi
ficarea folosirii utilajelor din 
dotare. A rezultat, totodată, 
cu acest prilej că există su
ficiente resurse care ar pu-

diul lucrărilor pregătitoare, 
la depozitele de care dispu
ne C.L.F. Petroșani ?

— In prezent, lucrările de 
punere și pregătire în stare de 
funcționaro a utilajelor necesa
re descărcării produselor se 
află în stadiul final. La toate 
spațiile noastre de depozitare, 
se lucrează intens la repararea, 
curățirea și dezinfectarea a- 
cestora, la dotarea lor cu ma
teriale necesare — paie, nisip, 
rogojini, felinare, hidrometre, 
furci, cîntare, prelate etc. ; se 
vor pregăti gropile in care se 
vor insiloza la pămînt cartofii, 
rădăcinoasele ; au fost asigura-

V. TEODORESCU
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tea fi valorificate mai de
plin. .

Starea tehnică a mașinilor 
nu este întotdeauna cea idea
lă — relata maistrul princi
pal Gheorghe Marinescu, cu 
prilejul dezbaterilor. Din di
verse motive se mai înregis
trează ■ defecțiuni la mașini 
cînd acestea sint pe șantiere, 
obligîndu-ne la retragerea lor 
în garaje, ceea ce perturba 
astfel activitatea formațiilor 
de construcții. Să prevenim 
aceste întreruperi, iată ce 
avem de făcut in continua
re. Dacă, totuși, uneori 
ne lipsesc unele piese de re
zervă, trebuie să facem în 
așa fel încît să lărgim și mai 
mult acțiunea de confecțio
nare a acestora în propriile 
noastre ateliere.

Constantin Focșanu, Gheor
ghe Dobre, Ștefan Iordache, 

Ioan Ciorei și alți vorbitori 
au exprimat de asemenea în 
cuvîntul lor necesitatea ca 
un număr cît mai mare de 
mașini din dotare să se afle 
în circulație, să stea la dispo
ziția formațiilor de cons
tructori pentru a asigura a - 
provizionarea materială ope
rativă.

Dar nu numai prezența pe 
șantiere a mașinilor și utila
jelor ci și necesitatea folosirii 
lor judicioase, eficiente la 
punctele de lucru, a căror de
servire trebuie s-o asigure, a 
constituit un subiect viu dis
cutat de participanții la dez
baterile adunării. Un utilaj 
care sta pe șantier, creează, în 
lanț, stagnarea activității u- 
nor grupuri de oameni, au a-

A. HOFFMAN
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Pentru 
confortul 

preșcolarilor
Continuă, la Vulcan, în ritm 

susținut, lucrările de moderni
zare, lărgire a spațiilor și pre
gătire a noii ,,stagiuni", -in 
întreaga rețea a unităților

La drum.

școlare. La Școala ge
nerală nr 1, de exem
plu, se execută lucrări 
de revizuire a instalați
ilor sanitare, de extindere a 
acestora. La grădinița de cb- 
pii nr. 1 au fost atacate mai 
demult, în prezent aflîndu-se 
in plină desfășurare lucrările 
pentru introducerea încălzirii 
termice, care va spori confor
tul preșcolarilor...

Băieți și fete
La maternitatea din Petro

șani unde se ține evidenta lo
calităților Petroșani, Aninoa-

Sosirea in țara noastră a delegației 
de partid și guvernamentale

a R.D. Vietnam,
condusă de tovarășul Fam Van Dong

La invitația Comitetului 
Centra! al Partidului Comunist 
Român și a Guvernului Re
publicii Socialiste România, 
simbătă la amiază a sosit în 
Capitală, într-o vizită oficială 
de prietenie în țara noastră, 
delegația de partid și guverna
mentală a R. D. Vietnam, 
condusă de tovarășul Fam

Masă tovărășească oferită 
de tovarășul Nicolae Ceaușescu 

și tovarășa Elena Ceaușescu
Tovarășul Nicolae Ceaușesi u 

secretar general al Partidu
lui Comunist Român, pre
ședintele Consiliului de Stat al 
Republicii Socialiste România, 
și tovarășa Elena Ceaușescu 
au oferit, în seara zilei de 28 
iulie, în stațiunea Neptun, o 
masă tovărășească la care au 
participat membri ai conduce
rii partidului și statului nos
tru, cu soțiile, care se găsesc 
în concediu la mare, • precum 
și conducători ai unor partide 
comuniste și -muncitorești, a- 
flați în vacanță pe litoral, la 
invitația C.C. al P.C.R.

Au luat parte tovarășii Do
lores , Ibarruri, președintele 
Partidului Comunist din Spa
nia, Krsta Avramovici, mem
bru al Biroului Executiv al

I

sa, Petrila și Bănită au fost 
înregistrate de la începutul 
anului pînă în ziua de 27 iu
lie a.c. inclusiv, 760 de nașteri. 
Din noii născuti, 389 sint bă
ieți, iar 371 fetite.

Nouă emisiune 
de mărci 
poștale

Oficiul de poștă și teleco- 
municaț' Petroșani a pus în 
vînzare, prin ghișeul filatelic, 
6 nouă emisiUne de mărci 

Van Dong, membru al Birou
lui Politic al C.C. al Partidu
lui Celor ce Muncesc din Viet
nam, prim-ministru al Gu
vernului R. D Vietnam.

Din delegație fac parte Le 
Thanh Nghi, membru al Bi
roului Politic al C.C. al Parti
dului Celor ce Muncesc din 
Vietnam, viceprim-ministru ;

Prezidiului Uniunii Comuniș
tilor din Iugoslavia, Joszef 
Kempa, membru supleant al 
Biroului Politic al C.C. al 
P.M.U.P., prim-seeretar al Co
mitetului orășenesc Varșovia 
al P.M.U.P., Jef Turf, vicepre
ședinte al Partidului Comunist 
din Belgia, Rino Serri, mem
bru al Direcțiunii Partidului 
Comunist Italian, Thorquild 
Holst, membru al Biroului 
Politic al Partidului Comunist 
din Danemarca, redactor-șef 
al ziarului „Land og Folk", 
Angliei Cemerski, președintele 
C.C. al Uniunii Comuniștilor 
din Macedonia, Dușan Alim- 
pici, membru al Prezidiului 
Uniunii Comuniștilor din Iu
goslavia, Istvan Szabo, mem 
br^t al C.C. al n M.S.U., pre- 

poștale românești avînd ca te
mă : „Costume naționale", e- 
misiune formată din 6 valori 
care reprezintă portul popular 
din județele Suceava, Gor) și 
Harghita.

Noi basculante 
Și 

autocamioane
In dotarea secției de trans

porturi și reparații auto a- 
parținînd B.A.T.P.S. Petroșani, 
au intrat în cursul săptămlnii 

Nguyen Van Kha, ministru, 
vicepreședinte al Comitetului 
de Stat al Planului ; Nguyen 
Co Thach, viceministru al afa
cerilor externe : general maior 
Tran Sam, viceministru al a- 
părării naționale; Nguyen 
Dang Hanh, ambasadorul

(Continuare in pag a 4-a)

ședinței: Consiliului Coopera
tivelor agricole de producție 
din R. P. Ungară, D. Isteren, 
membru al C.C. al P.P.R.M., 
ministrul învățămîntului ge
neral din R. P. Mongolă, B. 
Badarci, mer-bru al C.C. al 
P.P.R.M., șeful Direcției Tre
buri' de la Consiliul de Mi
niștri al R. P. Mongole.

Au participat membri și 
membri supleanți ai Comite
tului Executiv al C.C. al 
P.C.R., vechi militanți ai miș
cării comuniste și muncito
rești din țara noastră, acti
viști de partid.

Tovarășul Nicolae Ceaușescu 
și tovarășa Elena Ceaușescu 
s-au întreținut cordial cu 
oaspeții.

Masa s-a desfășurat într-o 
atmosferă de caldă prietenie.

trecute un număr de 12 auto
basculante „SR-116" de 5 to
ne și 6 autocamioane „S.R.- 
113" carosate de 5 tone. Noi
le mijloace completează într-o 
substanțială măsură parcul 
seefiei ceea ce permite aces
teia să acopere mai bine ne
voile de transport ale unită
ților din cadrul Centralei căr
bunelui deservite de B A.T.P.S
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tot mai
rari

Patinoar artificial
Cheia fără gheață

problemei ■

Felix 
care

Man- 
strada

de state din lume lupii 
cale de dispariție. Din 
15 state se află în Eu-

Italia,
Grecia, Portugalia,

LOR 
peră 
Nylund 
poate fi
nerheimintue 
cea mai importantă a ca
pitalei finlandeze Hel
sinki.

sînt

în Europa

telcioanelor 
în lume

Pe Valea Sebeșului superior

ln 29 
sînt pe 
acestea 
ropa : Franța, Spania, 
România, ~ _
Finlanda, Turcia, Albania, Bul
garia, Iugoslavia, Polonia, Ce
hoslovacia, Ungaria și Uniunea 
Sovietică. In Laponia (Finlan
da) au fost depistați în total 
numai șapte lupi, în Norvegia 
circa o duzină, iar în întreaga 
Italie aproximativ o sută.

După cum am arătat în nu
mărul trecut cheia unei pro
bleme este prima mutare a 
soluției.

Cheile problemelor se pre
zintă sub două forme :

A. Cheie cu amenințare 
prin care albul amenință cu 
mat regele negru în numărul 
de mutări din enunțul pro
blemei, sau în mai puține, ne
grul în apărare apără matul 
din amenințare, dar își cre
ează altu „slăbiciuni" permi- 
țind albului să dea alte maturi. 
Variante sînt considerate nu
mai mutările regelui carepa- 
rează amenințarea. Problema 
pe care o publicăm astăzi es
te o problemă cu amenințare 
multiplă, dar în urma apă
rărilor negrului rămîne doar 
cîte un singur mat (acest gen 
d? probleme poartă numele 
de „tema Fleck" după numele 
compozitorului maghiar Fe
renc 
t-o).

B.
men 
cere 
prin 
nimic, dar negrul va fi făcut 
mat datorită faptului că tre
buie să mute. La studii zug- 
zwangul a dus la compunerea 
unor studii cu enunțul „cel

„Nippon Telephone and Te- 
leqraph Public Corp." (N.T.T.) 
a publicat „Cartea Alba a Tele
foanelor", din care reiese că 
în 1972 Japonia avea în func
țiune circa 29 830 000 de apara
te telefonice, clasîndu-se pe 
locul doi în lume, după S.U.A., 
cu circa 125 140 000 telefoane. 
In toată lumea au existat cir
ca 291 330 000 de telefoane, ur
mînd după Japonia, ca număr, 
total, Anglia, R.F. Germania, 
U.R.S.S., Italia, Canada, Franța. 
S.U.A. deține primul loc în lu
me și în ce privește numărul 
telefoanelor la 100 de locui
tori, cu 60,1 aparate, urmate 
de Suedia, cu 57,6 și de Elveția 
cu 50,9 telefoane. Japonia se si
tuează abia pe locul 12, cu 
25,2 telefoane la suta de locui

FINLANDA 
foto : — Statuia 
TREI FIERARI 
a sculptorului 

statuie 
văzută pe

Marele nostru scriitor Mi
hail Sadoveanu, prin exce
lență iubitor al naturii, al 
frumuseților pure, a amintit 
adesea în scrierile sale de zi
lele pline de har, de liniște 
și de împlinire sufletească, de 
multitudinea sentimentelor pe 
care le încerca ort de cîte ori 
pașii 11 aduceau pe Valea Se
beșului superior sau mai sus 
pe Valea Frumoasei, lait-mo- 
tivul 
sale.

In 
cute 
scriitorul a ridicat mai apoi 
mica bisericufă în stil oșan 
de lingă cabana Oașa, unde 
obișnuia adesea să vină pen
tru a petrece minunate clipe 
de vînătoare momente de 
desfătare pe care această pa
siune ti le oferă atunci cînd 
este practicată în mod onest, 
cinstit, respectînd legile ei 
nescrise.

Mai recent, ionel Pop, pa
sionatul vînător și nu mai 
pufin un excelent povestitor 
a reluat ln amintirile sale 
scrise întîmplări de vînătoare 
de pe aceleași văi ale Sebe
șului și Frumoasei, făcîndu-ne 
și pe noi curioși de a străba
te cărările pe care azi doar 
Rudi — baci, călăuza de odi
nioară a Iui Sadoveanu și ca
banierul de astăzi 
le mai străbate din 
cînd.

Turistic vorbind, 
zonă reprezintă o 
deosebită chiar și pentru cel 
mai pufin inițiali, în scrierile 
pomenite. Locuitorul Văii 
Jiului își poate permite luxul 
de a ajunge în cîteva ore pe 
Valea Sebeșului, mulțumită 
unei relele de drumuri fores
tiere care înlesnesc accesul 
r'-'ă foarte aproape de obiec
tivul propriu-zis. Mai mult 
chiar, urmînd drumul care 
pleacă din Petroșani pe Ma- 
leia apoi pe Valea Jietului și

multora din scrisorile

amintirea zilelor petre- 
pe aceste meleaguri,

zd. Uneori sub clar de lună și 
cer înstelat ascult md șopotul 
molcom al Sebeșului, alteori 
sub ropote de Ploaie a câroi 
stropi imenși se spărgeau în 
cerculete mici apoi din ce In 
ce mai mari pe suprafața, de 
data aceasta agitata o rîului

Oricît am încerca sâ redăm 
în cuvinte ceea ce aceste seri 
pot sâ însemne pentru iubito
rii de frumos, slntem 
că ar 
puțin

siguri 
reprezenta mult prea 

și evident o imagine

prea palidă tată de cunoș
tința In direct cu aceste fru
moase meleaguri. Cu riscul 
te a ne repeta, vă recoman
dăm deci și de data aceasta 
sâ vâ programați în săptămî- 
nile ce urinează acest itinerar 
turistic, fiind convinși că 
indirect ne veți mulțumi pen
tru aceasta. Așadar, cit de 
curlnd pe Valea Sebeșului Si 
a Frumoasei I

a-

al Oașeî, 
cînd în

aceasta 
atracție

Obîrșia Lotrului se poate 
lunge In continuare pe dru
mul alpin Sebeș-Novaci chiar 
pînă la... siirsă, adică tie pe 
Valea Sebeșului superior, fie 
p? Valea Frumoasei din 
punctul de bifurcafie numit 
Tărtărău.

Pentru drumețul pedestru, 
recomandăm traseul ce pleacă 
de la cabana Voievodul și 
urcă pe muntele Bilele, pînă 
la stîna din Bilele, apoi pe o 
largă curbă de nivel pînă în 
punctul de ramificație turis
tică numit Gura Potecului și 
i continuare pe cărarea ce 
duce la cabana Oașa. Durata 
totală de parcurs 5 — 6 ore 
la început pe cărarea marca
tă cu cruce albastră pînă la 
Gura Potecului, apoi pe mar
cajul cu triunghi roșu Pînă la 
cabană.

Odată 
șa, vezi 
in toată 
fa(a cabanei, largi 
sugerează mai degrabă aspec
tul unui rîu de șes, dar Sebe
șul, descătușat de strînsoarea 
cheilor din amonte, nu face 
decît să se „relaxeze" pentru 
o clipă ca apoi să-și reia ți
nuta de rîu viguros de munte, 
așa cum îi șade bine.

Am zăbovit și noi adesea 
pe băncufa din fata cabanei, pe 
malul aici abrupt ce seamănă 
în mod neașteptat cu o fale-

ajuns la cabana Oa- 
Sebeșul desfășurat 
splendoarea Iui. In 

meandre

pentru lipirea

în microcapsule Nu spun unde am auzit... 
pastila I

Aurel DULA

P<"._ țTIINTEI

care mută pierde" 1 In acest 
gen de probleme, variantă 
este considerată totalitatea 
mutărilor negre care duc La 
un anumit mat.

In problema publicată în 
numărul trecut, după mutarea 
cheie 1) Dg7—al, dacă la 
mutare ar fi albul, el nu ar 
putea da mat ; negrul trebu
ind să mute în voie îi dă vo
ie albului să dea mat. Proble
ma are șase variante, exis- 
tînd șase mutări de mat ; mu
tările damei pe linia întîi 
sau pe diagonală și mutarea 
pionului la b 5 constituie o 
singură variantă întrucît în 
toate aceste cazuri 
2) Cb6±.

Problema în două 
pe care o publicăm 
parține cunoscutului maestru 
iugoslav Viaceslav Bartolo- 
vici, președintele uniunii in
ternaționale a compozitorilor 
șahiști. Dificultatea acestei 
probleme constă în găsirea 
cheii. Intr-adevăr care este 
cheia, știind că totuși 
una singură ?

urmează

Un patinoar artificial care nu necesită instalații 
gotehnlce și care poate fi folosit la orice temperatură, în ori
ce climat, a fost realizat de o firmă americană. Patinoarul, 
despre care specialiștii firmei susțin că seamănă perfect 
cu gheața adevărată, este de fapt o rășină sintetică aplica
tă în strat subțire peste o suprafață de beton special pre
gătit. El poate fi folosit atît în 
Pentru ca patinoarul să devină

gheața, trebuie aplicat un lichid

nă afirmă că noul patinoar poate fi instalat mai rapid și 

mai ieftin și poate fi întreținut mai ușor decît cel din ghea
ță naturală.

■■

O firmă britanică „Farthin- 
gham Development Ltd" din 
Londra a elaborat un nou sis
tem de lipire a mărcilor poș
tale, care înlătură vechea me
todă de a uda cu salivă timbre
le — practică considerată nei
gienică și chiar periculoasă, 
dacă se înghite cleiul. La tim
brul poștal realizat după sis
temul firmei britanice, cleiul 
este introdus în cîteva sute de 
capsule minuscule dispuse 
pe verso-ul mărcii. Pentru li
pirea acesteia este suficientă o 
simplă apăsare. In felul acesta, 
microcapsulele se sparg și de
gajă cleiul.

Cert e că cei doi care s-au 
așezat la masă au fost, spre 
stupefacția 
Imediat de

lor, interpelați 
osătar:

ziua, cu ce

I 
I
I 
I
I 
I
II
I
I 
I
I 
I 
I

Antidotul substanței toxice
provocate de arsuri

vâ— Bună 
servim ?

— Ce ne puteți oferi, 
această oră, de mîncare ?

Cercetătorii elvețieni au 
descoperit, că arsurile qrave 
cauzează deseori moartea 
bolnavului, și au experimen
tat un medicament prin care 
să se evite moartea cauzată 
de arsuri. Cauza morții o con
stituie o substanță foarte to
xică produsă de epiderma 
vătămată, care, asimilată în 
organism duce la deces, prin 
autointoxicare. Această des
coperire exclude presupune-

con fortn 
cauzată de 

avea motive 
de.®

la

interior cit și In exterior, 
tot atît de alunecos ca

special. Firma america- Răspuns
- Un cotlet, la grătar...

tne 
el ve

rile de pînă acum, 
cărora moartea 
arsurj poate 
ca: șocul, infecția sau 
hidratarea.

La un recent congres 
dical, oamenii de știință
țieni au declarat că antidotul 
descoperit de ei anihilează 
efectul nociv al toxinulul 
respectiv, iar experiențele e- 
fectuate cu acest antidot au 
dat rezultate pozitive.durează,— Și, cam cit 

aproximație ?
cu

Mașină de făcut 
tartine 12 000 de europeniminute— Circa 20 de

- Și ce ne recomandați 
facem în acest timp ?

- Dacă doriți, să-mi ajutați 
să car lăzile acestea de bere 
că a venit mașina după am
balaje.-

Soluția problemei nr. 3

Ing. Viorel DIACONU

mutări 
astăzi a-

Cheie cu zugzwang (ter- 
german, care în tradu- 
înseamnă „fără mutare"), 
care albul nu amenință

Fleck care a descoperi

REBUS
verii

Alb: Re7, Dg7, Tc7, Nb8.
Cc4 și g3, pioni d6 și e6

Negru : Rd5, Dbl, Ta3, Ce2, 
Cf7, pioni b6 și e3

1) Dg7 — al zugzwang
1) ...T oriunde pe linia a 

treia 2) Da8 +
1)... T oriunde pe coloane a 

2) Ce3 +
1) ... D oriunde pe coloane b
2) Dabl + .
1)... D oriunde, pe linia 

sau pe diagonală și b5 
Cb6 +

1)... Ce2 oriunde 2) Db4±
1)... Cf7 oriunde 2) De5+

ORIZONTAL : 1) Un foc la inimă neavenit; 2) 
Vorbește cu foc și minte frumos » 3) Un foc mare 
la casa omului ; 4) La încălzire ! — In focul (!) 
războiului — Partidă aproape terminată! ; 5) 
Scos din „focul" luptei — A pune un chibrit (fig)... 
f>)„. la temă ! — Să nu se frigă, suflă și-n iaurt;
7) Locul parafei ! — Una înfocată ; 8) Vine după... 
focul spus la o comandă (pl) — La față e-nfocat I; 
9) Intr-un foc vulcanic curge — Se dau cap în 
cap. de mama focului ; 10) Foc nu alta.

VERTICAL : 1) Căldură și foc mare ; 2) A se 
lipi cu foc — Ferit la arie de foc; 3) Lipsite de.„ 
focuri — De față ; 4) Amor nesfîrșit I — Te pri
mește cu căldură ; 5) E al fiecăruia... — ...din 
trudă! 6) Astîmpără focul verii — Cu focuri pe 
apă ; 7) E și nervos — Critică de mama focului I ;
8) înfocată rău... — ...șt de departe ! i 9) Foc la 
tropice, de te aprinzi; 10) Dată cu căldură de bă- 
trîni.

ORIZONTAL: 1) Autoarea poeziei „Vara11 — De 
doi j 2) A pictat „în lanul cu grîu" — Vine de la 
mare ; 3) La sapă 1 — întins la soare pentru bron
zat — Călduroase dar nu 
băi de soare — ’’ 
cîmp în focul verii — Nămol; 6) Secerată de 
pămînt — Legătură metalică ; 7) Stă pe dos 1 
Arzător t 8) Stau la poartă — Bronzat la cap ; 9) 
Căldura verii; 10) Unul bine bronzat... — ...venit 
de la mare;.

VERTICAL: 1) Răcoritoare de sezon — A face 
plajă ; 2) Legată la malul mării... — ...pe litoral I -, 
3) Pe faleză 1 — Lucrare și de vară ; 4) Nu se 
perpelește la soare — Moda verii; 5) Prezent la 
unele culturi — Ieșit din apă ; 6) Nămol — Unul 
după o baie mult prelungită ; 7) Cosit — Mîncați;
8) Au stat prea mult la soare — îmbăiat puțin ! ;
9) înoată bine — O zi de vară ; 10) Accidentat la 
mare... — ...și bronzat vara.

Millva TEODOSE

vara ; 4) După multe
Vara se umple cu grîu ; 5) E la 

la

V. MOLODEȚ

1214S-«7«5lo

2

‘ ±/ ■

sâ
Un specialist belgian a In

ventat o mașină care așterne 
un strat egal de unt pe feliile 
de pîine sau de dulceață pe 
biscuiți fără a-i sfărîma. A- 
ceastă „mașină de făcut tarti
ne" va fi comercializată în cu- 
rînd pe piața belgiană.

Noul robot va avea, fără în
doială, o mare căutare în can
tine și popote, unde va permite 
o considerabilă economisire a 
efortului fizic. Randamentul 
său atinge 3 500 tartine pe oră.

mor anual din cauza
unor tumori la creier

Peste 12 000 europeni mor anual din cauza unor tumori 
la creier. Aceasta rezultă dintr-un raport al O.M.S. pre
zentat la Geneva. Numărul femeilor care suferă de 
această boală este mai redus decît cel al bărbaților, iar 
copiii se îmbolnăvesc mai rar decît adulții,

Fenomenul se observă cu precădere în Europa : pînă 
la 50 de cazuri ia uo milion de locuitori. In S.U.A. și Ga
nado media e de 35 de cazuri pe milion și în Japonia 
doar de trei pînă o patru cazur: pe milion de locuitori. 
Cei care au trecut de vîrsta de 70 de ani nu fac prea des 
tumori la creier.

*

CU INCERTITUDINE...

(criptografie: 1, 3, 3, 6, (Biverb: 4,4)10)

GLORIOASĂ

Adeseori, precum acel claxon 
Apreciem greșit cine-i afon.

- Ascultă, pasăre neobrăzată. 
Pe dînsa își vărsă intens mînia, 
Cu vocea asta neevoluată
Nu vezi că-mi strici întreagă ar

monia ?

Claxonul, cu mașina (la brațetă) 
Iși admira în reverie glasul - 
Banală imitare de trompetă
Cum întîlnim adesea la tot pasul

...ȘI CU GUST

§

Fabulă

(Triverb 10,

Un fular 
italian 

care îmbrățișează 
întreaga lume

Foarte căutate în lume, fu
larele produse in Italia ating 
cifre astronomice. Intr-adevăr, 
dacă s-ar lega cap la cap cele 
peste 30 de milioane de fulare 
produse în serie în Italia, s-ar 
obține o eșarfă egală în lungi
me cu Ecuatorul terestru. Apoi 
dacă toate aceste fulare ar ii 
puse unul peste altul, rezulta
tul ar fî un munte de eșarfe de 
două ori mai înalt decît Mun
tele Everest.

privighetoarea

Dar se credea solist fără pere
che, 

Cu timbru plin de farmec și sa
voare.

Un tril însă-i ajunse la ureche : 
Cînta alături o privighetoare.

N.PALTIN

Dezlegările jocurilor apărute în pagina „Magazin 
anterioară

Careurile „Răcoritoare..." ORIZONTAL : 1) Răcoritori; 
Apă rece — ln ; 3) Cană — Ema — V ; 4) Iriși — Arși; 
Tic —Tu — Eco ; 6) U — Urare — Ar ; 7) Rele — Briză ; 
Ala — Ue —• Dut î 9) Arid — Loto ; 10 Inie — Polar.

„...de sezon" ORIZONTAL: 1) Anotimpuri; 2) Cosire
— Doc : 3) Turme —' Vase ; 4) Lt — P — Veri; 5) Vaduri
— Era ; 6) Ițărași — Em ; 7) Titi — Ira — E ; 8) A — A —- 
Animat: 9) Toridități ; 10) Elevă — Arat.
In voiaj... (Criptografie 2, 6, 2, 6) : Pe Dunăre la Sulina. 

...Și după voiaj (Triverb : 6, 3, 9) : întors din călătorie.
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a cons- 
secției

♦ NICOLAE DIACONU (Petroșani, str. 
Unirii, bloc 32, ap. 12): Am adus Ia cu
noștința conducerii întreprinderii comer
ciale de stat pentru produse industriale 
„întîmplarea" dv.‘ la magazinul de mobilă 
nr. 81 din Petroșani. Așteptăm...

♦ „încă din toamna anului 1972 — ne 
scrie GREORGHE ORLESCU din Vulcan 
(Bulevardul Victoriei, bloc E1) —, con
ducta de apă caldă care alimentează 
bucătăriile locatarilor de pe scara a Il-a 
s-a spart. Am intervenit Ia sectorul E.G.L.

Vulcan de nenumărate ori, dar fără re
zultat. I-am avertizat asupra pericolului 
infiltrațiilor... Să mai așteptăm ?“. Să spe
răm că nu... mult! Sectorul E. G. L. Vul
can e dator să intervină prompt și ferm I

♦ C. IOAN — Petroșani : Menținerea 
curățeniei pasarelei din stația C. F. R. Pe
troșani, bineînțeles că e necesară : Cei 
ce-o au în „dotare", s-o aibă și în grijă I

♦ DUMITRU NIȚU - Vulcan: Am 
sesizat serviciul miliției din Vulcan asu
pra „constatărilor" dv. Nu credem că, 
chiar în imediata proximitate a miliției,’ 
la braseria „Intim", să se vîndă berea cu 
suprapreț I

♦ AURICA SLAVICI (Vulcan/ str. Re
publicii, nr. 36): Nu înțelegem motivul 
pentru care nu ați fost servită cu marfa 
solicitată la unitatea C.L.F. din centrul 
orașului... Trebuie să existe totuși un 
motiv I Vînzătorul, în orice caz, infirmă 
presupunerile dv.

♦ V. DOREL — Petroșani : S-a mai 
scris (și nu o dată) despre ceea ce ne 
semnalați dv.

Acțiune patriotică în sprijinul producției
Una din zilele trecute 

tituit pentru colectivul 
reviziei de vagoane prilejul de 
desfășurare a unei acțiuni de 
o utilitate deosebită. Răspun- 
zînd chemării conducerii sec
ției, numeroși muncitori au e- 
fectuat o zi de muncă patrioti
că ale cărei realizări le-au în
scris în jurnalul de întrecere 
consacrat întîmpinării zilei de 
23 August. Cu acest prilej, au 
fost reparate un număr de 16 
vagoane de marfă, executîn- 
du-se lucrări ca : ungerea apa
ratelor de- rulare, repararea 
pereților, curățarea boghiuri- 
lor, sudarea unor părți meta
lice rupte. S-au remarcat șefii 
de tură Nicolae Vișan și Iulian 
Mocanu, muncitorii Iosif Mun-

teanu, Ion Pîrcălab, 
Moacă, Vasile Popescu, 
cea Verdeț, Francisc 
ban, Mihai Pițigă.
Unguraș, Vasile Andraș,

Vasile
Mir-
Ho- 
lon 
Da-

vid Cozma și alții, care au 
participat cu entuziasm la 
această lăudabilă acțiune me
nită să asigure buna funcțio
nare a vagoanelor.

Noutățl în legătură cu extinderea 
studiului limbilor străine

Pentru a afla noutăți in legătură cu extinderea studiului lim
bilor străine, măsură adoptată de Hotărirea recentei Plenare a 
C.C. al P.C.R. cu privire la dezvoltarea și perfecționarea învăță- 
mintului, ne-am adresat prof. Marieta Sava, director in Ministerul 
Educației și Invățămîntului, care ne-a informat :

Folosirea judicioasă, eficientă a fiecărui utilaj
(Urmare din pag. 1)

rătat mai mulți vorbitori. 
„Vina, o poartă și beneficia
rul, respectiv șantierul
T.C.M.M., atunci cînd nu asi
gură desfășurarea neîntrerup
tă a activității acolo unde este 
plasat utilajul, cea ce ne o- 
bligă să efectuăm mișcări ne
productive, de la un punct de 
lucru la altul, cum spunea, 
de pildă muncitorul, Traian 
Stelescu. Insă, deseori, și mun
citorii care conduc sau deser
vesc utilajul întîrzie diminea
ța la începutul zilei de lucru

ori, din cauza unor defecțiuni 
minore, opresc utilajul și 
așteaptă intervenția echipelor 
speciale în loc să treacă la 
remedierea grabnică, cu mij
loace proprii a defecțiunii.

Sub aspectul folosirii judi
cioase, raționale a utilajelor 
și mașinilor, semestrul I al 
anului în curs a fost rodnic la 
S.U.T. Iscroni. Capacitatea 
funcțională a acestora a crescut 
față de perioadele preceden
te. Indicele de utilizare a bul
dozerelor a fost de 85 Ia su
tă, a excavatoarelor de 86 
la sută, a macaralelor turn

de 95 la sută. Dar, dezbaterile 
salariaților au dovedit că 
activitatea viitoare poate fi 
îmbunătățită.

Așa cum au arătat majori
tatea participanților la dez
bateri, între care Marin Cio- 
eăzan, secretarul organizației 
de bază, inginerii Gheorghe 
Nițu, șeful unității, și Cons
tantin Pițurcă, director la 
Trustul de construcții și mon
taje miniere București, prin
cipala cale de creștere a 
eficienței economice a activi
tății întregului colectiv o re
prezintă sporirea neconteni-

tă a productivității muncii. 
Creșterea și în continuare a 
acestui indicator — realizat 
în primul semestru în pro
porție de 104,2 la sută — va 
garanta, implicit, realizarea 
și în viitor — respectiv în 
semestrul II a.c. și în 
1974, perioade pentru 
propunerile făcute în cursul 
discuțiilor au prilejuit în
tocmirea unui amplu program 
de măsuri — a sarcinilor de 
plan majorate ce vor reveni 
colectivului de mecanizatori 
al Secției de utilaj și trans
port Iscroni.

Ținind seama de importanța a- 
cestor discipline pentru accesul 
la cuceririle științei și tehnicii 
contemporane și ridicarea nive
lului de cultură al tineretului, 
Ministerul Educației și Invăță- 
mintului va extinde predarea 
limbilor străine - cu începere 
din următorul an școlar — la 
încă 1 000 de clase a ll-a, din 
codrul școlii generale, ceea ce 
va conduce la dublarea numă-

rului acestor clase. Tot din toam
nă, în clasa o Vl-a se va in
troduce, 
lei de-a 
țiunea se 
ceea ce 
copiii de 4—5 ani vor avea și ei 
posibilitatea de a dobîndi pri
mele noțiuni de engleză, fran
ceză, germană și rusă în cursuri 
special organizate, la , cererea 
părinților.

treptat, studierea ce-
2-a limbi străine. Ac- 
va încheia în 1976. In 
privește grădinițele,

(Agerpres)

(Urmare din pag. 1)

în gări și cantoane sau care 
ne însoțesc la drum.

Intr-o noapte fără stele, 
am coborît, acolo, la oame
nii gării pe care-i știam, 
prin tradiție primitori. îm
preună cu șeful de 
Constantin Jumanca, 
apropiat de un 
de mișcare exterior, de unde 
impiegatul Vasile Tîre și șe
ful de manevră Serghei Voi- 
ca supravegheau cu respon
sabilitate compunerea și des
compunerea trenurilor de 
marfă ce soseau.

— In munca 
mărturisea șeful de manevră 
S. Stoica, nu se admit rebu
turi și întîrzieri. Totul trebu
ie să se desfășoare cu preci
zie și cu exactitate absolută, 
orice abatere de Ia această 
„exactitate absolută" afec
tează producția întreprinde
rilor spre care expediem va
goane cu marfă sau poate cau
za pierderi de milioane. 
Dat, cu toate exigențele și 
responsabilitatea pe care le 
implică,

— Desigur, nu-i vorba 
doar de meritele noastre: cei 
de Ia manevră 
precizeze șeful 
ră, nu lucrează

tură, 
ne-am 
post

noastră, îmi

(inu să 
de tu- 

singuri. Ei

anul 
care

Cămările"
(Urmare din pag. 1)

Din partea Comitetului Central al Partidului 
Comunist Român șl a Biroului 

Marii Adunări Naționale
Comitetul Central al Parti

dului Comunist Român și 
Biroul Marii Adunări Națio
nale anunță 
dă durere că, 
lie a. c., a 
viață, după o lungă și 
suferință, tovarășul 
Roșianu. membru al C.C. al 
P.C.R.. deputat în Marea A- 
dunare Națională, președin-

cu profun- 
la 28 iu- 

încetat din
. grea
Mihail

tele Consiliului General Ar- 
lus, vechi militant al mișcării 
comuniste și muncitorești, 
luptător devotat pentru cau
za socialismului, pentru în
florirea patriei.

Comitetul Central al 
Partidului Comunist Român 

Și
Biroul Marii Adunări 

Naționale

Porumb 
măre admira

pn „Mobra
Culin

Uricani.
tor al naturii, se hotă 
răște așa dintr-o dată 
să viziteze cabana Cîm 
pu lui Neag. Zis și fă 
cut I Autobuzul trecu 
se, așa că se urcă pe o 
motoretă ,,'îobra“. pro 
prietatea lui Ilie Anghe 
și., „cînd la trap, cînd 
la galop" pină la caba 
nă. Aici, umple „rszer 
vorul" (al lui. nu al 
motocicletei) interior 
cu de toate (țuică, vin)

sa pă motoreta lui An 
ghel era... una năzdră 
vană, pentru că a sim 
tit urgent* că Porumb nu 
miroase deloc a... cucu 
ruz, ci a băutură și, ști
ind că nu are nici per.... _ . a 

di- 
în

iernii se pregătesc din timp!
te butoaiele pentru depozitarea 
murăturilor. Pînă la 20 august 
vom termina încheierea con
tractelor cu unitățile de con
sum colectiv...

al însilozărilor de iarnă ?

colaborează direct cu biroul 
tehnic de la care primesc in
formarea curentă asupra 
programării și compunerii 
trenurilor, cu biroul de miș
care care tutelează și ieșirea 
trenurilor, cu revizia de va
goane, cu...

Ne-am îndreptat spre Re
vizia de vagoane, unde i-am 
găsit la datorie pe operatorul 
de vagoane I. Drăgulescu și

permanentă ajutorare recipro
că, prin urmărirea 
activității și, mai 
aici vă divulg un 
prin participarea 
setului, 
aduce 
apropie de

atentă a 
ales, — 

secret — 
directă a 

participare care îți 
un dublu folos: te 

oamenii cu care 
lucrezi și te obligă să-ți per
fecționezi cohtihuu ‘cunoștin
țele.

— De fapt un om cu res-

Oameni la datorie
pe șeful de tură C. Mitroi, 
omul care muncește aici de 
18 ani și care, „ajunse șef" 
trec'md prin multe trepte, 
după cum ne informase în
soțitorul nostru.

— Noi, cei de la Revizia 
de vagoane, mă informa, tov. 
C. Mitroi, sîntem sincer mul
țumiți cînd reușim să repa
răm la timp defecțiunile in
tervenite evitînd, astfel, în- 
tîrzierile și îndeosebi acci
dentele ; pînă în prezent am 
reușit acest lucru printr-o re
partizare judicioasă a oame
nilor pe echipe, în funcție de 
programul de lucru, printr-o

ponsabilităfi, completă. ideea 
tov. C. Jumanca, pe lingă te
meinice cunoștințe de spe
cialitate trebuie să manifeste 
reale aptitudini de educator, 
să fie un bun psiholog, să 
cunoască sufletul oamenilor 
pe care-i conduce, să le în
țeleagă bucuriile și necazu
rile. Personal, mărturisesc, că 
am marea satisfacție de a fi 
înțeles pe cei pe care-i în- 
drumez. Nu-mi precupețesc 
efortul de a-i ajuta în situa
țiile dificile, iar ei știu să 
răsplătească acest efort, răs- 
punzînd eu promptitudine la

chemările noastre, chiar da
că orele de serviciu s-au 
scurs sau dacă activitatea la 
care-i solicităm nu este 
înscrisă între obligațiile lor 
cotidiene.

M-am despărțit cu regret 
de însoțitorul meu, opiul 
despre care aflasem că lu
cra în gara Petroșani de 16 
ani cu o înaltă conștiinciozi
tate și cu multă dăruire — 
răsplătite și prin distincțiile 
„Meritul ceferist" și „Meda
lia muncii".

Noaptea stăpînea orașul, 
punctele luminoase se distin
geau confuz în ceața ce se 
lăsase ; totul se liniștise, dar 
aici la gară, forfota continua 
ca-n plină zi...

...Acceleratul de București 
oprise să răsufle nifel înain
te de a se avînta în defileu. 
Omul cu chipiu roșu înmîna 
mecanicului ■ de locomotivă 
ordinul de circulație, schim
bă cu el cîteva cuvinte, apoi 
semnală — cu lumină ver
de — „cale liberă"...

Gara rămase undeva, în 
noapte, și odată cu ea cei pe 
care nu reușisem să-i văd — 
acari, frînari, mecanici, revi
zori de ace, lăcătuși, electri
cieni — dar pe care mi-i 
imaginam continuîndu-și per
severenta lor activitate în 
folosul nostru, al tuturor.

— Va ti sporit planul de 
însilozări, pentru acoperirea 
unor cerințe în plus sau 
eventualelor pierderi 
timpul depozitării ?

a 
pe

— Da. Cu 10 la sută. Fondul 
d> marfă destinat aprovizionă
rii populației pe trimestrul IV 
vâ fi constituit distinct de re
zerve pentru iarnă. De silozu
rile iernii nu se va atinge ni
meni pînă la I ianuarie 19741 
In completarea celor spuse an
terior aș adăuga că, față de a- 
nii trecuti, am devansat cu mai 
multe zile, săptămîni întregi 
chiar, termenele finisării lucră
rilor pregătitoare, unele, produ
se de siloz au început deja să 
sosească, sînt puse la loc si
gur, s-au efectuat lucrări de 
spoire și zugrăvit, de igieni
zare a spațiilor, se fac amena
jări la rampele de descărcare, 
am primit o mașină nouă, mo
dernă de preambalat cartofi. A- 
nul acesta, vom urmări cu mai 
multă consecvență, zilnic, sta
diul intrării produselor pe spa
tiile de destinație, conform gra
ficelor, în condițiile de calita
te prevăzute de stas-uri...

— Va ii asigurată apro
vizionarea abundentă a 
populației cu legume și fruc
te în trimestru! IV al aces
tui an, in condițiile spori
rii volumului depozitările,

— Unitățile noastre de des
facere cu amănuntul vor avea, 
și în trimestrul IV, produse su
ficiente, corespunzător nevoilor 
de consum ale populației. Vom 
acorda o oarecare prioritate 
muncitorilor forestieri, localită
ților Aninoasa și Uricani, unde 
nu există piață neorganizată. 
Pentru ușurarea aprovizionării 
de iarnă a populației, vom 
mări numărul centrelor specia
le în piețe și cartiere, în apro
pierea marilor întreprinderi, ca
re să desfacă cartofi, varză, 
ceapă, de exemplu și alte pro
duse de mare volum. Magazi
nele nr. 2 și 3 din Petroșani, nr. 
13, 15, 30 și 34 din Lupeni, nr. 
17, 10 și 46 din Vulcan, nr. 6 și 
25 din Petrila, nr. 35 și 36 din A- 
ninoasa și nr. 23 din Uricani 
vor avea obligatoriu asemenea 
centre de desfacere suplimenta- ’ 
ră. In Petroșani, vom organiza 
și aprovizionarea populației cu 
cartofi și rădăcinoase la domi
ciliu...

— Cîteva detalii în plus 
în legătură cu fondul de 
marfă rezervat iernii 1973- 
1974...

— Va fi, oricum, corespun
zător. Au fost fixate termene, 
cînd ceapa, cartofii, legumele 
și fructele, de bună calitate, vor 
fi deja însilozate — le vom res
pecta neabătut 1 In ce cantități? 
Să trecem în revistă cîteva ci
fre. Vom însiloza 2350 tone car
tofi, 460 tone ceapă ; 40 tone 
varză ; 250 tone rădăcinoase ; 
100 tone de diverse legume 
(sfeclă, gulii, usturoi etc.), 190 
tone fructe, 100 tone fasole us-

cată. Țin, de asemenea, să pre
cizez, că se va organiza o evi
dență strictă a produselor însi- 
lozate. Toate produsele care se 
vor transporta la silozuri vor fi 
însoțite de imprimate cu regim 
special. In cadrul fiecărui siloz, 
se vor tine fișe de evidentă 
pentru fiecare boxă, șanț. Mun
ca în depozite și recepția pro
duselor o vom organiza pe 2,3 
schimburi, începînd cu data de 
1 august. La fiecare loc de însi- 
lozare se va tine o evidentă zil
nică a produselor stocate, cu 
procese verbale de starea „să
nătății" acestora...

...Pregătirea „cămărilor" ier
nii, de data aceasta, a început 
deci din timp. Așa e firesc I A- 
șa e bine I Depozitele C.L.F.- 
ului se află în plin proces de 
pregătire pentru primirea măr
fii. Noua „recoltă" va poposi 
în curînd în ele. începutul e 
bun. Eforturile incipiente, în
să, nu trebuie să stagneze, ci 
să fie intensificate. „Cămările" 
iernii se cer din vreme pregă
tite. Și pot fi I

mis de conducere, 
„azvîrlit" de roata 
napoi și l-a aruncat 
șanț.

Pentru ca să nu i__
.pățească așa ceva și în 
viitor. Porumb se află 
„undeva" pentru a în 
văța (nu Ja școli auto) 
...pe timp de 6 luni

Poate după ce 
ieși de „acolo" s-o 
minți !

mai

va
cu-

3» Ocrotitori^

Mica 
publicitate
VIND Wartburg 311 bun. 

Lonea, str. Burdești 32.

VIND urgent casă, două 
camere, bucătărie, garaj și 
un atelier: 25 000 lei. Str. 
Aurel Vlaicu, nr. 7 Petro
șani.

Așa de mult îșj iu
bea Filimon Ciocîrlan 
odrasla îneît o lăsa să 
facă ce vroia, in cele 
din urmă, aceasta. 
Viorica Ciocîrlan (în 
15 martie 1973 a împli
nit 15 ani I) începe să 
cunoască diferiți băr
bați, cărora le spunea 
că a fost alungată de 
acasă, cerîndu-le „găz
duire".

Constantin Lungu 
Alexandru Biczok, 
Petrila. „miloși" din 
re, o primesc și o asi
gură de „ocrotirea lor“. 
iar părinții 
află despre 
dar în loc să 
fripți și să-i dea pe mi
na organelor în drept, 
închid ochii, bucuroși 
că au scăpat de ea

Aflîndii-se totuși des
pre acele „ocrotiri", 
doi au fost trimiși 
judecată, primind 
merit cîte 6 luni 
Lungu) și 3 luni 
Biczok) de răgaz, 
pă gratii.

Și 
din 
fi-

minorei 
aceasta, 
sară ca

cei 
i în 

pe
(C.
(A 
du

George PIPER,
procuror

Salariați ai preparațiilor de cărbune, respectați normele
de protecție a muncii

Conducerea Exploatării de preparare 
a cărbunelui Valea Jiului Vulcan

Atrage atenția lucrătorilor de la preparații că le revine ca obligație 
-,ă cunoască și să respecte cu strictețe în activitatea zilnică • normele 
de tehnică a securității muncii, instrucțiunile referitoare la aceste 
norme și legislația muncii.

Nu pierdeți nici o clipă din 
atenție faptul că orice ac
cident de muncă este generat 
in primul rînd de indisciplina 
în muncă, de nerespectarea 
normelor de protecție a 
muncii, întîrzieri, nerespec-. 
tarea indicațiilor specifice lo
cului de muncă și altele. Prin 
încălcarea disciplinei muncii 
se ajunge la accidentarea ce
lor în cauză și a celor din 
jur, proVocîndu-se totodată 
pagube materiale și chiar 
pierderi de vieți omenești.

lată cîteva din principale
le prevederi ale normelor de 
protecție a muncii obligatorii 
de a se respecta în timpul 
programului de lucru in incin
ta preparațiilor.

La instalațiile 
de preparare

Tn locurile de muncă din 
ins); -ițiile de preparare in 
cap se produc degajări de 
praf vor fi iplicatt e-teme 
de captare a acestuia, cores 
punzător prevederilor norme
lor art. 224.

Gurile de alimentare ale si
lozurilor vor fi acoperite cu 
grătare metalice a căror des
chidere (ochiuri) va fi cu 10 
la sută mai mare decît dimen
siunea maximă a bucăților de 
material care se însilozeazâ 
Ușile de intrare de la partea 
superioară a silozurilor vor fi, 
în permanență închise, intra
rea pe uși fiind permisă nu
mai persoanelor însărcinate 
cu controlul, repararea sau 
deblocarea silozurilor.

La intrarea în silozuri se 
vor respecta următoarele in
terdicții :

ffii oprirea și blocarea insta
lației de alimentare ;

® oprirea evacuării mate
rialului din siloz și blocarea 
mecanismelor de golire ;

asigurarea ijurhinatului 
in interiorul silozului ;

<9 verificarea centurei de 
siguianta ș: a funiilor de sus
pendare.

Persoana care va executa 

operația de deblocare Va fi 
legată cu centură de siguranță 
prevăzută cu două frînghii 
din care una va fi ținută de 
două persoane aflate pe 
platforma superioară a silo
zului. Acestea vor urmări cu 
atenție operația de deblocare, în 
caz de pericol ridicind imediat 
persoana aflată în siloz.

Executarea reparațiilor în 
siloz se va face numai după 
completa evacuare a materia
lului și numai de pe poduri 
sau schele care să asigure se
curitatea celor ce efectuează 
aceste lucrări. De la caz la 
caz, unele reparații se vor pu
tea executa și de pe patul ma
terialului însilozat însă numai 
cu aprobarea șefului instala
ției de prpparare și cu preve
deri suplimentare de protec 
ție.

Cînd reparațiile necesită 
suflură, se vor lua măsuri spe
ciale de pază contra incendi 
ilor și pentru isiguiarea u- 
nei ventilații corespunzătoare.

Obligații majore 
de mare răspun
dere a maiștrilor, 
șefilor de secții, 
ateliere, sectoare 

și depozite
— Să se supravegheze a- 

tent păstrarea, întreținerea 
și funcționarea corespunzătoa
re a utilajelor.

— Să se întrebuințeze cen 
tura de siguranță în cazul unor 
lucrări la înălțime ;

Sudori! Este necesar ca la 
punctul fix de sudură în
treaga instalație electrică să 
fie legată de rețea printr-un 
întrerupător de protecție și 
va fi legat la pămînt pentru 
prevenirea pericolului de e- 
lectrocutare. Sudorul trebuie 
să lucreze pe un covoraș de 
cauciuc electroizolat și trebuie 
să poarte mânuși și cizme elec- 
troizolate iar pe cap de ase 
menea o cască electroizolat; 
care să acopere bine ceafa 
Totodată, trebuie ca hainele 
să fie bine închise pe corp 
pentru a nu lua foc.

Lucrările curente de curățire si 
reparații ale agregatelor elec
trice și a camerelor de praf 
de la electro-filtre și separa
toare electromagnetice se vor 

executa numai după scoate
rea de sub tensiune a insta
lațiilor respective.

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

La exploatarea cuptoare
lor, uscătoarelor rotative și 
a răcitoarelor tubulare este 
interzisă punerea în funcțiu
ne a acestora în următoa
rele situații :

— cînd se produc vibrații 
sau șocuri anormale la gru
purile de sprijin sau antre
nare ;

— nu sînt curățate camere
le și canalele de gaze și fum :

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

— în mecanismele de an
trenare sau îmbinările man
talelor ar exista ansambluri 
stabilite ;

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

— dispozitivele de producție 
nu sînt în bună stare.

înainte de aprinderea fo
cului și punerea în funcțiune 
a instalației, în secție nu va 
rămîne decît personalul în
sărcinat cu această operație. 
De asemenea, înainte de a- 
prindere cuptorul (uscătorul) 
se va aerisi timp de 15 minu
te.

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

Cuptorul (uscătorul) rota
tiv va trebui imediat oprit 
cînd apar pete roșii pe cor
pul exterior al acestuia și da
că pe căptușeală apar porți

uni arse. La oprire se între
rupe mai întîi alimentarea cu 
minereu (cărbune), apoi cu 
combustibil.

Executarea reparațiilor și 
ungerea precum și trecerea 
pe sub cuptorul ■ (uscătorul) 
situate la o înălțime sub 2,5 
metri deasupra pardoselii 
sînt permise numai după o- 
prirea acestuia.

La executarea lucrărilor de 
sudare sau tăiere a metalelor 
în hala de uscare din uzinele 
de preparare a cărbunelui se 
vor lua următorele măsuri 
pentru evitarea incendiilor 
sau exploziilor de praf de 
cărbune :

—oprirea instalației de. us
care :

— curățirea prafului din ju
rul locului unde urmează a 
se executa sudura și stropirea 
acestuia pînă la umezire;

— dotarea locului respec
tiv cu mijloace de stingere a 
incendiilor.

Lucrările de sudură în ha
lele de uscare se vor executa 
numai cu aprobarea șefului 
uzinei.

Desfundarea, deblocarea
sau dezghețarea furtunelor 
flexibile precum și alte ope
rații se vor face numai după 
ce acestea au fost scoase de 
sub presiunea fluidului.

Controlul conductelor de 
transport înfundate se va 
efectua numai prin desface
rea celei mai apropiate îm
binări ale conductei, fiind in
terzisă găurirea cu aparate 
de sudură.

Depozitarea, 
pregătirea, 
transportul 

și manipularea 
reactivilor

Reactivii cu nocivitate ri
dicată (ceanuri, acizi cu o 
concentrație ridicată etc) vor 
fi depozitați în încăperi se
parate pentru fiecare sort și 
încuiate. încăperile vor fi fe
rite de acțiunea căldurii ;i 
prevăzute cu instalație de 
ventilație și captare a gaze
lor. care să fie pusă în func
țiune din afară. Intrarea în 
aceste încăperi se va face nu
mai după 10 minute de la 
pornirea instalației de ventila
ție și numai în prezența a 
doi muncitori.

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

Gestionarea și circulația a- 
cestor substanțe se vor face 
în conformitate eu legile în 
vigoare.

Potrivit condițiilor locale 
specifice, fiecare unitate va 
lua și alte măsuri suplimen
tare . privind depozitarea, 
transportul și manipularea 
reactivilor și a diverselor 
substanțe chimice, în scopul 

evitării oricăror posibilități 
de accidentare.

Măsurile luate de către con
ducerile preparațiilor de căr
bune din Valea Jiului la fie
care loc de muncă de la in
structajele făcute cit fiecare 
salariat în parte și pînă la 
publicarea în presă a ansam
blului de prevederi ale nor
melor departamentale de 
protecția muncii ce se cer 
respectate, și-au dovedit în 
timp eficiența. Datorită -o- 
trolului și îndrumări perma
nente pe linie de protecție « 
muncii, pînă în prezent ac
cidentele au fost evitate.

Muncitori, 
tehnicieni 

și ingineri 
din cadrul 

preparațiilor 
de cărbune 

rețineți I
Nerespectarea disciplinei 

în muncă dă loc la grave ac
cidente, atrăgînd după sine 
scoaterea salariaților din 
producție, aducînd daune 
grave întreprinderii, procesu
lui de muncă.

Respectînd normele de teh
nica securității și protecția 
muncii puteți evita orice fel 
de accident.
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Sosirea în țara noastră a delegației COMUNICAT COMUN
de partid și guvernamentale

a R. D. Vietnam cu privire la vizita președintelui
(Urmare din pag. 1)

in
și 

ve
de

R. D. Vietnam la București. 
Delegația este însoțită de con
silieri și experți.

Ceremonia oficială a sosirii 
a avut loc la aeroportul Oto- 
peni, unde solii eroicului po
por vietnamez au fost intîni- 
pinați cu sentimente de caldă 
prietenie și solidaritate fră
țească.

Pe frontispiciul aerogării, 
încadrate de drapele de stat 
ale Republicii Socialiste Ro
mânia și Republicii Democra
te Vietnam, se aflau portre
tele tovarășilor Ion Gheorghe 
Maurer și Fam Van Dong.

Pe mari pancarte erau 
scrise în limbile română 
vietnameză urările ; „Bun 
nit în România delegației
partid și guvernamentale a
Republicii Democrate Viet
nam, condusă de tovarășul 
Fam Van Dong !“ și „Trăiască 
prietenia frățească, alianța și 
colaborarea dintre Republica 
Socialistă România și Repu
blica Democrată Vietnam !“.

In întîmpinarea oaspeților 
au venit tovarășii Ion Gheor
ghe Maurer, membru al Co
mitetului Executiv, al Prezi
diului Permanent al C.C. al 
P.C.R., președintele Consiliu
lui de Miniștri, Paul Nicules- 
cu-Mizil, Gheorghe Rădulescu, 
membri ai Comitetului Exe
cutiv, ai Prezidiului Perma
nent al C.C. al P.C.R., vice
președinți ai Consiliului de 
Miniștri, Nicolae Agachi, Vir-

gil Actarian. Theodor Burghe-' 
le și Mihai Florescu, miniștri, 
Nicolae Ghenea, adjunct al 
ministrului afacerilor externe, 
membri ai C.C. al P.C.R., con
ducători de instituții centralei 
și organizații obștești, gene
rali și ofițeri superiori, zia
riști români și corespondenți 
ai presei străine.

Sînt prezenți șefi de misi
uni diplomatice acreditați în ■ 
țara noastră, membrii Amba
sadei R. D.
membri ai 
tic.

Împreună
țeni ai Capitalei veniți la ae
roport în dorința de a ura 
bun sosit oaspeților, se aflau 
tineri vietnamezi aflați în 
tara noastră la studii sau pen
tru specializare.

La coborîrea din avion, to
varășul Fam Van Dong a fost 
salutat cu multă cordialitate 
de tovarășul 
Maurer.

Comandantul 
noare prezintă 
fara intonează 
stat ale R. D. Vietnam și Re
publicii Socialiste România.

Tovarășii Fam Van Dong și 
Ion Gheorghe Maurer trec în 
revistă garda de onoare.

Conducătorului delegației de 
partid și guvernamentale a 
R. D. Vietnam, celorlalți 
oaspeți, ie sînt prezentați apoi 
șefii misiunilor diplomatice și 
personalitățile oficiale române 
care au veni.t în intîmpinare.

Cetățenii Capitalei, prezenți

Vietnam, și alți 
corpului diploma-

cu numeroși cetă-

Ion Gheorghe

gărzii de o- 
raportul. Fan- 
imnurile de

la aeroport, aplaudă, salută 
cu multă căldură pe oaspeți, 
reafirrrjînd sentimentele de 
frățească prietenie pe care 
poporul nostru le nutrește față 
de eroicul popor vietnamez, 
profunda solidaritate interna- 
ționalistă cu aspirațiile sale 
naționale de făurire a unei 
vieți libere și independente, 
de refacere a’ țării și reunifi- 
care a patriei.

Tovarășul Fam Van Dong, 
ceilalți membri ai 
răspund prietenește 
ilor, bunelor urări, 
adresate.

De pe un podium 
menajat, cei doi șefi de gu
vern, primesc defilarea găr
zii de onoare.

Tovarășii Ion Gheorghe 
Maurer și Fam Van Dong pă
răsesc apoi aeroportul și, in
tr-o mașină escortată de mo- 
tocicliști, se îndreaptă spre re
ședința rezervată oaspeților.

Vizita oficială de prietenie 
a delegației de partid și. gu
vernamentale a R. D. Viet
nam. în țara noastră se înscrie 
in contextul bunelor relații 
statornicite intre cele două 
partide, state și popoare, rela
ții care, după vizita făcută de 
tovarășul Nicolae Ceaușescu 
in R.D. 
noscut 
portantă 
teresul popoarelor român 
vietnamez, al unității țărilor 
socialiste, al tuturor forțelor 
antiimperialiste și cauzei păcii 
în lume.

delegației 
aclamați- 

ce le sînt

special a-

Vietnam, 
o nouă 
dezvoltare.

au 
și 
în

cu- 
im- 
in-

Și

(Agerpres)

M E S A 1 U L
adresat de președintele Consiliului de Sfat 

al Republicii Socialiste Romania, 
Nicolae Ceaușescu, participanților la cel de-al 

X*lea Festival Mondial al Tineretului
și Studenților de la Berlin

(Urmare din pag. 1)

bleme ale omenirii, ia parte 
activă la lupta popoarelor 
pentru abolirea politicii de 
forță, de dominație și dictat, 
a colonialismului și neocolo- 
nialismuiui. pentru întrona
rea unor relații noi între 
state. întemeiate pe echitate 
și justițje. Acționînd pentru 
făurirea propriului său vi
itor, tînăra geherație este 
profund interesată în instau
rarea pe planeta noastră a 
unui climat durabil de pace 
și securitate, de încredere și 
colaborare fructuoasă intre 
națiuni, in eliberarea uma
nității de coșmarul unor noi 
războaie — și in primul 
rînd al confruntărilor nucle
are pustiitoare —, în respec
tarea dreptului sacru al po
poarelor de a-și decide sin
gure destinele, de a partici
pa, in mod egal, la soluțio
narea marilor probleme ale 
lumii contemporane. Unin- 
du-și forțele, dezvoltînd le
găturile dintre ei și conlu- 
crînd tot mai strins, cunos- 
cindu-se mai bine unii pe 
alții, tinerii din întreaga lu
me pot aduce o contribuție 
de cea mai mare însemnătate 
Ia realizarea înaltelor dezi
derate de progres ale uma
nității, la făurirea propriului 
lor viitor de pace, în care 
să-și poată pune pe deplin 
în valoare minunatele lor

capacități de creație mate
rială și spirituală.

Este pentru mine un mo
tiv de satisfacție să pot a- 
firma și cu acest prilej că 
tineretul României socialiste, 
participă activ și responsa
bil la eforturile constructive 
ale întregului nostru popor 
pentru edificarea societății 
noi, socialiste, puhittdu-și 
toată energia, priceperea și 
hărnicia in slujba acestei 
mărețe opere, a progresului 
și prosperității patriei. Tot
odată, tineretul român își a- 
duce contribuția Ia lupta 
forțelor înaintate de pretu
tindeni, dezvoltînd continuu 
legăturile sale de prietenie 
și solidaritate cu 
revoluționar 
întreaga 
rii care 
societate 
dreaptă, 
legere între națiuni.

Dind glas voinței 
rațiilor 
România 
veaiă cu 
litică de 
legăturilor sale cu toate sta
tele lumii, fără deosebire de 
orînduire socială, militează 
pentru afirmarea în viața in
ternațională a unor relații

tineretul 
progresist din 

lume, cu toți finer 
militează pentru 

mai
pentru pace

bună,
Ș»

ri 
mai 

ințe-

aspi- 
popor. 

promo-

Și
întregului 
socialistă 
consecvență o po-. 

întărire continuă a

noi, bazate pe principiile de
plinei egalități în drepturi, 
ale respectării independenței 
și suveranității naționale, 
neamestecului în treburile in
terne și avantajului reciproc, 
ale renunțării la forță și Ia 
amenințarea cu folosirea 
forței, convinsă că numai 
astfel. se pot dezvolta rapor
turi., trainice de pace și 
borare rodnică între 
poare.

îmi exprim speranța, i 
prieteni tineri, că cel 
X-Iea Festival Mondial 
Tineretului și Studenților se 
va înscrie ca o nouă con
tribuție Ia cauza mai bunei 
cunoașteri și apropieri din
tre popoare. Ia amplificarea 
colaborării și întărirea soli
darității dintre organizațiile 
de tineret din întreaga lume 
în lupta pentru promovarea 
nobilelor țeluri ale priete
niei și conlucrării pașnice, 
ale progresului social și 
păcii. Cu aceste gînduri, vă 
urez tuturor, din toată ini
ma, succes deplin în desfă
șurarea acestei importante 
manifestări internaționale a 
generației tinere, împlinirea 
dorințelor și aspirațiilor 
voastre de mai bine, multă 
sănătate și fericire.

cola- 
po-

dragi 
de-al 

I al

NICOLAE CEAUȘESCU 
Președintele Consiliului de Stat 

al Republicii Socialiste România

Republicii Africa Centrală,

în Republica Socialistă România
La invitația președintelui 

Consiliului de Stat al Republi
cii Socialiste România, tova
rășul Nicolae Ceaușescu, și a 
tovarășei Elena Ceaușescu, ge
neral de armată Jean Bedel 
Bokassa, președintele Republi
cii Africa Centrală, și doamna 
Catherine Bokassa au făcut o 
vizită neoficială în țara 
tră în perioada 17—28 
1973.

In timpul șederii lor 
România, înalții oaspeți 
vizitat orașele Brașov, 
stanța, precum și 
litoralului Mării Negre, 
luat cunoștință de unele as
pecte ale activității economi
ce din industrie și agricultură.

In tot cursul vizitei, pre
ședintele Jean Bedel Bokassa 
și soția sa, personalitățile ofi
ciale care îi însoțesc, au fost 
salutați de populație cu deo
sebită simpatie, s-au bucurat 
de o caldă ospitalitate, măr
turii vii ale sentimentelor de 
profundă prietenie pentru po
porul centrafrican, de stimă 
și respect pentru conducătorii 
săi.

Vizita înaltului oaspete 
centrafrican, care a reprezen
tat cea de-a treia întîlnire in
tre șefii de stat ai Republicii 
Socialiste România și Republi
ca Africa Centrală, după cele 
precedente, de la Bucureșți și 
Bangui, din iulie 1970 și, res
pectiv, martie 1972, a oferit 
prilejul continuării convorbi
rilor la nivelul cel mai înalt, 
în interesul ambelor popoare, 
al dezvoltării și propășirii ță
rilor lor, al cauzei înțelegerii 
și cooperării internaționale.

Principiile de bază și orien
tările de perspectivă ale rela
țiilor dintre cele două țări și 
conlucrării lor în viața . inter- 

.. națională au fost consemnate 
în Acordul General de Colabo
rare, document cu valoare 
programatică, al cărui carac
ter solemn a fost consfințit de 
semnăturile președintelui Con
siliului de Stat al Republicii 
Socialiste . România, Nicolae 
Ceaușescu, și președintelui 
Republicii Africa Centrală, 
general de armată Jean Bedel 
Bokassa.

Președinții Nicolae Ceaușescu 
și Jean Bedel Bokassa au a- 
preciat această nouă întîlnire, 
care conferă un caracter per
manent dialogului și schim
bului de păreri la nivelul șe
filor de stat ai celor două țări, 
ca o contribuție de mare în
semnătate la cauza întăririi 
prieteniei, a extinderii și a- 
dîncirii colaborării dintre po
poarele român și centrafrican.

In acest cadru, cei doi pre
ședinți s-au informat reciproc 
asupra activității și preocupă
rilor celor două popoare și 
țări.

Președintele Nicolae 
Ceaușescu a urat deplin suc
ces poporului centrafrican în 
eforturile sale de a lichida 
subdezvoltarea, de a pune ba
zele unei economii prospere, 
care să permită valorificarea 
în interesul său a 
naționale ale țării, 
prefacerilor sociale 
sului.

Președintele Jean 
kassa a dat o înaltă apreciere

noas- 
iulie

în 
au 

Con- 
stațiunile 

au

bogățiilor 
pe calea 

și progre-

Bedel Bo-

20,50

21,30

20,05
20,10

DUMINICA, 29 IULIE
PETROȘANI — 7 Noiem

brie : Pe aripile vîntului : 
Republica : Grăbiți apusul 
soarelui ; PETRILA : Răz
boiul lui Murphy; ANINOA- 
SA : Bulevardul romului : 
LONEA — Minerul : Lupul 
mărilor ; VULCAN : B.D. la 
munte și la mare ; LUPENI 
— Cultural : Ceața ; Munci
toresc : Mărturisirile unui 
comisar de poliție făcute pro
curorului republicii ; URI- 
CANI : Eiliera.

LUNI, 30 IULIE
PETROȘANI — 7 Noiem

brie : Misterul din insula 
Balfe ; Republica : Vacanță 
la Roma : PETRILA : Răz
boiul lui Murphy; ANINOA- 
SA : Bulevardul romului ; 
LUPENI — Muncitoresc : 
Mărturisirile unui comisar 
de poliție făcute procuroru
lui republicii ; URICANI : 
Filiera.

TELEGRAME EXTERNE
Delegația de partid și guvernamentală

română, condusă de tovarășul 
Leonte Răutu, a fost primită 

de Fidel Castro

succeselor obținute de poporul 
român, și-a exprimat convin
gerea că experiența și reali
zările sale prezintă un deose
bit interes pentru Republica 
Africa Centrală angajată în- 
tr-un vast plan de industriali
zare a resurselor sale natura
le, de edificare a unei econo
mii moderne.

Cei doi președinți au exa
minat, totodată, stadiul înfăp
tuirii înțelegerilor convenite 
cu prilejul întîlnirilor anteri
oare, au remarcat cu satisfac
ție rezultatele obținute în re
alizarea lor, considerînd 
traducerea permanentă 
practică a acestora corespun
de pe deplin intereselor Re
publicii Socialiste România și 
Republicii Africa Centrală.

Pornind de la aceste consi
derente, președinții 
Ceaușescu și Jean 
kassa au căzut de 
pra unor măsuri 
impulsioneze și să 
pe mai departe 
economică, care și-a găsit' fi
nalizarea prin încheierea unor 
importante documente care 
consacră, noi forme de coope
rare, inclusiv crearea de so
cietăți mixte.

In timpul convorbirilor pre
ședinții Nicolae Ceaușescu și 
Jean Bedel Bokassa au trecut 
în revistă unele probleme 
principale care confruntă lu
mea, relevînd cu satisfacție 
cursul nou pozitiv al vieții 
internaționale, care și-a găsit 
expresie pe continentul euro
pean pe calea realizării în 
fapt a securității europene in 
cadrul conferinței generale, 
ceea ce va avea o influență 
binefăcătoare în direcția in
staurării în lume a unui cli
mat de pace, colaborare și 
destindere, pe baza statorni
cirii unor noi raporturi între 
state, întemeiate pe respecta
rea principiilor independenței 
și suveranității naționale, a 
neamestecului în treburile in
terne, renunțării la forță și la 
amenințarea cu forța, egalită
ții și avantajului reciproc.

Convorbirile au evidențiat 
că România și Republica A- 
frica Centrală sînt hotărite să 
contribuie la lupta împotriva 
colonialismului, neocolonialis- 
mului și imperialismului, pen
tru excluderea forței și dicta
tului imperialist în viața in
ternațională.

Exponenți ai voinței națiu
nilor lor, cei doi președinți au 
subliniat hotărîrea ambelor 
țări de a susține lupta 
poarelor africane pentru 
chidarea subdezvoltării, 
solidarea independenței 
politice și economice, pentru 
a fi stăpîne pe bogățiile lor 
naturale, pentru dezvoltarea 
de sine stătătoare și afirmarea 
lor suverană.

Președintele Nicolae 
Ceaușescu și președintele Jean 
Bedel Bokassa au. subliniat 
necesitatea aplicării neîntîr- 
ziate a prevederilor Declara
ției O.N.U. cu privire la acor
darea independenței țărilor și 
popoarelor coloniale și a re
zoluțiilor referitoare la deco
lonizare, apartheid și discrimi
nare rasială. In acest sens, au 
exprimat hotărîrea fermă a 
Republicii Socialiste Româ-

că 
în

Nicolae 
Bedel Bo
acord asu- 
menite să 
diversifice 

colaborarea

po-
li- 

con- 
lor

nia
Africa 
acorda 
multilateral mișcărilor de e- 
liberare din Angola, Mozam- 
bic, Guineea-Bissau și Insu
lele Capului Verde, Namibia 
și din alte teritorii dependen
te. Cei doi președinți au con
damnat politica de apartheid 
și discriminare rasială promo
vată de regimurile minorita- 

din Republica Sud-Africa- 
și Rhodesia și au apreciat 
deosebit de pozitiv faptul 
la sesiunea sa din anul 

Adunarea Generală a

și a Republicii 
Centrală de a 

în continuare sprijin

re 
nă 
ca 
că 
1972
O.N.U. a recunoscut mișcările 
de eliberare națională din te
ritoriile aflate sub dominație 
portugheză drept singurele 
reprezentante legitime ale 
popoarelor respective.

Cei doi șefi de stat au a- 
preciat importanța deosebită 
pe care o are în lumea : con
temporană creșterea rolului și 
influenței forțelor social-poli- 
tice puse în slujba păcii, de
mocrației și progresului so
cial, au constatat cu satisfac
ție că în relațiile internațio
nale se manifestă tot mai e- 
vident voința popoarelor, a 
tuturor țărilor, indiferent de 
mărimea și potențialul lor, de 
a participa activ, nemijlocit, 
la examinarea și soluționarea 
problemelor care privesc soar
ta păcii și civilizației umane, 
dezvoltarea liberă, nestinghe- 
rita, a națiunilor, a cooperării 
și înțelegerii internaționale.

Convorbirile dintre pre
ședinții Nicolae Ceaușescu și 
Jean Bedel Bokassa — expre
sie. a dorinței popoarelor ro
mân și centrafrican de a in
tensifica colaborarea pe mul
tiple planuri și conlucrarea 
lor în viața internațională — 
au reliefat, o dată mai mult, 
deplina identitate de vederi, 
sentimentele de prietenie și 
stimă reciprocă ce unesc cele 
două țări, hotărîrea lor de a 
acționa spre făurirea unei 
lumi în care toate națiunile 

. să se bucure de dreptul sacru 
de a se dezvolta în deplină 
independență, în conformita
te cu dorințele și aspirațiile 
lor.

HAVANA — Coresponden
tul Agerpres, M. Fabian, 
transmite : Delegația de partid 
și guvernamentală a Republi
cii Socialiste România, condu
să de tovarășul Leonte Răutu, 
membru al Comitetului Exe
cutiv al C.C. al P.C.R., care a 
participat la festivitățile pri
lejuite de aniversarea a 20 de 
ani de la declanșarea Insurec
ției naționale cubaneze, a fost 
primită, la 27 iulie, de Fidel 
Castro, prim-secretar al C.C. 
al P. C. din Cuba, prim-minis- 
tru al Guvernului Revoluțio
nar al Republicii Cuba. Au 
fost prezenți Carlos Rafael 
Rodriguez și Antonio Perez 
Herrero, membri ai Secreta
riatului C.C. al P.C.C.

Conducătorul delegației ro
mâne a înmînat tovarășului 
Fidel Castro un mesaj de fe
licitare din partea tovarășului 
Nicolae Ceaușescu, secretar

BERLIN 28 (Agerpres). — 
La Berlin a avut loc, sîmbă
tă după-amiază, în prezența 
lui Erich Honecker, prim-secre
tar al C.C. al P.S.U.G., a lui 
Willi Stoph, membru al Bi- 

al 
P.S.U.G., președintele Consi
liului de Miniștri, a altor con
ducători de partid și de stat 
ai R. D. Germane, a delegați
ilor tineretului, festivitatea de 
deschidere a celui de-al X-lea 
Festival Mondial al Tineretu
lui și Studenților. Ceremonia 
a fost precedată de defilarea 
delegațiilor participante, reu
nind aproximativ 20 000 de 
delegați din partea a 1 700 de 
organizații de tineret din a- 
proape toate țările lumii.

Willi Stoph, membru al 
roului Politic al C.C.

Lucrările
C. C. al P

general al P.C.R., președintele 
Consiliului de Stat al Româ
niei, și a tovarășului Ion 
Gheorghe Maurer, președinte
le Consiliului de Miniștri, cu 
ocazia aniversării insurecției 
naționale cubaneze.

Fidel Castro a 
pentru mesajul primit și 
transmis, la rîndul său, 
salut frățesc secretarului 
neral al P.C.R. și poporului 
român.

El și-a exprimat satisfacția 
deosebită în legătură cu apro
piata vizită în Cuba a tova
rășului Nicolae Ceaușescu și 
convingerea că acest eveni
ment va contribui la întărirea 
și dezvoltarea în continuare a 
relațiilor de prietenie și co-»« 
laborare dintre țările și parti
dele noastre, dintre popoarele 
român și cubanez.

întrevederea s-a desfășurat 
într-o atmosferă cordială, prie
tenească.

mulțumit
a 

un 
ge-

Reprezentanții tineretului 
român — tineri muncitori, ță
rani, elevi și studenți, frun
tași în producție și în activi
tatea obștească — au trans
mis celor prezenți un vibrant 
mesaj de pace, prietenie și so
lidaritate. exprimînd 
tinerei generații din 
noastră de a contribui, ca și 
pînă acum, la intensificarea 
dialogului între tineri de di
ferite convin v-ri politice, 
lozofice sau relîoinasr'. în 
dereâ realizării unității de ac
țiune a forțelor democratice 
în lupta împotrivă imperialis
mului, c ’nnialismului și neo- 
colonialismului, neutru pace 
și progres.

BERLIN 28 (Agerpres). — 
Secretarul general al Organi
zației Națiunilor Unite, Kurt 
Waldheim, a adresat un me

Plenarei
C. Italian

voința 
patria

fi- 
ve-

festival, se a- 
se reunesc în 
situații inter-

saj de salut delegaților la 
Festivalul Mondial al Tinere
tului și Studenților, care s-a 
deschis, sîmbătă, în capitala 
R.D Germane-

„Delegații la 
rată în mesaj, 
condițiile unei
naționale istorice. întrucît o- 
menirea are posibilitatea reală 
de a promulga și de a aplica 
principiile Națiunilor Unite". 
Secretarul general a făcut a- 
pel la tînăra generație „să nu 
repete erorile trecutului și să 
contribuie 
viitor mai 
menii". In 
Waldheim 
Conferinței pentru securitate și 
cooperare în Europa, -ipreci- 
ind că aceasta constituie „un 
pas important pe calea des
tinderii și a creării unei noi 
atmosfere în politica interna
țională". Omenirea are încă 
multe probleme de rezolvat 
— se scrie în mesaj — instau
rarea unei destinderi și păci 
durabile depinzînd de coope
rarea activă a tuturor guver
nelor și popoarelor.

numită mutație către stingă, 
care are, deocamdată, un ca
racter limitat, dar corespun
de cerințelor obiective 
Italia.

Raportul secretarului 
neral al P.C.I. arată că, 
prezent, P. C. I. 
1604 211 membri, cu 
mai mult decît la sfirșitul a- 
nului 1972.

In încheiere, Enrico Berlin- 
guer s-a referit Ia unele sar
cini privind intensificarea ac
tivității comuniștilor pentru 
atragerea și mobilizarea ma
selor largi de oameni ai. mun
cii italieni.

Plenara C.C. al P.C.I. a tre
cut la discutarea raportului 
prezentat de secretarul gene
ral al partidului.

Vineri plenara C.C. al P.C.I. 
și-a încheiat lucrările. A fost 
adoptată o rezoluție 
fi dată publicității.

ROMA 28 (Agerpres). — Ea 
Roma, au continuat lucrările 
Plenarei Comitetului Central 
al Partidului Comunist Ita
lian. In raportul prezentat la 
plenară, secretarul general al 
P.C.I., Enrico Berllnguer, a 
tratat pe larg problemele 
actuale ale vieții politice și 
economice din Italia, precum 
și unele aspecte ale situației 
internaționale.

Âbordînd problemele situa
ției politice și economice in
terne a Italiei și sarcinile care 
stau în fața comuniștilor ita
lieni, raportorul a spus că vic
toria asupra politicii și gu
vernului de „Centru-dreapta" 
din Italia, constituie rezultatul 
luptei maselor muncitoare, a 
partidelor și organizațiilor de 
stînga și democratice, în ca
drul căreia partidul comunist 
și-a adus o contribuție hotărî- 
toare. In țară s-a produs e a-

din

ge- 
în 

reunește 
20 000

la edificarea unui 
bun pentru toți oa- 
mesajul său, Kurt 
salută începerea

----<
Luptele din Cambodgla

PNOM PENH 28 (Agerpres). 
— In condițiile în care forțele 
patriotice cambodgiene au 
continuat să exercite o pu
ternică presiune asupra pozi
țiilor forțelor lonnoliste din 
perimetrul capitalei khmere, 
bombardiere strategice de tip 
„B-52“ și aparate ale aviației 
tactice americane au efectuat, 
vineri, noi atacuri în zonele 
din jurul orașului Pi mi Penh, 
acționînd în sprijinul trupelor 
lonnoliste.

In restul țării, patrioții 
khmeri au supus unui violent 
bombardament de artilerie și 
de rachete pozițiile inamice 
din capitala provincială Prey 
Veng.

care va

Rezoluția adoptată de reuniunea 
a O.P.E.C.

Cravatele roșii. „Șap
te contra șapte" — e- 
misiune-concurs pen
tru pionieri și școlari. 
Film serial : Daktari ; 
Viața satului ;
Emisiune în limba ma- 
-ghiară.-.....................
De strajă patriei. 

13,00—16.04 Album 
cal.
Film serial: 
Episodul I — 
lui Arthur. 
Magazin sportiv . 
Cîntecele acestui 
mint. Emisiune de ver
suri.
„Așa-i jocul pe la noi". 
Spectacol de cîntece și 
dansuri populare 
mânești, 
germane 
prezentat 
trului de 
mișoara în interpreta
rea ansamblului folclo
ric „Banatul".
Expediție de vinătoa- 
re. Film. Lacul Roșu 
— turism.
1001 de seri.
Telejurnal. Săptămîna 
politică internă și in
ternațională în ima
gini.

Reportajul saptaminn : 
„Intîlnirea văilor".
Comici vestiți ai ecra
nului... și complicați
ile iubirii (1).
„Melodii în miez de 
vară". Selecțiuni din 
recitalurile In afara 
concursului susținute 
la Festivalul național 
de muzică ușoară — 
Mamaia 1973 de Doi
na Badea, Margareta 
Pîslaru, Marina Voica 

și Cornel Constantiniu. 
22,00 Telejurnal.
22,15

lor ; 10,30 Succese ale discu
lui ; 11,00 Buletin de știri ( 
11.05 întîlnire cu melodia 
populară și interpretul pre
ferat ; 11,35 Formația Roșu și 
Negru ; 12,00 De toate pentru 
toți : 13,00 Radiojurnal ; 13.15 
Stele ale cîntecului : 14,00
Unda veselă 14.30 Estrada 
duminicală ; 15,00 Buletin de 
știri ; 17,30 Azi in Româhia; 
17,40 Concert din operetele 
lui Lehar : 18,00 Simfonia a 
Vl-a de Mihail Andricu ; 
18,30 Albumul interpreților 
de muzică populară ; 19,00
Radiojurnal ; 19,15 Selecțiuni 
din opera „Căsătoria secre
tă" ; 19,40 Pagini din litera
tura pentru pian ; 20,00 Din 
comoara folclorului nostru 
muzical : 20,15 Zece melodii 
preferate ; ‘
nări ; 20,50 
pranica" ; :
pentru toate 
Radiojurnal ; 22,10 
mic sportiv ; 
mente din opera 
încălțat" de Cornel Trăiles- 
cu ; 22,50 Moment poetic ; 
23,00 Dans non-stop ; 24,00 
Buletin de știri ; 0,03-5,00 
Estrada nocturnă ;

20,45 Consem- 
Zarzuela ..Tem- 
21.15 Ritmuri 

• vîrstele ; 22,00 
Panora-

22,30 Frag- 
„Motanul

12,30

16,05

16,30
18,05

18,15

-f

DUMINICĂ, 29 IULIE

6.00 Buletin de știri ; 6.05 
Concertul dimineții ; 7.00 Ra
diojurnal ; 8,00 Partidului i- 
nima și versul : 8,10 Ilustrate 
muzicale : 9.00 Ora satului ; 
10.00 Radiomagazinul femei- 8,00 Bună dimineața!

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

dumini-

Arthur. 
Moartea

pă-

ro- 
maghiare, 

și . sîrbești 
în Sala Tea- 
stat din Ti- 17,30

18,20
19,00

19,20

literar-artisti- 
Literatură și

ministerială

22,20
22,40

Cîntecul săptămînii: 
„Tinerețe milenară" de 
Constantin Alexandru. 
Publicitate.
Ancheta Tv. „5 lei și 2 
plicuri".
Revista 
că TV. 
film.
Roman foileton : „Noi
le aventuri ale muș
chetarilor". Episodul 
VI-II : „In captivitate". 
24 de ore.
Arii din opere de Mo
zart și Rossini în in
terpretarea sopranei 
Silvia Voinea.

Duminica sportivă. 
Campionatele mondia
le de caiac-canoe. Se- 
lecțiuni înregistrate de 
la. Tampere.

VIENA 28 (Agerpres). — 
La Viena a fost publicată re
zoluția adoptată în urma 're
uniunii ministeriale a Organi
zației țărilor exportatoare de 
petrol (O.P.E.C.), care a avut 
loc în zilele de 27 și 28 iunie, în 
care se confirmă acceptarea 
Ecuadorului ca membru aso
ciat al organizației. In rezolu
ție se face, de asemenea, o e- 
valuare a poziției acestor sta
te în schimburile mondiale de 
petrol apreciindu-se, între al
tele, că țările membre ale 
O.P.E.C. își propun, în con-

prețurile 
pe care

tinuare, să negocieze 
produselor petroliere 
le exportă, în scopul dezvoltă
rii propriilor economii, petro
lul constituind pentru ele nu 
numai o sursă de venituri, ci 
și un instrument în lupta pen
tru progresul social-economic. 
Documentul arată, totodată, 
că principiul valorificării e- 
chitabile a resurselor naturale 
va fi promovat în continuare 
de țările membre, care își 
propun în același timp să ac
ționeze pentru accesul lor la 
tehnologia modernă.

LUNI, 30 IULIE

Curs de limba france
ză. Recapitulare (3).
Telex.
La ordinea zilei. Azi, 
județul Iași.
Căminul.
Scena — emisiune de 
actualitate și critică 
teatrală.
1001 de seri.

19,30 Telejurnal.
înainte de
1973 — an

Valorile temperaturii înre
gistrate în cursul zilei 
ieri:

Maximele : 
grade ; Paring

Minimele : 
grade ; Paring

de

Petroșani
9 grade.

Petroșani
5 grade.

18

11

al misiunii „Skylab it

Cincinalul 
termen, 

hotărîtor.

PENTRU URMĂTOARELE 
24 DE. ORE : Vreme închisă 
cu cer mai mult noros. Se 
vor semnala averse de ploa
ie izolat însoțite de descăr
cări electrice. Vîntul va su
fla slab pînă la potrivit din 
sectorul nord-vestic.

CAFE KENNEDY 28 (Ager
pres). — Al doilea echipaj al 
misiunii „Skylab", care va 
rămine in spațiul cosmic — 
potrivit programului stabilit 
— o perioadă-record de 59 de 
zile, a fost 
sîmbătă, la 
cu ajutorul 
tătoare, de
de la platforma 39 a Bazei de 
lansare de la . Cape Kennedy. 
Astronauții Alan Bean, Owen

lansat cu succes, 
ora 11,11 GMT, 

unei rachete pur- 
tip .,Saturn-l B“

Lousma, a-și Jack
cabina „Apollo", au 
Ia numai două minu- 
lansare, legătura cu 
de control de la

Garriott 
flați în 
stabilit, 
te după 
Centrul
Houston, relatind că totul de
curge normal. Directorul ope 
rațiunilor de zbor, Walter 
Kapryan, a declarat, de alt
fel, că aceasta a fost ..cea mai 
reușită lansare pe care a vă
zut-o vreodată".

Zborul celor trei astronauți 
americani va oferi prilejul e-

fectuării a numeroase cerce
tări ale Pămintului, Soarelui 
și cu privire la adaptarea o- 
mului în condițiile răminerii 
pentru o perioadă îndelunga
tă în spațiul extraterestru. Mi
siunea „Skylab" poartă cu si
ne și o mică... „menajerie", 
compusă din pești, păianjeni, 
șoareci și muște, care vor fi 
studiate în ceea ce privește 
comportarea în spațiul cos
mic.
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