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Cincinalul înainte de termen!
Septembrie: etapă de angajare

l'R

și răspundere pentru asigurarea realizării 
exemplare a extracției de cărbune pe 1973 

și pregătirea producției pe viitorul an

Vizita tovarășului 
NICOLAE CEAUȘESCU
în țări din America Latină

încheierea vizitei în Republica Costa

Cuvîntarea tovarășului
Nicolae Ceaușescu 

la semnarea Tratatului 
de prietenie și cooperare între 

România și Costa Rica
Domnule președinte,

Doamnelor și domnilor,

Cu puțin timp înainte am 
semnat împreună cu dumnea
voastră, domnule președinte, 
Tratatul de prietenie și co
operare între România și 
Costa Rica. Aș dori să consi
der acest moment ca o dată 
de importanță istorică în re
lațiile dintre popoarele noas
tre.

Este adevărat. România și 
Costa Rica se găsesc pe două 
continente îndepărtate, au o- 
rînduiri sociale diferite, dar 
au și anumite identități: in 
primul rînd, și Costa Rica și 
România au ceva comun în 
cultura străveche latină și in 
cultura mai apropiată a Eu
ropei. Dar peste aceste consi
derente de trecut, care își au 
importanța lor în relațiile 
dintre popoare, aș dori să a- 
daug faptul că și România și 
Costa Rica au cunoscut vreme 
îndelungată asuprirea străină, 
că au trebuit să lupte pentru

na-a-și cuceri independența 
țională.

România a dus aproape 
de ani lupte grele pentru 
berarea sa națională și ; 
pentru eliberarea socială, 
știut întotdeauna că pentru 
a putea să-și asigure o dez
voltare în raport cu cuceriri
le științei și tehnicii, pentru 
a-și putea asigura un loc 
demn în rîndul popoarelor 
lumii, trebuie să lupte pentru 
ca poporul să fie pe deplin 
stăpîn pe destinele sale, pen
tru a-și asigura independența 
și suveranitatea națională. 
Sînt aproape 30 de ani de cînd 
poporul român a pășit <jte o 
cale nouă. Am înfăptuit o o- 
rînduire nouă, socialistă, acum 
am intrat într-o altă fază, a 
dezvoltării societății socialis
te multilateral dezvoltate — 
cum o numim noi — care pre
supune o industrie puternică, 
o agricultură înaintată, o ști
ință, un învățămînt, o cultu
ră dezvoltate, deoarece în con-
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Plecarea din San Jose
SAN JOSE 5 (Agerpres). — 

Miercuri, 5 septembrie, ora 
10,00, ora locală (ora 18,00 — 
ota Bucureștiului), tovarășul 
Nicolae. Ceaușescu, președin
tele Consiliului de Stat al. Re
publicii Socialiste România, 
împreună eu. tovarășa Elena 
Ceaușescu, încheindu-și vizita 
oficială în Republica Costa 
Rica, au părăsit San Jose la 
bordul avionului prezidențial,

îndreptindu-se spre Caracas, 
capitala Republicii Venezuela, 
etapa următoare a călătoriei 
în America Latină.

Tovarășul Nicolae Ceaușescu 
este- însoțit de tovarășii Ion 
Pățan, vicepreședinte al Con
siliului de Miniștri, 
comerțului exterior, 
Andrei, secretar al

ministrul
Ștefan

C.C. al

(Continuare in pag. a 4-a)

Întîlnirea tovarășului 
Nicolae Ceaușescu 

cu Luis Alberto Monge 
Alvarez

păcii și securității internațio
nale.

Secretarul general al Parti
dului de Eliberare Națională 
a acceptat invitația ca o de
legație a partidului să facă o 
vizită de prietenie în Româ
nia, la invitația Comitetului 
Central al Partidului Comu
nist Român.

In cursul discuțiilor s-a dat 
o apreciere pozitivă rezulta
telor vizitei, acordurilor conve
nite, Tratatului de prietenie 
și cooperare, care constituie o 
bază trainică pentru adîncirea 
raporturilor de prietenie și 
conlucrare dintre cele două 
țări și popoare.

Convorbirea s-a desfășurat 
într-o atmosferă de prietenie 
și cordialitate.

Marți seara, tovarășul 
Nicolae Ceaușescu, secretar 
general al Partidului Comu
nist Român, s-a întîlnit cu 
Luis Alberto Monge Alvarez, 
secretar general al Partidului 
de Eliberare' Națională din 
Costa Rica.

Cu acest prilej, s-a expri
mat hotărîrea de a se iniția 
și dezvolta relații de prietenie 
și colaborare între Partidul 
Comunist Român și Partidul 
de Eliberare Națională din 
Costa Rica, pe baza stimei 
și respectului reciproc, în ve
derea stimulării și extinderii 
relațiilor economice, cultural- 
artistice, tehnico-științifice și 
în alte domenii dintre Româ
nia și Costa Rica, în interesul 
celor două popoare, în folosul

Întîlnire cu 
ai Partidului 
Poporului din Costa Rica

Tovarășul Nicolae Ceaușescu. 
secretar general al Partidului 
Comunist Român, s-a intîlnit, 
marți după-amiază, la Amba
sada Republicii Socialiste Ro
mânia, cu conducători ai 
Partidului Avangarda Poporu
lui din Costa Rica. Au parti
cipat tovarășii Manuel Mora 
Valverde, secretar general al 
C.C., Arnoldo Segura. Nadia 
Saenz Ruiz, Mario Sollis Por
ras și Humberto Carbonell, 
membri ai Comisiei Politice 
a Comitetului Central, Fer
nando Molina, membru suple
ant al Comisiei Politice a Co
mitetului Central, și Francis
co Guzman, membru al Co
mitetului Central.

Intr-o atmosferă de cordia
litate și prietenie tovărășeas-

Sosirea tovarășului Nicolae Ceaușescu 
în Republica Venezuela

Miercuri, 5 septembrie, pre
ședintele Consiliului de Stat 
a' Republicii Socialiste Româ
nia, tovarășul Nicolae 
Ceausescu, împreună cu to
varășa Elena Ceaușescu, au 
sosit în Republica Venezuela, 
unde efectuează o vizită ofici
ală ea răspuns la invitația 
președintelui acestei țări, Ra
fael Caldera.

De la San Jose pină la Ca
racas, zborul durează trei ore

și jumătate, timp în care se 
parcurge o distanță de 2 000 
de km. Se survolează Zona 
Canalului de Panama și apoi 
porțiunea de nord a Colum
biei. I,a puțină vreme după 
trecerea graniței venezuelene 
se zărește o imensă oglindă 
lucie : este lacul Maracaibo, 
de fapt o vastă lagună ce 
comunică cu Golful Venezue
lei și în jurul căreia pădurea 
de instalații petroliere de ex-

fracție vestește că aici se află 
concentrată principala bogăție 
a țării : petrolul.

Din depărtare se zărește pa
norama orașului Caracas. Așe
zare modernă cu circa două 
milioane și jumătate de lo
cuitori, capitala Venezuelei 
cunoaște o puternică dezvol
tare urbanistică, care face 
din ea una din principalele

(Continuare în pag. a 4-a)

conducători 
Avangarda

că, s-a realizat un schimb de 
păreri cu privire la dezvolta
rea, în continuare, a relațiilor 
de conlucrare dintre Partidul 
Comunist Român și Partidul 
Avangarda Poporului din 
Costa Rica, în interesul întă
ririi colaborării și prieteniei 
dintre cele două țări și po
poare.

In numele Partidului Avan
garda Poporului, 
Manuel 
salutat 
zența,

tovarășul 
Mora Valverde a 
cu căldură . pre- 

în Costa Rica, a 
secretarului general al P.C.R., 
ca urmare a vizitei ofi
ciale pe care o efectuează 
în această țară. EI și-a expri
mat deplina satisfacție pentru 
rezultatele vizitei tovarășului 
Nicolae Ceaușescu în Costa 
Rica, subliniind că membrii 
partidului salută din toată i- 
nima dezvoltarea relațiilor pe 
multiple planuri dintre Ro
mânia și Costa Rica și vor ac
ționa pentru extinderea con
lucrării dintre cele două țări 
în diverse domenii, în spiri
tul acordurilor convenite cu 
prilejul vizitei la San Jose, . 
fiind sigur că aceasta serveș
te intereselor și aspirațiilor 
fundamentale ale celor două 
popoare, cauzei generale a pă
cii, colaborării și progresului.

O nouă încărcătură de beton 
ia drumul spre șantier, din sta- 
:ia de betoane Petroșani.

LA MINA PAROSENI •

O sarcină expresă: 
recuperarea restanțelor

La sfîrșitul primelor 7 luni 
ale anului, exploatarea minie
ră Paroșeni raporta importan
te depășiri ale sarciriilor de 
plan în ,condițiile realizării 
unor indicatori tehnico-econo- 
rnici buni. Luna august a fost 
încheiată, însă, cu un bilanț 
nefavorabil, restanța de a- 
proape 8 000 de tone înregis
trată la extracția de cărbune 
determinînd rămînerea explo
atării cu 1 700 de tone de căr
bune sub nivelul sarcinilor 
cumulate de la începutul anu
lui și contribuind în bună mă
sură la nerealizarea producției 
planificate' la nivelul întregu
lui bazin.

Cum a fost posibilă această 
cădere neașteptată, în eviden
tă discordanță cu poziția frun
tașă pe care s-‘a situat colecti
vul minei ? Au intervenit de
sigur, o serie de cauze al că
ror grad de obiectivitate 
sau subiectivitate ne propu
nem să'-l analizăm în cele ce 
urmează.

Primul interlocutor — ingi
nerul Gheorghe Marchiș, șe

ful sectorului II, sector cu un 
grad avansat de mecanizare a 
lucrărilor de abataj și cu o 
pondere însemnată în produc
ția m'inei.'

— Planul sectorului pe luna 
trecută a fost realizat doar în 
proporție do 97,6 la sută, ne-a 
spus .interlocutorul. Restanța 
creată provine din frecventele 
avarii pe care le-am avut în 
special la transportoare și la 
instalațiile hidraulice ale com
plexelor de abataj. Intrucît în 
zilele de 1 și 2 septembrie 
s-au efectuat lucrări de înlo
cuire a tuturor transportoare
lor uzate și de revizii Ia in
stalațiile de transport și de 
acționare hidraulică, avem 
certitudinea că în cursul aces
tei luni funcționarea lor va 
fi normală și ne vom putea în
deplini și, chiar, depăși sarci
nile de plan prevăzute.

Sectorul* I a fost și el con
fruntat cu probleme asemănă
toare în cursul lunii august :

— Realizarea doar în pro
porție de 70 la sută a sarcini
lor de plan, ne-a declarat in

ginerul Radu Tomescu, șeful 
sectorului, provine din nepu- 
nerea în funcțiune, la terme
nul planificat, a abatajului 
frontal din blocul III-centru, 
ca urmare a interceptării unei 
falii neidentificate pină în 
prezent, și din nerealizarea 
producției rezultate din Pre
gătiri ca urmare a plasării a- 
cestor grupe la întreținerea u- 
nor lucrări miniere.

Așadar, ambele sectoare nu 
avut de întîmpinat serioase 
dificultăți în ce privește rea
lizarea sarcinilor de plan da
torită fragmentării procesului 
de producție. Este adevărat că 
au existat și cauze de naturi 
obiectivă (interceptarea faliei 
din blocul III-centru și schim
barea sistemului de pregătire 
a blocului, trecerea peste o 
galerie veche cu abatajul fron
tal deservit de brigada con
dusă de Nicolae Brutu etc.),

Ing. Bujor BOGDAN
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O lună de bilanț bogat 
pe șantiere

Constructorii din Valea 
Jiului au răspuns chemării 
adresate de către secretarul 
general al Partidului tovară- 
■șul Nicolae Ceaușoscu, de a 
intensifica ritmul de execu
ție pe șantiere pentru înde
plinirea integrală a planului 
de investiții și. recuperarea 
rămînerilor în urmă din pri
ma, jumătate a anului cu un 
bilanț bogat pe august.

Muncitorii, tehnicienii 
și inginerii Șantierului
Petroșani al 
au depășit

T. C. M. M. 
cu peste

3 300 000 . lei planul de. pro
ducție la construcții și. mon
taj, pe luna august.

Merită a fi menționate, și 
de această dată, realizările 
obiectivului șantierului de 
construcții forestiere Petro
șani — Cimpa care și-a în
deplinit în proporție de 
peste. 170 la sută planul pro
ducției globale pe luna au
gust. Acest vrednic co
lectiv raportează îndepli
nirea cu un avans de aproa
pe 150 de zile, a planului-va
loric pe acest an.

Peste plan

Bl/RE fi DE VISCOZĂ
In urmă cu doi ani, se fă

ceau ultimele probe la între
prinderea de fire artificiale 
..Viscdzâ" din Lupeni pentru 
asimilarea în fabricație pro
prie a unui nou produs, nece
sar economiei țării și procurat 
pînă atunci doar din import. 
Acum, din acest produs — bu
reți de viscoza — sînt asigura
te toate nevoile Uzinei de au
toturisme din Pitești,' reușind 
a se livra cantități însemnate 
și altor beneficiari, pentru uz 
didactic.

Numai în primele opt luni 
din acest an a fost produsă o 
cantitate de bureți de visează 
in valoare de 200 000 Tei. co
lectivul I.F.A. „Viscoza" Lu
peni contribuind în acest fel, 
alături de alte colective din 
țară, lâ reducerea fondurilor 
valutare cheltuite pentru ob
ținerea de produse din import.

De remarcat că, față de can
titatea planificată, s-au pro
dus în plus, în primele opt 
luni din acest an, 2 000 bucăți 
de bureți de viscoză.

Marți seara, președintele 
Consiliului de Stat, tovarășul 
Nicolae Ceaușescu și tovară
șa Elena Ceaușescu au oferit o 
recepție în onoarea președin
telui Republicii Costa . Rica, 
Jose Figueres Ferrer.

înainte de începerea recep
ției, într-unul din saloanele de 
la „Country Club" din San 
Jose, a avut loc ceremonia de
cernării ordinului „Steaua Re
publicii Socialiste România" 
clasa I președintelui Republi
cii Costa Rica, Jose Figueres 
Ferrer.

„Permiteți-mi să vă înmînez 
cea mai înaltă distincție a 
Republicii Socialiste Româ
nia. a spus tovarășul Nicolae 
Ceaușescu, în semn de prie
tenie și al bunelor relații din
tre popoarele noastre, ca o 
recunoaștere a contribuției pe 
care o aduceți la dezvoltarea 
acestor relații".

Răspunzînd, președintele 
Figueres Ferrer a spus: „Dom
nule președinte acest secol al 
XX-lea care a fost martor al 
âtîtor grozăvii. înregistrează s 
evenimente cum este cel ac 
tual și anume, faptul că dou. 
țări din grupul țărilor mici ș 
mijlocii, atît de îndepărtate 
din punct de vedere geogra
fic. cu o istorie destul de dife
rită și orînduiri deosebite, se 
pot alătura una alteia.

(Continuare in pag a 4-a)

Impresionanta 
primire 

din localitatea 
La Lucha
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cărbunelui —
preocupare 
cotidiană

Colectivul mineî Vul
can se situează, in pre
zent, prin depășirea ob
ținută la producția bru
tă, în fruntea exploată
rilor miniere din muni
cipiu. Preocupările vul- 
cănenilor nu se rezumă 
insă numai la depășirea 
sarcinilor de plan, ci și 
la îmbunătățirea perma
nentă a calității cărbu
nelui. in acest sens, in 
prima parte a anului s-a 
înregistrat o depășire a 
normei de cenușă admi
să, cu un punct, fapt ca
re a determinat crește
rea exigențelor în pri
vința calității, acorda
rea unei atenții sporite 
alegerii șistului vizibil 
In preocupările specia
liștilor minei se află 
studierea posibilităților 
de claubare a producției 
în fluxul noii separații 
a minei, amenajată in 
acest s<;op.

I

Bufet la mină
Ca răspuns Îs solicitările 

venite din rîndul. salariatilor 
în incinta minei Aninoasa a 
fost deschis un bufet alimen
tar al l.C.L.S.A.P. Pe lîițgă 
preparate ca șnițel, chiftele, 
sucuri, bufetul oferă salaria
tilor minei sărmăluțe și to
căniță cu mămăligută ca și 
ficat proaspăt și cîrnăciori 
prăjiți la minut. Aflat într-o 
încăpere curată, dotat cu me
se, și scaune, aragaz, apă cu
rentă etc. și functionînd du
nă un program adecvat 
■chimburilor, bufetul se bă
ură de o meritată apreciere 
lin partea colectivului E .NI. 
Aninoasa.

Cabinete de consultații 
juridice

Săptămîna aceasta vor lua 
ființă cabinetele de consulta-

„Săptămîna muncii patriotice" la școli
Intre 10—16 septembrie a.c., în toate școlile gene

rale din municipiu va avea loc „Săptămîna muncii 
patriotice", perioadă în care se va trece, pe baza unui 
plan concret de activitate la unele acțiuni organizate 
de muncă patriotică. Astfel elevii vor fi angrenați la 
lucrări de înfrumusețare a școlilor, a claselor și labora
toarelor, la recuperarea materialului didactic, întreți
nerea bazelor sportive și a zonelor verzi — acțiuni 
ce se alătură febrilelor pregătiri pentru apropiata des
chidere a noului an de învățămînt.

fii juridice, care iși vor des
fășura activitatea la casele 
de cultură și căminele cultu
rale din toate localitățile 
municipiului.' După programe 
bine stabilite, juriști, procu
rori, avocat i, juriști con
sulți, notari și reprezentanți 
ai organelor de . prtfine vo: 
prelucra legile tării, . astfel 
incit cetățenii să le cunoască 
și să le Înțeleagă. Asemenea 
consultații în toate localită
țile, vor scuti pe oameni de 
drumuri in plus la tribunal 
sau la notariat, doar pentru 
a cere . unele lămuriri. . .

Inovații
De la începutul acestui an, 

la Serviciul tehnic al Cen
tralei cărbunelui din Petro
șani-s-au . înregistrat 143 de 
propuneri de inovații și in
venții din care.45 au fost de
ja aplicate în procesul de 
producție. ‘

*nPagJna a 2"a:

Individ - 
colectivitate
• FEMEIA, tovarășa 

noastră de muncă și 
viață

• Reportajul „Să știi 
drumurile minei de 
parcă te-ai fi născut 
în subteran..."

© Armonia colectivu
lui — generator de 
mari satisfacții
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Să știi drumurile minei de parcă FEMEIA
te-ai îi născut în subteran...

...Din vorbă în vorbă, nici 
n-am simțit cum s-au scurs 
minutele. Maistrul electrici
an de la aeraj Marian 
Gheorghe are vervă, te cap
tează, știe multe, ne dăm 
seama că adîncurile Dîljei îi 
sînt la fel de cunoscute ca 
propriile lui buzunare... In
tr-o galerie de cap, la orizon
tul 440, trecerea ne este din- 
tr-odată oprită de către doi 
mineri („Nu-i voie. Se pușcă 
jos, la 400, mai așteptați un 
picuț"). Ne așezăm pe niște 
bîrne. Cerem relații despre 
intensitatea și rezonanța ex
ploziilor. Au minerii un dar 
de a vorbi, despre lucruri 
cunoscute lor bine, rar întîl
nit ! „La început, cînd vîntu- 
rani cu lopata cărbunele pe 
transportor, nu . înțelegeam 
nici eu mare lucru. Acum re
ușesc să aflu, să simt pînă și 
murmurul cărbunelui... Să 
știți că nu-i timp să numeri 
exploziile. Le auzi, pușcătu- 
rile, le distingi, dar seriile 
merg deodată, detunează"...

Nu mai așteptăm. Găsim 
alt drum, mai ocolit și ajun
gem în abatajul frontal nr 
7, pe stratul 3, la grinzile pă- 
șitoare. Aici doream 
să ajungem.

Șeful de schimb 
dru Cîmpeanu din 
lui Vasile Nistor ne 
te mai demult. Am 
perați urgent și de 
maistrul 
Banc...

— Bun
— Bun
— Ce oăutați la casa noas 

tră ?
— Fapte. Fapte minerești. 
Fotoreporterul, alături, își 

face deja datoria. Alexandru 
Cîmpeanu nu ne... slăbește 
nici o clipă. Nu ne-a văzut 
demult și are... noutăți. Ne 
vorbește, pentru început, 
despre ortacii săi, despre Ște
fan Ciobotaru și Mihai Or- 
zan, despre Tudor Pomîr- 
leanu. Dumitru Costaș și Ion 
Rîbu. Oameni buni. Mineri 
destoinici. Tineri. „Sînt în 
stare să se ia la trîntă și cu 
necuratul. Noi sîntem aici, 
în mină, ca să dovedim. Tre
buie să răzbim. Indiferent 
de greutăți. Minerii sînt oa
meni tari. Neînfricați. Chiar 
cînd simți cum căldura îți 
mănîncă puterile fir cu fir,

nu ai voie să dai înapoi. Am 
oameni verificați la greu. 
Mai demult, am simțit la un 
moment dat că se vorbește 
pe la colțuri despre mine, că 
sînt dur și alte alea, 
luat pe oameni de o 
pe rînd și-am stat de 
cu ei pe îndelete. Păi, 
sibil! Eu care i-am învățat 
să minerească, cu care am 
lucrat alături, oameni care

I-ani 
parte, 
vorbă 
e po-

Reportaj
la orizontul 440

de fapt

Alexan-
brigada 
cunoaș- 
fost re- 

către 
de revir Virgil

venit ! 
găsit !

mă cunosc bine... Nu le-am 
dat sfaturi de comportare, 
mi-am bătut capul multe zi
le înainte cum să le vorbesc, 
să nu-mi mai pună Ia îndoia
lă priceperea. Aș fi putut să 
cer alt abataj, dar n-am fă
cut-o. Mi-am zis că eu nu 
sînt priceput, intr-adevăr, 
dacă nu reușesc să mă fac 
înțeles de oameni. Și-am re
ușit. Discuții lungi, omenești, 
în afara minei, sus, uneori 
și la un pahar... I-am făcut 
să înțeleagă. că meseria a- 
ceasta, mineritul, e crezul 
vieții mele, i-am determinat 
să gîndească la fel, să-și iu
bească munca, să priceapă 
că bîrfa nu-și are locul aici 
în mină, e prea strimt la noi 
ca alături de muncă să mai 
încapă șl șușotelile inutile, 
care mincau timpul oameni
lor"......... E simplu să găsești
nod în papură, celui ce te 
conduce, spre a-ți justifica 
lenea — se vîră în discuție 
și Tudor Pomîrleanu. Dar 
aceasta a fost cindva, de
mult, acum avem un colec
tiv bun. Oameni harnici".

Asistăm timp de cîteva mi
nute (oare, au fost minute ?) 
la lucru. Se asigura galeria 
în vederea trecerii cu abata
jul frontal propriu zis peste 
galeria transversală nr. 7 
„Aici se vor face apoi... ră
piri, se plantează grinzi și se 
continuă cu frontul, cu fișia, 
pe direcția stratului"... Re
lațiile pe care ni le dă tehni
cianul de aeraj Iosif Halasz 
conțin o mare încărcătură de 
cuvinte, uzuale în mină, dar 
în parte nouă necunoscute.

încercăm să le descifrăm 
totuși sensul. Uneori reușim, 
alte ori ne prefacem doar că 
le-am înțeles. Ii explicăm că 
ne interesează în special oa
menii, munca lor, greutățile 
lor, bucuriile, necazurile. 
Concepția lor despre muncă 
și viață, în genere... Intrăm 
din nou în discuții cu Ale
xandru Cîmpeanu. de data 
aceasta cu intenția disimula
tă, de a-i canaliza... debitul 
verbal.

— Am luptat pentru meca
nizare, pentru modernizare 
ca un zmeu. In ciuda opo- 
nenților. Ziceau oamenii că 
va fi greu, că li se va spori 
volumul muncii, Ii se va da 
normă mare. Aveau ei 
gînd să mă lămurească 
mine să lucrăm cum am lu
crat, dar pînă la urmă i-am 
convins că tot ce e nou, ce 
se aduce nou în mină e în 
folosul lor, spre ușurarea 
muncii lor...

— Viața, deci, în mină, de 
pînă acum nu v-a fost lipsită 
de... coborîșuri, obstacole nu 
prea ușor de trecut !

—E și normal. Mie mi s-au 
împlinit aici multe visuri. 
Am avut satisfacții mari în 
muncă. Drumurile însă, pînă 
la ele, n-au fost întotdeauna 
drepte. Așa e în mină. Labi
rint. Trebuie să înveți să Ie 
străbați. Și nu înveți ușor a- 
cest lucru. Cere timp și gîn- 
dire și înțelegerea dedesub
turilor meseriei. Aici, în mi
nă, sînt suișuri și coborîșuri. 
Ca și în viață. Cei care nu 
întîlnesc, la locul lor de mun
că suișuri și coborîșuri, spre a 
le trece cu succes, se potic
nesc rău la cele care apar în 
viața de familie, de zi cu zi, 
în societate. Nu-i ușor...

— Altfel, viața n-ar fi in
teresantă !

— Absolut. Monotonia plic
tisește, nu-i așa ?

— Exact. Cînd simți dum
neata, tovarășe Cîmpeanu că 
un miner e cu adevărat... mi
ner ?

— întrebarea e cu .'che 
psis“. Dar o să răspund. Știi 
cînd ? Atunci cînd îl observ 
că știe drumurile minei de 
parcă s-ar fi născut aici, în 
subteran. Cînd străbate gale
riile de parcă ar colinda uli
ța copilăriei sale...

de 
pe

tovarășa noastră 
de muncă și viață

„Psihologia, nu pot să 
spun că încă de la bun în
ceput a fost pentru mine o 
mare pasiune, deoarece abia 
in primii ani oi facultății 
om reușit pe deplin să-i des
copăr sensurile, să-i deslu
șesc tainele de o logică 
captivantă, să-i prevăd un 
viitor strălucit ca disciplină 
umanistă și mai mult chiar, 
o integrare rapidă în rîndul 
domeniilor de activitate ale 
economiei, adică peste tot 
acolo unde este vorba des
pre oameni și munca lor. 
Dar acum însă, după un nu
măr de ani, de cînd lucrez 
în psihologia muncii pot 
spune — și fără îndoială am 
siguranța că nu greșesc - 
că psihologia pentru mine a 
devenit intr-adevăr o pasiu
ne. o necesitate, dacă vreți, 
care-mi aduce satisfacții. O 
îndeletnicire, cu alte cuvinte, 
care mă face prin natura re
levării în chintesență a re
zultatelor multiplelor ei for
me de aplicare, adecvate în 
munca minerilor, să simt o 
tonifiantă mulțumire in du
blă ipostază : odată pentru 
că ceea ce întreprind e spre 
binele semenilor mei, iar a 
doua oară, pentru că văd 
că strădaniile mele se mate
rializează faptic, creîndu-mi 
totodată convingerea că pot 
să-mi fac util datoria și chiar 
speranța că poate am reușit 
să mi-o fac pînă în prezent"...

Așa începuse VIORICA 
EDELHAUSER, psiholog în
cadrul laboratorului de er
gonomia muncii de la
C.C.S.M. Petroșani, să ne
vorbească despre munca pe

care o desfășoară aici încă 
de la înființarea acestui la
borator, după absolvirea fa
cultății de psihologie de la 
Universitatea din București. Și 
cuvintele acesteia, rostite fă-

In slujba omului

CU PASIUNE 
Șl 

PERSEVHÎEOĂ
ră căutare, aveau putere, și 
la un moment dat aveam 
chiar impresia că sînt firești 
destăinuiri ale unei profesi
uni de credință, de care se 
simte legată profund. Și in
tr-adevăr, puține meserii iți 
pot aduce satisfacții, dacă 
nu le îndrăgești, dacă nu ai 
chemare pentru ele. Dar a- 
tunci cînd pasiunea este fă
ră margini, cînd dăruirea es
te aproape totală, izbînzile 
nu se lasă prea mult aștep
tate. începutul a fost greu, 
ca orice început de drum, lip

seau dotările corespunzătoa
re, personalul calificat și mai 
mult chiar, trebuiau învinse 
niște optici conservatoare, 
niște atitudini pesimiste din 
partea unora. Dar pînă la 
urmă realitatea, eficiența u- 
nei necesități obiective, a în
vins, impunîndu-se ca întot
deauna adevărul științific. Și 
rezultatul nenumăratelor o- 
re petrecute pe teren la ex
ploatările miniere, răbdarea 
pusă în întocmirea miilor de 
fișe cu teste, asiduele cerce
tări întreprinse în laborator 
au dus în cele din urmă la 
găsirea unor repere optime 
de ghidare în activitatea pro
ductivă din mineritul Văii Ji
ului, cu o eficiență foarte 
mare. Efortul individual al 
cercetării științifice a fost 
astfel pus în slujba reducerii 
efortului colectiv al acelora 
care, duc o încrîncenată lup
tă cotidiană cu duritatea ro
cii acolo jos, în bezna adîn- 
curilor. Și, psihologul docto
rand Viorica Edelhauser se 
gîndește cu mult optimism la 
activitatea ei pe mai depar
te. La perspectivele care se 
întrevăd în viitorul apropiat, 
la reușita studiilor pe care 
le întreprinde cu pasiune și 
perseverență, alăturîndu-se 
acelora care se străduiesc în
continuu pentru a găsi moda
lități noi de a degreva acest 
complicat mecanism care es
te omul, de eforturi și obo
seală, de multiplele solicitări 
impuse de ducerea unei vieți 
în trepidantul ei ritm al uni
versului contemporan...

I. IABREA

ARMONIA COLECTIVULUI
generator de mari satisfacții

...Secretarul comitetului de 
partid de la I.U.M. Petroșani, 
Dumitru Boța, ne vorbea în- 
tr-uha din zilele trecute des
pre un colectiv ca fiind foar
te unit, omogen și hotărlt să 
dea totul pentru a materiali
za o năzuință comună : reali
zarea cincinalului înainte de 
termen. Era vorba despre co
lectivul secției prelucrări la 
rece. M-am convins apoi, du
pă un timp, că de fapt, despre 
mulți oameni din cadrul a- 
cestei secții în parte s-ar pu
tea vorbi elogios timp înde
lungat. Sînt cu toții foarte bi
ne cunoscuți în uzină, trăin- 
du-și biografiile 
mașini, 
un mic 
această 
trat în 
universuri ce vor să se defi
nească în mod esențial prin 
muncă. Munca e doar ceea ce 
dă sens vieții 1

Știam însă că în cadrul fie
cărui colectiv de muncă e- 
xistă totuși anumiți oameni 
care pot fi luați drept repere. 
Datorită competentei, devo
tamentului și activității înde
lungate. Un asemenea reper 
e maistrul principal al acestei 
seefii VIOREL ANGHEL. Vio
rel Anghel e cel ce asigură a- 
sistenfa tehnică în secție ta 
un nivel superior. Pentru că 
judecă atribuțiile cu rigoare 
morală. Și pentru că e con
vins că exercitarea profesiu
nii cu deplină conștiinciozita
te e doar un fapt fizic. Viorel 
Anghel e omul care cunoaște 
uzina de 34 de ani. A crescut

odată cu ea, dăruindu-i-se cu 
brafe vrednice și minte age
ră. Sub privirile acestui om 
au crescut multe vlăstare, el 
liind acela care pentru unii 
dintre elevi a însemnat pri
mul contact cu uzina, cu no
țiunile elementare ale tehni
cii. De multe ori copiii de o- 
dinloară întîlnindu-1, se lasă

V. TEODORESCU

trei destine diferite
alături de 

Și cum iiecare om e 
univers, cînd intri în 
secție, simți că ni in- 
viața a zeci astfel de

Trei oameni,

iurați o clipă de amintiri fru
moase ale anilor uceniciei, a- 
cordîndu-i acestui om stima 
pe care-o merită...

In secție l-am întîlnit și pe 
lăcătușul șef de brigadă 
TEOFIL CHIȘ, omul ce execu
tă lucrări de calitate, fără a 
avea vreun rebut. Ne mărtu
risește că a îndrăgit foarte 
mult această secție. De fapt 
lucrează aici de 17 ani. S-a 
specializat în construcția de 
vase de extracție, în prototi
puri. Dintre prototipurile pe 
care Ie-a executat, după bu
ne proiecte tehnice, amintim 
schipul-colivie de 8 tone de 
la puțul auxiliar de la mina 
Livezeni. Teofil Chiș, în cali
tate de coordonator al oame
nilor din brigada sa, se ocu
pă și de ridicarea calificării

tinerilor, iar in fiecare lună 
realizează depășiri de normă 
între 10-20 la sută. In prezent, 
lucrează la 6 colivii de ex
tracție cu un etaj pentru doi 
vagoneți, precum și un schip 
de capacitate mică de 0,6 mc. 
Acest om îmi spunea că doar 
atunci e mulțumit cînd reu
șește să-i facă pe alții mulțu
miți, știind că munca sa se 
găsește materializată ia ex- 
plotările miniere...

Am întîlnit-o aici și 
năra sudoriță MARIA 
GUȚ, fata in ai cărei 
sînt oglindite bucuriile 
pe care o trăim. Ne spune că 
a terminat școala doar de un 
an, că e specializată în sudu
ră autogenă. Și fata aceasta 
fiind conștientă că In lumea 
modernă nu e Ioc pentru le
nevie, că bogăția unui popor 
stă in muncă, dă dovadă de 
mult talent și hărnicie, exe
cută lucrări de categorie 
înaltă și de bund calitate. Ma
ria nu e însă mulțumită nu
mai cu ceea ce a învățat și 
dorește să-și îmbogățească 
cunoștințele, numele ei figu
rină și într-un catalog al cla
sei a Xl-a de Ia liceul seral.

Iată deci, trei oameni. Trei 
destine ce par a fi diferite și 
care totuși se împletesc între 
ele, caracterizînd atît de bine 
activitatea colectivului din 
cadrul secției prelucrări la 
rece a I.U.M.P., în care mun
ca și viața fiecăruia se inte
grează într-o armonie ce ge
nerează satisfacții...

pe tl- 
DRA- 
ochi 

vie fii

Ing. Rodica ARDELEANU

Dialogul avea loc într-o 
locuință din Petrila, în 
toamna anului trecut, 

seara, la un chef aproape în
cheiat :

— Nu mai avem ce bea, ar 
trebui să mai facem rost de 
ceva licoare...

— E foarte simplu, ne furi
șăm într-o alimentară și ne... 
aprovizionăm.

— Dacă-i așa, apoi numai eu 
vă pot îndruma. Știu niște 
treburi, doar am vizitat cîteva 
magazine. Nu degeaba sînt re
vizor de gestiune.

„Personajele" cu... chef din 
seara aceea, nu erau altele de- 
cît Siiveg Eva Margareta, re
vizor de gestiune la I.C.L.S. 
pentru produse alimentare (pe 
atunci O.C.L. alimentara 
Petroșani), concubinul ei Io
sif Szakacs, electrician la sec-

„Regizoarea
„ucenicii"

din

((

bandă. Și iată cum : Siiveg E- 
va Margareta și-a luat conce-' 
diu de boală (se pare că orga
nizația de sindicat din care 
face parte, a crezut-o pe cuvînt 
că este bolnavă și nu s-a mai 
gîndit nimeni să verifice prin 
vizite la domiciliu — n.n.) A- 
vea nevoie de timp, căci era... 
„creierul" : indica unitățile, 
pe unde se poate pătrunde, ce 
se poate sustrage. Făcea chiar 
și schițe de interior, nu cum
va băieții (pentru că ei... ope
rau) să Se rătăcească printre 
tejghele.

Astfel, noapte după noapte 
au fost... „vizitate" inoportun 
unitățile nr. 6 alimentara din 
Petroșani, bufetul „Cerbul" și 
magazinul alimentar nr. 31 din 
Lonea, magazinul nr. 56 din 
Iscroni, unitatea C.L.F. nr. 40 
din Petroșani. Se aprovizionau

x •

ISI

cînd
să descopere

muslruluia
nu reușeau»

♦ Musafirii trebuiau sărbătoriți ♦ Ideea am
fitrionului ♦ Numeroase „escapade11 nocturne 
prin magazine ♦ „Happy-end“... neplanificat.

torul E.G.C. Petrila — aceștia 
fiind gazde. Musafirii, care de 
altfel erau cei' sărbătoriți, ve
neau tocmai din Baia Mare. 
Alexandru Sur, nepotul lui I. 
Szakacs, proaspăt ieșit din- 
tr-un institut de reeducare și, 
prietenul său Borzași Anton 
Alexandru. Amîndoi foarte ti
neri (19 ani), au fost primiți... 
cum se cuvine. Gazdele' mai 
vîrstnice, trebuiau sâ-i ia sub 
oblăduirea lor, să-i învețe cîte 
ceva, „de-ale vieții"...

Din seara aceea, de cînd au 
venit „băieții", în casa celor 
două gazde curgea belșug de 
mîncăruri și băuturi extra fi
ne (nu suportau orice — n.n.). 
Sursa ? Nicidecum buzunarele 
dumnealor. Doar erau atîtea 
magazine alimentare din care 
se puteau servi. Ei însă făceau 
— „cumpărăturile"... noaptea. 
Participau toți, organizați în

dragostei și respectului filial

Lia MANOLE

condam- 
nu inter- 
asistă cu 
la sufe-

trei copii. In afară de 
aventuroasă pe care o 
Vasile Stan, a reușit 
înspăimînte părinții

Acte inumane in locul

Cu trei ani în urmă, citito
rii au făcut cunoștin
ță din coloanele zia

rului „Steagul roșu" cu dra
ma familiei Augustin Stan, 
un bătrîn pensionar și sufe
rind. Din anul 1968 această 
dramă este alimentată me
reu de unicul său fiu, Vasile, 
în vîrstă de 26 de ani, actu
almente conducător auto la 
E.G.C. Petroșani. Pe scurt, 
despre ce este vorba ? După 
ce și-a alungat soția cu cei 
trei copii ai săi, pentru o al
tă femeie — Borza Lumini
ța Elena — a părăsit-o și pe 
aceasta, pentru o nouă con
cubină. Aceasta, (Verona 
Laslău) și-a părăsit la rîndul 
ei soțul, căminul și este ma
mă a 
viața 
duce, 
să-și 
prin comportarea sa inuma
nă. Stînd sub același acope
riș cu tatăl și mama (în a- 
ceeași curte locuiește și cu 
actuala sa concubină), fiul îi 
bate aproape zilnic, îi ame
nință, le adresează injurii, 
le provoacă fel de fel de și
cane. Cu alte cuvinte, cei doi 
bătrîni. tată și mamă a că
ror unică grijă a fost crește
rea fiului, au ajuns acum, la 
o vîrstă înaintată să trăiască 
cu spaimă în propria lor ca
să, să verse lacrimi amare, 
pentru că sînt prigoniți de 
fiul lor, care răspunde cu vi
olență și acte brutale, gri-

jii părintești. In același mod 
și-a tratat și soția și copiii, 
determinîndu-i să plece un
deva la țară.

Acest fiu nerecunoscător, 
dușmănos și vicios, este bi- 
'ne cunoscut de organele de 
ordine, de tribunal. Căci nu 
odată a fost chemat la mili
ție, unde și-a luat angaja
mente, a cerut iertare tatălui 
său Dar totul a fost în zadar.

ei în familie și la școală. A- 
celeași deficiențe în educa
ție continuă. Colectivul în 
care muncește, vecinii, opi
nia publică, organele de or
dine, sînt răspunzători.* Va- 
sile Stan își face de cap, hră
nește suferințele fizice și 
morale ale părinților, soției, 
își neglijează complet copiii, 
cărora nu le asigură spriji
nul material, climatul favo-

nimeni, absolut nimeni nu 
poate să-l ajute pe bătrînul 
tată ? Faptele fiului —- mal
tratarea părinților, neexe- 
cutarea unei hotărîri judecă
torești, sînt aspru 
nate de lege. De ce 
vine legea ? De ce 
ochii larg deschiși 
rințele atîtor oameni, prici
nuite de acest individ ? De 
ce șase copii minori (ai Ve-

A încheiat „povestea" cu pri
ma amantă, a început alta 
la fel, cu a doua. Și în tot 
acest timp nu a încetat a-și 
maltrata tatăl. Dimpotrivă, 
continuă să... persevereze în 
același comportament dezo
norant, de sfidare a normelor 
morale, a celor mai elemen
tare reguli de conviețuire u- 
mană.

O privire în trecut ne dez
văluie cauzele decăderii mo
rale a acestui tînăr. Și a- 
ceste cauze nu sînt nicide
cum altele decît neglijarea 
la timpul potrivit a educați-

abil creșterii și educării lor. 
Judecătoria a dispus prin 
sentință, încă din anul 1971, 
evacuarea lui din casa pă
rintească (str. Dărănești nr. 
11). După ce tatăl a fost a- 
lungat o dată din casa sa, și 
nevoit să se adăpostească în 
altă parte, acum se află din 
nou, în aceeași situație. El 
cel care a muncit o viață și 
care își merită o bătrînețe 
liniștită, a ajuns să dispere, 
să bată zilnic drumurile cu 
plîngeri, cerînd sprijin și a- 
jutor. Ne întrebăm firesc :

ronei Laslău și ai lui Vasile 
Stan) trebuie să crească in 
condiții neprielnice, lipsiți 
de educație, de dragostea 
părintească ?

Numai pentru că V. Stan 
declară dezinvolt că el nu 
are nici o vină, că bătrînul 
său tată nu-1 lasă în pace ?

Tot cu trei ani în urină, 
cînd conflictul între tată și 
fiu atinsese dimensiuni foar
te grave, fiul a făcut urmă
toarea declarație : .,tată, ui
te îmi iau angajamentul... te 
rog să mă ierți, o voi părăsi 
pe concubină și te voi ajuta

să-mi crești copiii". Curios 
angajament. Adică, tatăl a- 
vea și obligația de a-i creș
te copiii. Iar el, cel care a 
dat naștere acestor copii, da
că binevoiește, o să-1 ajute. 
Și îl... ajută, cu bătăi, inju
rii, jigniri și alungări...

De cîțiva ani, Vasile Stan 
a dovedit că nu are voință 
și demnitate, că nu dorește 
să-și îndrepte comportarea. 
Că, dimpotrivă, sfidează oa
menii, legea. Nimic nu-1 in
teresează, nici părinții, nici 
copiii săi. in cazul în care, 
în cel mai scurt timp, opinia 
publică, colectivul de muncă 
de la E.G.C. Petroșani nu re
ușește să-1 readucă pe calea 
cinstei, a corectitudinii, a 
respectării omului, cu atît 
mai mult cu cît e vorba de 
proprii săi părinți, atunci să 
intervină cu fermitate legea. 
Asemenea oameni-monștri 
nu trebuie tolerați. Să des
chidem și mai larg ochii, dar 
nu ca să asistăm nepăsători 
la actele inumane, „servite" 
drept dragoste filială, ale u- 
nor asemenea paraziți. Să 
stîrpim prin toate mijloace
le ce Ie avem la îndemînă, 
faptele infame, imorale, care 
au repercusiuni din cele 
mai tragice asupra unor 
grupuri sociale mai mari sau 
mai mici, asupra familiei, 
fapte reprobabile ce descali
fică ființa umană.

— Eu zic că, spărgînd be
curile pușcăm doi iepuri 
deodată: Ne distrează noap
tea cînd „culegem" bleste
mele celor ce se împiedică 
și-apoi facem economie la 
consumul de curent elec
tric... că tot ard becurile și 
ziua !...

bine cu de toate, își însușeau 
banii ce-i găseau. Apoi, „fa
milia" se întrunea și sărbăto
rea succesul. După escapada 
de la Iscroni, „regizoarea" 
spargerilor, care știa cu exac
titate ce sumă de bani se afla 
în unitate (33 000 lei) avea 
să-și muștruluiască puțin 
neltele" pentru că, nu reuși
seră să descopere banii. Intre 
timp, le mai venise o idee : să 
completeze festinurile și eu 
plimbări de agrement cu ma
șina. Sur Alexandru și Borza
și Anton Alexandru, au intrat 
în acțiune. Au pătruns într-un 
garaj. „Țrabantul" nu s-a lă
sat pornit. Același nenoroc cu 
Dacia 1 100. Cu Fiatul 850, 
a fost fatal : Sur Alexandru a 
fost identificat. Astfel, viața 
de huzur începută aproape cu 
o lună în urmă, se încheie du
pă cum era de așteptat, în sălile 
tribunalului. Nimic Ou i-a pu
tut absolvi de vină pe cei pa
tru infractori care-și ispășesc 
acum pedeapsa, poate nu des
tul de aspră, pe care au merî- 
tat-o.

,u-

*
Siiveg 

moral al 
relatate, 
ția de răspundere pe care

Margareta, autorul 
faptelor reprobabile 
a profitat de func- 
t -------  jt-- ^^,2 O

deținea pentru a păgubi avutul 
obștesc, pentru a cîștiga și a 
trăi împreună cu complicii 
săi. în mod necinstit, neome
nesc. din furturi. Mai mult, ea 
și concubinul său Iosif Sza
kacs au instigat la fapte anti
sociale pe ceilalți doi, care, fi
ind mult mai tineri, s-au lăsat 
ușor influențați, atrași în 
„mrejele" infracțiunilor.

Asemenea fenomene de pa
razitism social, din păcate, s» 
mai ivesc. Eradicarea lor, im
pune colectivelor de muncă, 
opiniei publice să sporească 
spiritul de exigență, de vigi
lență, să vegheze neîncetat la 
respectarea normelor de etică 
și echitate socialistă. Darea în 
vileag a unor asemenea fapte 
și pedepsirea lor necruțătoare, 
vor însemna lecții pentru a- 
ceia, puțini la număr, a căror 
ținută morală nedemnă, îi îm
pinge la acte antisociale.

I. FIERARI?
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Dorință transpusă

in fapte

Din viața organizațiilor
de partid

Cresc rîndurîle comuniștilor

1

întărirea rîndurilor partidu
lui constituie una din laturi
le cele mai esențiale ale pre
ocupărilor și activității orga
nizațiilor de bază nr. 3 și 6 de 
la mina Uricani. Cunoscînd 
temeinic nivelul profesional și 
politic, activitatea obștească 
și rezultatele obținute în pro
ducție de către cei care soli
cită primirea în partid, orga
nizațiile de bază amintite au 
primit în partid un număr a- 
preciabil de muncitori care 
s-au afirmat prin comportare 
exemplară în cadrul sectoare
lor. Dintre cei opt muncitori 
primiți în organizația de bază 
nr. 3 amintim pe Iuliu Nagy, 
Vasile Cojocaru, Neculai Me
hedinți, Ionaș Mureșan. La 
cealaltă organizație (nr. 6) au 
fost primiți 18 noi membri de 
partid printre care Constan
tin Angelescu, Gheorghe Dur- 
tă, Constantin Fieraru, Ion 
Nichitelea, Petru Matei, Vasi
le Nichifor ș.a.

Aceștia au fost repartizați

Preocupări
calitatea reparațiilor la utilaje

Recent, adunarea generală 
a organizației de bază nr. 7 de 
la mina Aninoasa a dezbătut 
sub toate aspectele problema 
calității reparațiilor la utila
jele din dotare, a întreținerii 

• și utilizării raționale a mași
nilor de încărcat. Participan- 
ții la dezbateri ca loan Popa, 
Romulus Rodeanu, Miron Re- 
bedea, Simion Tomuș ș.a. au 
criticat slaba calitate a lucră
rilor executate de către secto
rul electromecanic la o serie 
de utilaje cum sînt ventilatoa-

în dezbaterea plenarei:
eficiența economica

Preocuparea manifestată de 
comitetul de partid al E.M. 
Dîlja pentru reducerea cheltu
ielilor și sporirea eficienței c- 
conomice a constituit tema șe
dinței plenare care a avut loc 
recent la această întreprinde
re. Pe marginea referatului 
prezentat, a problemelor supu
se analizei, comuniștii Radu 
Lupașcu, Constantin Muntea- 
nu, Vasile Sidorov ș.a. au pur
tat vii discuții referindu-se la 
o serie de deficiențe care au 
contribuit la depășirea pre
țului de cost și creșterea chel 
tuielilor materiale.

Slaba aprovizionare a locu
rilor de muncă, calitatea neco-

TRASEUL

M. B.

Ilie COANDRAȘ

Gh. BOZU 
Petroșani

PIERDUT marcă — poor 
taj și legitimație de servi
ciu eliberată de preparați» 
Petrila, pe numele lordă- 
chescu Sterică. O declar nu-

Recuperarea

R. VALEDI

I

Clasamentul
2-0 pentru Aninoasa I

din „Cupa României
AurulHațeg

■

■ 
«I
9
9 
B

la 
înseni- 
puncte 

obținute, 
eforturi,

C. Petrila, a . 
fața experi- 

Sportul

Agenda campionatului județean de fotbal

publicitate
VIND Dacia 1100 exce

lentă stare. Baril Mare, te
lefon 124.

SPORT « SPORT • SPORT
• • ,. : J

L____________________________  - - -------- ------------------------------ ---------------------------------------- ---------- -- - --------------------- ’ - . ......................- - -

Duminică, s-a consumat a treia etapă a campionatului 
județean de fotbal. Rezultatele sînt, în general, cele scon
tate. Nici o surpriză. O monotonie-apatie planează parcă, 
acum Ia început de campionat, deasupra acestei întreceri. 
Echipele din deplasare se resemnează ușor, nu-și dispută 
cu înverșunare, cu toată voința, șansele la întîietate.

< La Lonea, Minerul Vul
can (echipă care, se pare, nu 
va renunța nici în acest an 
să-și pună candidatura la șe
fie) a acumulat un punct va
loros (Parîngul — Minerul 

Certej;

1. Sportul studențesc
2. Minerul Uricani

3
3

3
3

0
0

0
0

12— 0
11— 2

6
6

3. E. G. C. L. Hunedoara 3 2 1 0 8— 5 5
4. Gloria Hațeg 2 2 0 0 7— 2 4
5; Constructorul Hunedoara 2 1 1 0 9— 1 3
6. Minerul Vulcan 3 1 1 3— 2 3
7. F.I.L. Orăștie 3 1 1 1 3—10 3
8. Dacia Deva 2 1 0 1 5— 3 2
9. Preparatorul Petrila 2 1 0 1 3— 2 2

10. Parîngul Lonea 2 0 2 0 I— 1 2
11. Minerul Aninoasa 3 1 0 2 3— 6 2
12. E. G. C. Petrila 3 1 0 2 3— 7 2
13. Viitorul Valea Brad 2 0 1 1 2— 6 1
14. Aurul Certej 3 0 1 2 3—12 1
15. Prefabricate Cristur 3 0 0 3 2— 6 0
16. Energia Paroșeni 3 0 0 3 3—12 0

ETAPA VIITOARE: Gloria ___ _
Energia Paroșeni — Minerul Aninoasa ; Prefabricate Cris
tur — E. G. C. L. Hunedoara ; E. G. C. Petrila — Minerul 
Uricani; Constructorul — Sportul studențesc; Viitorul Valea 
Brad — Preparatorul Petrila , Minerul Vulcan — F.I.L. 
Orăștie ; Dacia Deva — Parîngul Lonea.

comuniștilor cu experiență în 
munca de partid pentru a-i a- 
juta în pregătirea politică și 
ai mobiliza să participe activ 
la viața de organizație.

★

Aceeași grijă deosebită pen
tru creșterea rîndurilor parti
dului există și la organizațiile 
de bază din sectorul comerț 
și alimentație publică Petrila. 
Rezultat al desfășurării unei 
susținute activități pentru cu
noașterea și respectarea pro
iectului de norme ale vieții și 
muncii comuniștilor, ale eti
cii și echității socialiste — a- 
ceste organizații s-au întărit 
recent cu noi membri care au 
solicitat primirea în partid.

Pozitiv este faptul că primi
rile sînt din rîndul femeilor. 
Printre acestea se numără Ma
ria Bolog, Maria Epure și Ma
ria Bădiță de la unitățile de 
alimentație publică, Maria 
Andreica și Angelica Pușcău 
de la I.C.L.S. Alimentara.

actuale

re, pompe, instalații de ex
tracție și alte mașini. Cu acest 
prilej au fost analizate critic 
și neglijențele manifestate la 
întreținerea unor utilaje, cum 
este mașina de încărcat de la 
grupa lui Demeter. In cadrul 
adunării generale comuniștii 
au adoptat o serie de măsuri 
politico-organizatorice menite 
să contribuie la îmbunătățirea 
calității reparațiilor și la 
scurtarea termenelor de exe
cuție a acestora.

respunzătoare a unor lucrări 
executate, manifestarea acte
lor de indisciplină sînt cîteva 
din problemele dezbătute. Ple
nara a adoptat un plan de mă
suri care urmărește asigura
rea unei mai bune corelări în
tre normele de muncă și con
dițiile geologice ale abataje
lor, formarea de echipe speci
alizate pentru răpirea armătu
rilor și generalizarea susține
rii cu elemente metalice a su
itoarelor din culcușul stratu
lui III al sectorului II.

Vasile COCHECI, 
instructor al Comitetului 

municipal de partid Petroșani

0—0), „rod" al unei dorințe 
manifestate încă din start de 
a nu lăsa pe... mîine, ceea ce 
se poate face azi. La Hune
doara, echipa nou promovată 
în această întrecere de nivel

BREVIAR CETĂȚENESC
Nedumeriri la grădina 

„Constructorul"
cu 
la 

din 
Gro- 
vară

Mă aflam împreună 
Viorel Joldeș, lăcătuș 
I.U.M. și Petru Brătină 
Petroșani, str. dr. Petru 
za nr. 5 la grădina de 
„Constructorul". Am fost ser
viți destul de repede cu două 
sticle de bere și trei sticle cu 
citric. Pînă aici toate bune; 
berea — rece, Ia fel și citri
cul. Ospătară a fost amabilă 
și atentă. Am comandat și pa
tru mici. De asemenea, am 
fost serviți repede. La prima 
mușcătură din felia de pîine 
însă am crezut că rămîn fără 
dantură. Plinea era uscată, 
beton. Am reclamat ospăta- 
rei. Dînsa s-a scuzat că așa 
i-a servit-o barmana. „Poate 
că vina o poartă barmana ca
re se aprovizionează cu prea 
multă pîine odată" — mi-am 
zis. Am întrebat-o. I-am ară
tat piinea servită la masă. 
I-am cerut încă o felie de 
pîine. După insistențe stărui
toare, am primit. Și nedume
rire. Era mai proaspătă decît 
cea oferită la masă. Atunci 
am cerut condica de sugestii 
și reclamații. și, din nou, ne
dumerire. „Condica nu se 
găsește în local, este la birou 
la direcție". Să o luăm de a-

(Urmare din pag. 1)

in 
lu- 
lor

însă frecvența înregistrată 
cazul avariilor din cursul 
nii trecute și implicațiile 
în ceea ce privește posibilită
țile de realizare a planului 
impun o considerare respon
sabilă a problemei.

Socotim că acțiunea de re
vizii și reparații întreprinsă 
în cadrul tuturor instalațiilor 
din sectorul II este bună, și că 
roadele sale nu vor întîrzia să 
apară. Reușita acestei acțiuni 
va fi însă un argument care 
va pleda în favoarea necesită
ții asigurării și în continuare, 
în mod permanent, a caracte
rului preventiv al reviziilor și 
reparațiilor, ca modalitate de 
a asigura funcționarea fără 
întreruperi a utilajelor, de a 
asigura, printr-o exploatare 
de natură intensivă a acesto
ra, premisele creșterii produc
tivității munci în abataje.

Nu poate fi luată drept nor
mală nici situația existentă 
în cadrul sectorului I, unde 
refacerea galeriilor de trans
port și de aeraj a trebuit să se 
facă pe seama reducerii con
siderabile a ritmului lucrări
lor de pregătire, ducînd la ne- 
realizarea unor cantități pla
nificate de producție, și a în- 
tîrzierii, în perspectivă, a pu
nerii în funcțiune a unor ca
pacități de producție. întreți
nerea lucrărilor miniere este 
o activitate distinctă în pro
cesele de muncă din subte
ran, și, de aceea, este necesar 

județean, E. G. 
cedat la scor în 
mentatei formații 
studențesc (5—0), dînd dovadă 
totuși în teren de multă spor
tivitate.

Celelalte rezultate.: 
F.I.L. Orăștie — Viitorul Va
lea Brad 1—1 ; E. G. C. L. Hu
nedoara — Energia Paroșeni 
4—2. Despre meciurile Mine
rul Uricani — Prefabricate 
Cristur și Minerul Aninoasa 
— Aurul Certej, citiți, alătu
rat, relatările corespondenți
lor noștri.

După două înfrîngeri, 
Aninoasa „cerul s-a 
nat" ; primele două 
au fost în sfîrșit 
însă nu cu puține 
căci Aurul Certej a reușit să... 
sclipească la adevărata valoa
re și putea chiar să „ciupeas
că" un punct. Prima repriză 
a fost egală, din toate puncte
le de vedere, rezultat de alt
fel echitabil: 0—0. A doua 
parte a meciului cunoaște un 
ritm mai viu de joc, eu insis
tență mai mare la poarta oas
peților. Răuca deschide sco
rul în min. 67, printr-un șut 
plasat, iar Ionică, în min. 85, 
îl pecetluiește la 2—0. A con
dus excelent i Iosif Lakatoș 

colo. Și nedumiririle și sur
prizele nu s-au oprit aici. Am 
dorit să vorbesc cu șeful u- 
nității. „Nu este aici" — mi-a 
răspuns barmana. Un ospă
tar a susținut tot atunci con
trariul.

Deși situații de acest gen 
se întîlnesc tot mai rar. consi
der că forurile în drept sînt 
datoare să ia toate măsurile 
ca astfel de aspecte neplăcu
te să fie smulse din rădăcină 
odată pentru totdeauna din 
comerțul nostru socialist.

loan VUIA
Petroșani

Aeroportul un
cartier al florilor

4

aînfrumusețarea continuă 
cartierului Aeroport—Petro
șani captează preocupările 
unui mare număr de locui
tori. Numeroși cetățeni au a- 
menajat spațiile verzi din 
jurul blocurilor. In majorita
te, aoestea au devenit adevă
rate parcuri. Cei ce muncesc 
în adîncuri, după orele de ser
viciu, își petrec timpul li
ber în ambianta srațiil^- verzi 
respirînd mirosul plăcut al 
florilor care împînzesc între
gul cartier. Multitudinea de 
culori și parfumul florilor a- 

să-i fie afectat în permanență, 
în funcție de necesități, un 
număr corespunzător de mun
citori specializați.

Luna august a fost încheiată 
de mina Paroșeni, cu rezulta
te nefavorabile. Este un bilanț 
care nu concordă cu posibili
tățile reale’ale colectivului de 
muncă, cu capacitatea de pro

ducție a minei. Un bilanț ca
re îndeamnă la o analiză a- 
tentă a situației și la mobili
zarea efectivului în vederea 
asigurării recuperării în cursul 
lunii septembrie a restanțelor 
create, prefigurînd astfel în
cheierea cu succes a trimes
trului III și pregătirea cores
punzătoare a producției anu
lui 1974.

— Am încheiat luna august 
cu un bilanț de ansamblu ne
favorabil, ne-a declarat tova
rășul ing. Ion Ileanu, directorul 
exploatării. Cauzele sînt mul
tiple și nu s-ar putea spune 
că unele din ele nu ar fi pu
tut fi evitate. Considerăm, to
tuși, că prin măsurile luate 
vom asigura în continuare o 
desfășurare normală a proce-

(Petrila). Minerul Aninoasa a 
aliniat următorul „11“ : Dan- 
ciu — Brindușa (Tomuș), Vlă- 
dan, Manole, Miclea — Boroș, 
Halasz — Ionică, Răuca, M. 
Gudacu (V. Gudacu), Băieșu.

Maximum de puncte
Timpul frumos a atras un 

număr mare de spectatori la 
meciul Minerul Uricani — 
Prefabricate Cristur. Continu- 
înd linia bună începută, ele
vii antrenorului Nelu Groza 
au mai cucerit 2 puncte, în 
urma unui joc de calitate, a- ... . . 6vînd în prezent Ia activ 
puncte din 6 posibile.

Partidă dinamică, cu faze 
spectaculoase dar și cu iregu
larități (vociferări, faulturi 
repetate). Scorul e deschis în 
min. 11 dintr-un penalty de 
către Venczer, la un henț în 
careu. „Conturile" primei re
prize sînt încheiat in min. 41 
de către Pușcaș, autorul unui 
gol foarte frumos. In repriza 
a doua, oaspeții, domină cate
goric și înscriu doar un gol 
prin Hețeg. 

Minerul Lupeni - eliminată

Jucînd la Simeria, cu echipa C.F.R. II, în cadrul popu
larei competiții „Cupa României", divizionara noastră C, 
Minerul Lupeni, a pierdut partida cu 2—3, părăsind ‘com
petiția încă de la... debutul său în ea.

Gazdele s-au impus net (3—0) în prima repriză, oaspeții 
și-au revenit într-a doua, dar nu în măsură să recupereze 
handicapul. Au marcat, pentru Minerul Cotroază, în min. 65 
și Borcan (min. 69).

trage atenția oricărui privitor. 
Dacă treci, întîmplător, călă
torule prin dreptul blocuri
lor nr. 16, nr. 18 și nr. 20 din 
str. Păcii sau pe str. Unirii 
prin fața blocului nr. 28 
vei fi plăcut surprins de felul 
în care locatarii lor își în
grijesc micile lor grădini. 
Plivesc sau stropesc, ridică o 
hîrtie „pierdută" de vreun ne
glijent sau privesc florile. 
Toți doresc să-și admire ope
ra, să contribuie Ia desăvîrși- 
rea ei.

Sperăm că, urmînd exem
plul blocurilor amintite și 
al multor altora, cartierul 
nostru se va întregi ca o fru
moasă grădină.

Și în strada Viitorului sînt 
mulți. iubitori d.e flori și mi
resme. Dar aici, chiar între 
trandafirii cu miros îmbătă
tor existenți în fața multor 
blocuri, se află recipienții 
pentru resturile menajere. De
zacordul este evident. Miro
sul reziduurilor concurează 
uneori cu cel a trandafirilor. 
De ce ? Răspunsul este sim
plu. însoțitorii mașinilor ca
re ridică resturile menajere 
nu se deplasează în curți, ci 
trec nepăsători dacă nu văd 
recipienții pe marginea șose
lei. Contrar voinței lor, loca
tarii se văd astfel nevoiți să 
înșire de-a lungul frumoase
lor străzi acești „monștri", 
chipurile ca o dovadă că 

sului de producție în tot cursul 
lunii septembrie, vom recupe
ra restanța de producție pe 
care o înregistrăm față de sar
cinile de plan ale primelor 8 
luni.

Aceeași încredere în posibi
lității^ colectivului în dorin
ța membrilor săi de a se re
integra în rîndul exploatări
lor miniere fruntașe pe bazin, 
a reieșit și din spusele tova
rășului inginer Dorin Gheța, 
secretarul comitetului de 
partid din cadrul minei:

— Alături de măsurile de 
ordin tehnic care au fost lua
te în scopul îmbunătățirii ac
tivității de producție, se în
scrie preocuparea constantă pe 
care comuniștii minei, și facto
rii de conducere au manifes
tat-o pentru îmbunătățirea 
disciplinei muncii. întregul 
nostru colectiv este animat de 
dorința de a acționa ferm în 
scopul deplinei valorificări a 
potențialului tehnic și uman 
existent și acest fapt ne per
mite să întrezărim o redresa
re rapidă a activității minei.

începutul lunii septembrie 
găsește colectivul de munci
tori. ingineri și tehnicieni de 
la Paroșeni în fața sarcinii de 
o importanță deosebită de a 
recupera restanța înregistrată 
la extracția de cărbune. Este 
o datorie a fiecărui salariat al 
minei de a participa activ la 
înfăptuirea acestui obiectiv, 
contribuind astfel la readuce
rea minei Paroșeni în rîndul 
unităților miniere fruntașe ale 
Văii Jiului.

Meciul a fost bine arbitrat 
de Ștefan Mareș (Petroșani). 
Localnicii au aliniat urmă
toarea formație: Bădău — 
Bică, Săndulache, Udrescu, 
Bodea — Bălțaru, Venczer — 
Coșa (Ilinescu), Gocsadi (Jia- 
nu), Pușcaș, Farcaș.

Divizia națională 
de fotbal 

a juniorilor
Duminică, s-a dat startul 

întrecerii diviziei națio
nale a juniorilor și școlari
lor. Iată rezultatele primei 
etape, din seria în care ac
tivează echipele noastre: 
C.F.R. Simeria — Școala 
sportivă Tg. Mureș 2—1 ; 
Corvinul Hunedoara — Li
ceul nr. 2 Deva 3—0 ; Mure
șul Deva — Chimica Tirnă- 
veni 3—4 : Jiul Petroșani 
— Școala sportivă Pitești
3— 0 : Școala sportivă Pe
troșani — Minerul Motru
4— 3 ; Electroputere Craio
va — Știința Petroșani 3—0.

Comisia de femei din ca
drul Exploatării miniere Lu
peni a organizat recent o 
acțiune de muncă voluntară 
cu femeile în cadrul depozi
tului de lemne la aranjarea 
•și stivuirea unei însemnate 
cantități de scîndură.

Ce am remarcat cu prile
jul acestei acțiuni : partici
parea unui mare număr de 
femei angajate la mină, do
rința lor de a contribui din 
toate puterile la realizarea 
sarcinilor de plan ce stau în 
fața colectivului minei noas
tre.

Dintre cele 30 de femei 

. bine cu-
orașulai. 
noastră, 
asigura 

recipienți

astfel se asigură mai 
rățenia cartierului. 
Or, după părerea 
curățenia se- poate 
chiar dacă acești i 
s-ar afla în locuri mai puțin 
expuse vederii.

Pe această cale încercăm să 
reamintim tuturor locatarilor 
cartierului că toamna se a- 
propie. încă de acum este bi
ne să înceapă unele lucrări 
care să fie finalizate în pri
măvara viitoare prin frumoa
se zone verzi, parcuri, peluze 
demne de admirația tuturor.

Aron BURCESCU.
Asociația de locatari Aeroport

Cine mătură
pasarela C.F.R.?

Pasarela C.F.R. din Petro
șani este o „punte" de legă
tură între oraș și stația C.F.R. 
Pe ea trec zilnic sute, dacă nu 
chiar mii de oameni. Unii la
să în urma lor hîrtii mototo
lite, resturi menajere, cutii de 
chibrite etc. O parte din aces
tea se înșiră pe părțile late
rale ale pasarelei. Altele cad 
sub pasarelă la capătul ei 
dinspre Piața Victoriei produ- 
cînd un aspect cit se poate de 
neplăcut. întrebarea care se 
pune este: cine mătură pasa
rela ? Vîntul ? Edilii de la 
E.G.C. nu o fac pentru că su
prafața pasarelei propriu-zise 
și cele de la capete ei nu sînt 
prevăzute în contract. Admi
nistratorii gării, după cîte se 
vede, așteaptă un impuls de 
undeva din afară. Este ne
cesar, deci, un „semnal" care 
să dea cale liberă măturatului 
pasarelei. Și asta zilnic și 
cîț se poate de dimineață. jA- 
tițici vîntul în zadar va mai 
căpta să împrăștie hîrtiile 
printre liniile stației C.F.R. 
Petroșani.

Ieri, dimineața telefonul a 
sunat prelung ; cu accente de 
reproș și nemulțumire o voce 
relata :

— Alo !!! redacția ? Aș vrea 
să vă rețin cîteva clipe și să 
vă povestesc ce-am pățit cu 
puțin timp în urmă. Mă nu
mesc D.I., locuiesc în Aero
port, lucrez în cadrul C.C.P. 
și pînă azi mă mîndream că 
nu întîrziasem niciodată Ia 
serviciu. Spun pînă azi pen
tru că E.G.C.-ul mi-a oferit 
o surpriză nedorită. Pregătin- 
du-mă să cobor din autobuz 
la parc, așa cum o fac 
ani de zile, am constatat 

muncitoare din cadrul lăm- 
păriei, depozitului de lemne 
și a altor compartimente de 
muncă ale minei participan
te la acțiune evidențiem pe 
tovarășele Maria Nicșa, Iri
na Ilie, Valeria Lazarovici, 
Ana Murăruș, Maria De- 
mian, Estera Marghit, Goz
man Doina, Elena Sooș, Eli- 
sabeta Bothazi, Valeria Dor- 
dea, Doina Jura. Maria Mo- 
canu, Maria Moldovan, Irina 
Gudasz, Elisabeta Spătărel, 
Ioana Aldescu, Irma Ioan- 
cea, Elena Gheorghe și Ni- 
colina Cîndea.

I

0 ilustrată pe adresanai

I
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I
I
I

I
I
I

Ilustrata este adresată... ce
lor care au așezat elemente
le de filtru chiar la intrarea 
în stația de filtrare din ca
drul Preparației Lupeni. Un 
loc cît se poate de nepotrivit, 
după cum s-a convins și Se
rafim Munteanu, pentru că 
nici n-apuci că închizi bine 
ochii, tolănit, în bătaia soa
relui de amiază, că se și 
găsește cîte un nepoftit ca
re să-ți tulbure somnul.

Ne-ar face multă plăcere 
dacă conducerea Preparației 
Lupeni i-ar amenaja un loc 
mai corespunzător tovarășu
lui Munteanu, unde acesta să 
poată dormi și visa în liniște. 
Să se poată „odihni" și să 
mediteze mai profund la i-

1 
I

B. MIHAI

SURPRIZA
autobuzul își continuă drumul 
pe strada principală tocmai 
pînă în Piața Victori ui
pornit-o înapoi pe jos și du
rata drumului parcurs a fost 
tocmai aceeași cu întîrzierea 
de la serviciu. Era oare greu 
ca organizatorii transportu
lui în comun să anunțe prin 
ziar despre reparațiile ce se 

vor executa la strada C|o- a 
și despre modificările de tra
seu ?

Reluăm și noi întrebarea, to
varășe D.I., și o adresăm con
ducerii E.G.C. Petroșani.

în zilele următoare, 
misia noastră de femei 
organiza alte asemenea 
țiuni la care sînt convinsă că 
vor răspunde toate femeile, 
cum de altfel întregul co
lectiv al exploatării se va 
mobiliza și mai mult pentru 
realizarea sarcinilor de plan 
pe această lună și recupera
rea minusului de producție 
pe care-1 mai are.

co- 
va 
ac-

Dumitra CÎMPEANU, 
președinta comisiei de femei 

de la E.M. Lupeni

I

aduce...
ar fi

în

I 
I

tribuțiile pe care le are în 
timpul serviciului, care 
trebuit să-l împiedice să stea 
întins în văzul a mai bine de 
20 de participanți la un 
schimb de experiență în do
meniu] construcțiilor sau, 
eventual, la măsurile pe care 
sperăm că le vor lua cei 
drept în cazul acestui act de 
indisciplină.

Ce să-i faci, tovarășe Sera
fim Munteanu, a fost cu ghi
nion acea însorită zi de au
gust cînd în jurul orei 
trebuit să-ți întrerupi 
brusc somnul dulce, 
cum se poate observa din fo
tografia alăturată.

13 a 
prea 
după
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încheierea vizitei în Republica Costa Rica Delegația C.C. al P.C.R.
a sosit la Pekin „Ziua

României"
Cuvîntarea tovarășului Impresionanta primire

Nicolae Ceaușescu din localitatea
(Urmare din pag. 1)

astăzi știința, in
cultura constituie

ac- 
a

în 
de 

ome-
Ș»

dițiunile de 
vățămîntul, 
factori primordiali pentru un 
progres real al oricărei socie
tăți și, cu atît mai mult, al 
societății socialiste. Ne preo
cupăm mult ca tot ceea ce în
făptuim în România să ser
vească bunăstării și fericirii 
poporului. însăși esența între
gii lupte pe care a desfășura
t-o partidul, pe care eu în
sumi am desfășurat-o în rîn
dul partidului, a fost tocmai 
de a crea o societate mai 
dreaptă, in care omul să se 
bucure de toate binefacerile 
civilizației, atît din punct de 
vedere material, cît și diri 
punct de vedere spiritual, în 
care să se asigure participa
rea oamenilor muncii, a cla
sei muncitoare, a țărănimii, a 
intelectualității, participarea 
nemijlocită la conducerea 
tivității economico-sociale 
întregii societăți.

Sigur, se discută mult 
lume cu privire la căile 
dezvoltare a societății
nești. Astăzi, conviețuiesc 
se dezvoltă aiături orînduirea 
veche, capitalistă, chiar rămă
șițele vechii orînduiri feu
dale, cu orînduirea nouă, so
cialistă, care își spune cuvîn
tul și demonstrează in viață 
că este posibilă o repartiție 
mai bună a bunurilor materi
ale și spirituale între toți ce
tățenii, că este posibil ca ome
nirea să asigure o echitate și 
dreptate socială în dezvolta
rea sa.

Nu avem deloc pretenția că 
am ajuns să înfăptuim pe 
deplin aceste principii in via
ță. Este un drum lung, care 
presupune o puternică dezvol
tare economică, științifică, 
culturală, dar acționăm și 
am obținut succese pe acest 
drum. Să știți, domnule pre
ședinte, că preocuparea noas
tră centrală este tocmai o mai 
bună repartiție a produsului 
social, a bunurilor materiale 
și spirituale pentru a putea 
beneficia de ele toți cetățenii. 
Nici România nu este o țară 
prea dezvoltată. Venitul na
țional pe locuitor este astăzi 
de circa 800 dolari. încercăm 
să folosim resursele de care 
dispunem pentru dezvoltarea 
mai rapidă a țării în vederea 
lichidării decalajului care ne 
desparte de țările dezvoltate 
— deoarece noi concepem so
cialismul ca o societate a- 
vansată din toate punctele 
de vedere. Totodată, ne preo
cupăm ca o parte însemnată 
din venitul național să o dis
tribuim cît mai echitabil, pen
tru creșterea bunăstării în
tregului nostru popor — și 
am obținut o serie de rezulta
te în această privință. Cînd 
veți vizita România — sînt 
aici unii domni miniștri care 
au vizitat-o și sper că în vi
itor vom dezvolta acest schimb 
de vizite — veți putea con-

bune, 
Sigur, 

prin

mai e- 
sînt dife- 
care con- 

a- 
că

stata cu toții realitățile, reali
zările și efortul pe care îl 
face poporul român pentru 
dezvoltarea sa.

Sîntem mult preocupați de 
a găsi cele mai bune forme 
de dezvoltare a democrației, 
a participării maselor popu
lare, a celor ce muncesc în 
toate domeniile de activitate 
la conducerea societății. Am 
creat o serie de forme înce- 
pînd cu conducerea întreprin
derilor și pînă la conducerea 
statului, în care participă ne
mijlocit reprezentanți direcți 
ai celor ce muncesc și hotă
răsc asupra dezvoltării activi
tății din fiecare domeniu de 
activitate. Știm că și dezvolta
rea democrației și participa
rea maselor la conducerea so
cietății constituie un factor 
primordial pentru o societate 
socialistă avansată, în care 
omul să se simtă pe deplin 
stăpîn în toate domeniile de 
activitate, să se manifeste din 
plin personalitatea umană. 
Dar și aceasta nu se creează 
peste noapte ; este un pro
ces și noi acționăm în aceas
tă direcție.

Dumneavoastră ați vorbit 
aici de faptul că reprezentați 
un grup social care se înca
drează în social-democrație. 
In fond aș putea spune că a- 
vem la bază aceeași concep
ție filozofică, că urmărim în
făptuirea unei lumi mai drep
te, mai 
chitabile. 
rite căile
cepem. poate înfăptuirea 
cesteia, dar însuși faptul 
în multe țări — și în Europa 
— partidele socialiste au rol 
important în conducerea sta
telor respective, că in 
te țări, sînt partide 
muniste care au un rol impor
tant în conducerea societății, 
aceasta presupune o colabo
rare activă. Vă pot declara 
că România și Partidul Comu
nist Român întrețin relații 
foarte largi și foarte amicale 
cu toate partidele socialiste și 
social-democrate din Europa 
și de pe alte continente, in
clusiv cu Internaționala socia
listă.

Deci, aș putea spune că am 
găsit în Costa Rica un popor 
care este animat de sentimen
te de prietenie, de dorința de 
a fi din ce în ce mai mult 
stăpîn pe destinele sale, am 
găsit în conducerea statului 
un grup politic care merge 
tocmai în această direcție, că 
am întîlnit un președinte care 
și-a dedicat o parte însemna
tă a activității sale, atît pen
tru eliberarea poporului cos
tarican, cît și pentru dezvolta
rea sa pe un drum nou — și 
ne bucură, ca prieteni ai dum
neavoastră, ai poporului dum
neavoastră, succesele pe care 
le-ați obținut pe acest drum 
și aș dori să vă urez noi și 
noi succese în dezvoltarea e- 
conomico-socială, în ridicarea 
bunăstării și fericirii între
gului dumneavoastră popor.

al-
co-

Desigur, preocupîndu-ne de 
popoarele noastre, întărind 
colaborarea dintre țările noas
tre noi nu putem uita că 
trăim într-o lume unde inter
dependența între toate națiuni
le devine tot mai mare, 
este necesar să acționăm 
tru afirmarea, în relațiile 
tre state, a unei politici

, că și pe plan internațional 
trebuie pus capăt vechii po
litici imperialiste, colonialis
te, neocolonialiste, că trebuie 
instaurate între națiunile lu
mii, indiferent de orînduirea 
socială, relațiile de egalitate, 
de respect al independenței, 
de colaborare reciproc avan
tajoasă. Nu putem uita nici 
un moment că zeci de popoare 
sînt subdezvoltate, că mai sînt 
popoare care luptă pentru in
dependența lor națională și 
că trebuie să întărim solidari
tatea cu aceste popoare. Noi 
înșine, țările în curs de dez
voltare, trebuie să acționăm 
pentru ca aceste țări să pri
mească un sprijin mai puter
nic, pentru a realiza un pro
gres mai rapid.

In tratatul pe care l-am 
semnat astăzi sînt cuprinse 
tocmai principiile care ne 
propunem să călăuzească re
lațiile de colaborare pe plan 
internațional.

Sîntem bucuroși că s-au ob
ținut pași spre destindere, dar 
știm că și aici sîntem abia la 
început, că drumul spre o 
pace îndelungată este încă 
lung, că trebuie să acționăm 
în această direcție, că fiecare 
popor, fie el mare sau mic, 
poate și trebuie să-și aducă 
contribuția la aceasta. De alt
fel, viața internațională de
monstrează că astăzi nici o 
problemă nu poate fi soluțio
nată decît cu participarea tu
turor statelor. Deci, România 
și Costa Rica pot și sînt con
vins că vor conlucra activ 
pentru a contribui la trium
ful in viața internațională a 
politicii noi, pentru întărirea 
Organizației Națiunilor Unite, 
a altor organisme internațio
nale șij în felul acesta Trata
tul de prietenie și cooperare 
între România și Costa Rica 
se va înscrie și va rămîne în 
istoria internațională ca o 
contribuție activă la politica 
nouă, ca un exemplu în care 
două popoare, cu orînduiri so
ciale diferite, animate de do
rința de a fi libere și de a 
trăi din ce în ce mai bine, do
resc să colaboreze și să parti
cipe Ia dezvoltarea colaborării 
cu toate statele lumii. Iată de 
ce putem într-adevăr să spu
nem că prin acest tratat noi 
am dat expresie năzuințelor 
popoarelor noastre, că el co
respunde pe deplin 
lor popoarelor român 
tarican, cauzei păcii și 
rării internaționale.

Fie ca colaborarea 
să servească progresului reci
proc al popoarelor noastre și 
păcii în lume ! (APLAUZE).

că 
pen- 
d în
noi,

interese- 
și cos- 
colabo-

noastră

La Lucha
amiază, președinte- 
Ceaușescu și tova- 
Ceaușescu au fost

Marți la 
le Nicolae 
rășa Elena 
invitații președintelui Jose 
Figueres Ferrer la ferma sa 
personală, aflată în localitatea 
montană La Lucha, la o de
părtare de 50 de km de capita
lă.

Drumul, șerpuind printre a- 
șezări aflate la altitudini va
riind între 1 700-1 900 de metri, 
oferă privirii peisaje de o fru
musețe rară, dominate de ma
sivele maiestuoase ale Cordili- 
erilor.

In localitatea La Lucha sîn
tem martorii unei primiri im
presionante. Aici, 
munților Americii 
flutură tricolorul 
Intr-o sală de festivități, im
provizată într-o mare hală, 
sute de copii, îmbrăcați * în u- 
niforme școlare, întîmpină pe 
oaspeți cu flori. Acompaniat 
de o mică orgă, un cor de co
pii intonează un cîntec popu
lar costarican, avînd ca re
fren : „Bine ați venit, 
dragi oaspeți, bine ați 
voi, dragi prieteni de 
munți și mări". Copiii 
nează, apoi, imnul de 
României.

O fetiță, mică de o 
aduce în brațe, abia 
du-le, flori, multe 
munte, și le oferă 
Elena Ceaușescu, care o îm
brățișează cu căldură.

Se asistă, apoi, la un scurt

în inima 
Centrale, 

românesc.

voi, 
venit, 
peste 

fredo-
stat al

șchioapă, 
cuprizîn- 
flori de 
tovarășei

Plecarea din 
San Jose
(Urmare din pag. 1)

P.C.R., George Macovescu, mi
nistrul afacerilor externe, Bu
jor Almășan, ministrul mine
lor, petrolului și geologiei, al
te persoane oficiale.

Pe aeroportul internațional 
Juan Santamaria, solii po
porului român au fost salu
tați cu deosebită căldură și 
cordialitate de președintele 
Jose Figueres, cei doi vice
președinți Manuel Aguilar 
Bonilla, cu soția, și Jorge Ros
si Chavarria, ministrul de ex
terne, Gonzalo Facio, alte per
soane oficiale costaricane.

A fost prezent ambasadorul 
României la San Jose, Con
stantin Stănescu, alți mem
bri ai Ambasadei române.

t

spectacol folcloric, interpretat 
de copii. Directorul școlii din 
localitate oferă președintelui 
Nicolae Ceaușescu un volum 
de versuri, însoțind darul cu 
cuvintele : „Primiți, mult sti
mate domnule președinte, o 
mică mărturie a prețuirii pe 
care noi toți o purtăm repre
zentantului unei mari culturi. 
Prin tainele slovei lui am 
pătruns în inima unui popor 
pe care îl iubim". Erau versu
rile lui Eminescu în tălmăci
rea. în limba spaniolă.

Președintele Nicolae 
Ceaușescu și tovarășa Elena 
Ceaușescu mulțumesc căldu
ros pentru frumoasa primire 
făcută de localnici, se fotogra
fiază împreună cu președin
tele Figueres în mijlocul co
piilor, al celor prezenți.

Le reședința președintelui 
costarican de La Lucha a avut 
loc, apoi, o conferință de pre
să.

Deschizînd conferința, șeful 
biroului al Casei Prezidenția
le Orlando Nunez, a salutat 
prezența președintelui Nicolae. 
Ceaușescu.

Da conferința de presă 
asistat președintele Jose 
gueres Ferrer, Gonzalo J. 
cio, ministrul afacerilor
terne costarican. Au luat par
te tovarășa Elena Ceaușescu, 
tovarășii Ion Pățan, Ștefan 
Andrei, George Macovescu, 
Bujor Almășan, Mircea Mali- 
ța și ambasadorul României la 
San Jose, Constantin Stănescu.

PEKIN 5 — Coresponden
tul Agerpres, I. Tecuță, trans
mite : Delegația Comitetului 
Central al Partidului Comu
nist Român, formată din tova
rășii Emil Bodnaraș, membru 
al Comitetului Executiv, al 
Prezidi.ului Permanent al C.C. 
al P.C.R., și Cornel Burtică, 
membru supleant al Comite
tului Executiv, secretar al 
C.C. al P.C.R., care, la invita
ția Comitetului Central al 
Partidului Comunist Chinez, 
face o vizită neoficială de prie
tenie în R. P. Chineză, a so
sit, miercuri, la Pekin. La a- 
eroport, delegația C.C. al 
P.C.R. a fost salutată de Cian 
Ciun-ciao, membru al Comi
tetului Permanent al Biroului

Politic al P. C. Chinez, Kon 
Biao, membru al C.C., șeful 
Secției pentru relații externe 
a C.C. al 
persoane

A fost 
vrilescu, 
niei în R. P. Chineză.

In aceeași zi, Ciu En-lai, 
vicepreședinte al C.C. al P. C. 
Chinez, și Cian Ciun-ciao au 
avut o întrevedere cu dele
gația C.C. al P.C.R., în onoa
rea căreia.au oferit un dineu, 
întrevederea și dineul s-au 
desfășurat intr-o atmosferă 
caldă, tovărășească.

A participat ambasadorul 
României, Nicolae Gavriles- 
cu.

P. C. Chinez, alte 
oficiale.
prezent Nicolae Ga- 
ambasadorul Româ-

la Tirțful 
international

3

de la
Plovdiv

Deschiderea Conferinței la nivel înalt 
nealiniatea țărilor

ALGER 5 — Corespondență 
de la Mircea S. Ionescu : La 
Palatul Națiunilor de lingă 
Alger s-a deschis, miercuri 
după-amiază, într-un cadru 
solemn, cea de-a patra Con
ferință la nivel înalt a țărilor 
nealiniate, apreciată în cercu
rile oficiale din capitala alge
riană ca cea mai importantă 
reuniune a acestor țări orga
nizată pînă în prezent.
parte delegații din 
dintre care 56 
duse de șefi 
sau de guvern 
ale Africii, Asiei,

au
Fi-
Fa-
ex-

Recepție
(Urmare din pag. 1)

Prezența dumneavoastră în 
Costa Rica, în America Cen
trală, și desigur, în America 
de Sud. nu poate fi considera
tă ca un simplu gest de curtoa
zie internațională. Este un 
indiciu în plus, un țndiciu im
portant că omenirea a început 
să pășească într-o eră nouă. 
Pentru ca să încheiem acest 
secol cu o perspectivă . mai 
puțin neliniștitoare, inițiative
le manifestate de domnul 
președinte și de guvernul Ro
mâniei sînt salutate cu gra
titudine de poporul și gu
vernul din Costa Rica și mi-aș 
îngădui să spun și de către 
celelalte țări ale Americii La
tine".

Cei doi președinți, tovarășa 
Elena Ceaușescu, persoanele 
oficiale române și costaricane 
se îndreaptă apoi spre saloa
nele rezervate desfășurării re
cepției. Se intonează imnuri-

le . de stat costarican și ro
mân.

In cadrul recepției, care a 
decurs într-o atmosferă deose
bit de cordială, președintele 
Colegiului chimiștilor și ingi
nerilor chimiști din Costa Ri
ca, Guillermo Chaverri, a in- 
inînat tovarășei .Elena 
Ceaușescu, în semn de recu
noaștere și prețuire a merite
lor sale științifice. Diploma de 
membru de onoare al colegiu
lui. Mulțumind, tovarășa Elena 
Ceaușescu a exprimat dorința 

a 
de

dezvoltării în continuare 
relațiilor dintre oamenii 
știință din cele două țări.

La recepție au participat, 
primul vicepreședinte, Manuel 
Aguilar Bonilla, cu soția. Ma
ria Eugenia de Aguilar, al doi
lea vicepreședinte, Jorge 
Rossi Chavarria, cu soția. Vir
ginia de Rossi, ministrul afa
cerilor externe, Gonzalo J. Fa- 
cio, alte persoane oficiale.

Sosirea tovarășului Nicolae Ceaușescu în Republica Venezuela
(Urmare din pag. 1)

metropole ale Americii Dati- 
ne.

Pe aeroportul internațional 
Maiquetia, pavoazat sărbăto
rește cu drapelele de stat ro
mân și venezuelean, domnește 
o vie animație.

In întîmpinarea . înalților 
oaspeți români, au venit pe 
aeroport președintele Republi
cii Venezuela, Rafael Caldera, 
și soția sa, Alicia Pietri de 
Caldera.

Da coborîrea din avion, to
varășul Nicolae Ceaușescu și 
tovarășa Elena Ceaușescu sînt 
salutați cu căldură de pre
ședintele Venezuelei și de so
ția sa.

Se intonează imnurile de 
stat ale României și Venezue
lei. Răsună salve de artilerie.

Pe aeroport se află aliniată o 
gardă de onoare, în uniforme 
de paradă.

In continuarea ceremoniei, 
cei doi președinți, tovarășa 
Elena Ceaușescu și doamna 
Alicia Pietri de Caldera se 
îndreaptă spre sala mare a 
aeroportului, unde iau loc pe 
un podium de onoare, înca
drat de drapelele român și Ve
nezuelan.

Directorul Protocolului de 
stat al Republicii Venezuela, 
Marcos Paris del Gallego, pre
zintă tovarășului Nicolae 
Ceaușescu, tovarășei Elena 
Ceaușescu pe membrii guver
nului venezuelean, precum și 
alte înalte personalități ofi
ciale.

Președintelui Venezuelei și 
soției sale le sînt prezentate

personalitățile oficiale care îl 
însoțesc pe președintele

Nicolae Ceaușescu.
Președintele Rafael Caldera 

rostește un călduros cuvînt 
de bun venit. Răspunde tova
rășul Nicolae Ceaușescu.

Aeroportul
află situat la nivelul mării, în 
timp ce Caracasul este așezat 
pe versanții Muntelui Avila, 
la o altitudine de 1 400 m. 
Pînă la reședința oficială re
zervată oaspeților români „La 
Vineta", se străbate o regiu
ne pitorească prin mijlocul 
căreia trece moderna auto
stradă „La Guayira".

Pe întreaga sș lungime au
tostrada este jalonată de dra
pelele îngemănate ale Româ
niei și Venezuelei.

Ceremonia primirii, cuvin-

Maiquetia se

tele rostite de cei doi pre
ședinți oferă o mărturie eloc
ventă, a bunelor relații de 
prietenie și colaborare stator
nicite intre cele două țări și 
popoare, cărora actuala vizită 
le deschide perspective de dez
voltare în continuare dintre 
cele mai favorabile. Ele con
stituie, totodată, expresia in
teresului general, a stimei și 
prețuirii manifestate pe dife
rite meridiane ale . globului 
față de poporul român, față 
de conducătorul său, președin
tele Nicolae Ceaușescu, față 
de politica pe care România 
o promovează cu atîta con
secvență pe arena internațio
nală în sprijinul eforturilor 
de dezvoltare independentă a 
tuturor popoarelor, a instaură
rii unor relații noi de pace 
și cooperare pe întreg globul.

Iau
63 de țări 
sînt 
de 
din
Americii 

Latine, Europei, alte delegații 
din țările nealiniate. Confe
rinței la nivel înalt a țărilor 
nealiniate i-a fost adresat un 
mesaj din partea președinte
lui Consiliului de Stat al Re-

con
stat 
țări

publicii Socialiste România, 
tovarășul Nicolae Ceaușescu.

Printre participanți se nu
mără, de asemenea, reprezen
tanții celor șapte state admise 
în rîndul țărilor nealiniate la 
ultima reuniune a Consiliului 
Ministerial. Sînt prezentați, 
de asemenea,, 
tanți ai unor organizații in
ternaționale politice și econo
mice, printre care și secreta
rul general al O.N.U., Kurt 
Waldheim.

Deschizînd ședința solemnă, 
șeful statului zambian, Ken
neth Kaunda, președintele 
precedentei reuniuni la nivel 
înalt de la Lusaka, l-a invi
tat la tribună pe președintele 
țării gazdă, Houari Boume- 
diene, care a rostit cuvîntul 
inaugural.

reprezen-

SOFIA 5 - Corespondentul 
Agerpres, C. Amariței, trans
mite : La 4 septembrie, în 
cadrul Tirgului internațional 
de la Plovdiv a fost sărbăto
rită „Ziua României". La in
trare a fost înălțat steagul 
României.

In aceeași zi, pavilionul 
țării noastre a fost vizitat de 
ministrul bulgar al comerțului 
exterior, Ivan Nedev, care s-a 
întreținut cu ambasadorul ro
mân Trofin Simedrea și cu 
ceilalți reprezentanți ai Ro
mâniei la tirg in legătură cu 
posibilitățile concrete oferite 
de expozanții români pentru 
lărgirea și adîncirea colabo
rării și a specializării în pro
ducția celor două țări.

Ambasadorul României la 
Sofia a oferit marți, în pavi
lionul țării noastre, un cocteil 
la care au participat Emil 
Rozlogov, președintele Came
rei de Comerț a R. P. Bulga
ria, Konstantin Kosmov, ad
junct al ministrului comerțului 
exterior, Vasili Kirev, director 
general al tirgului, șefi ai u- 
nor misiuni diplomatice, oa
meni <Ie afaceri din cele 37 
de țări expozante.

JOI, 6 SEPTEMBRIE

24,00 Buletin de știri ; 
— 5,00 Estrada nocturnă ;

5,00 Buletin de știri ; 5,20 
Dragi mi-s cîntecul și jocul; 
6,00—8,08 Radioprogramul 
dimineții ; 8,08 Matineu mu
zical ; 8,25 Moment pofetic; 
8,30 La microfon • melodia 
preferată ; 9,00 Buletin de 
știri ; 9,30 Odă limbii ro
mâne ; 10,00 Buletin de știri; 
10,05 Popas folcloric 
șean ; 10,30 Vîrstele 
11,00 Buletin de știri ; 
Muzică ușoară ; 11,15
țările socialiste ; 12,00 Discul

arge- 
țării;
11.05 
Din

12,40
13,00
17,30

zilei ; 12,30 Intîlnire cu me
lodia populară și interpretul 
preferat ; 13,00 Radiojurnal; 
13,30 Concert de prînz ; 14,00 
Compozitorul săptămînii ; 
14,40 Vechi melodii popu
lare ; 15,00 Buletin de știri ; 
15,05 Tribuna radio ; 16,00
Radiojurnal; 16,15 Cîntă Cor
nelia Bălu și Natalia Șerbă- 
nescu; 16,35 Cîntece de II. 
Mălineanu ; 17,00 Antena ti
neretului ; 17,41 Muzică
populară ; 18,do Orele serii ; 
20,00 
20,45 
vista 
ment
nai ; 22,30 Concert de seară;

Zece melodii preferate; 
Consemnări; 21,00 Re- 
șlagărelor ; 21,25 Mo- 
poetic ; 22,00 Radioj ur

PETROȘANI — 7 Noiem
brie : Micul om mare ; Re
publica : Explozia albă ; LO- 
NEA — Minerul : Să cum
părăm o mașină de pompieri; 
ANINOASA : Anul carbona
rilor ; VULCAN; Copiii că
pitanului Grant ; LUPENI 
— Cultural : Monte Carlo : 
URICANI: Fata care vinde 
flori.

10,00
10,05
10,35
10,50

11,10

12,30

Curs de limbă franceză. 
Recapitulare (8).
Prietenii lui Așchiuță. 
Croitorașul cel viteaz 
(I).
Telex.
Steaua polară. 
„Mahmudia".
Reportaj TV (reluare). 
Poarta Sălajului.
Telecin.emateca (relu
ate). Ciclul John Ford 
— „Plugul și stelele”. 
Melodii populare cu

20,00

20,05
22,00

22,40

Maria Păunescu (relu
are).
Teleobiectiv. 
Telejurnal.
Emisiune în limba ma
ghiară.
Telex.
Avanpremieră. 
Muzica.
Arta plastică. 
Publicitate.
1 001 de seri.
Telejurnal. Cincinalul 
înainte de termen, — 
1973, an hotărîtor. 
Cîntecul săptămînii. O 
ramură spre cer.
Seară pentru tineret.
24 de ore. Din țările 
socialiste.
Lumea de mîine.

Pronoexpres
La tragerea Pronoexpres 

din 5 septembrie 1973 au 
ieșit cîștigătoare următoare
le numere :

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

SANTIAGO DE CHIDE 5 
(Agerpres). — Duînd cuvîntul 
la marea demonstrație popu
lară organizată la Santiago de 
Chile, cu prilejul aniversării a 
trei ani de la instalarea — la 
4 septembrie — a guvernului 
de Unitate Populară, președin
tele Salvador Allende și-a ex
primat optimismul față de 
viitorul țării, subliniind că di
ficultățile interne provocate 
de insuficiența produselor de 
primă necesitate vor putea fi 
depășite „dacă în primăvara 
viitoare se va semăna mai 
mult și pămîntul va fi lucrat 
mai bine".

Pe de altă parte, președin
tele Allende a afirmat că prin
cipala sarcină ce revine popo
rului chilian este de a anihila 
activitatea elementelor de ex
tremă dreapta. El a relevat, 
de asemenea, că obstacolele 
ridicate în fața inițiativelor 
guvernamentale provin atît 
din interiorul, cît și din exte
riorul țării, fapt care impune 
ca oamenii muncii chilieni să 
fie „uniți și vigilenți în fața

tentativelor de lovitură de stat 
și a conspirației permanente a 
sectoarelor reacționare".

Demonstrația de la Santiago 
de Chile a avut loc la chema
rea Centralei Unice a oame
nilor muncii din Chile (C.U.T.); 
mii de muncitori, 
funcționari și alte 
de oameni ai muncii și-au ex
primat, cu acest prilej, încre
derea în victoria forțelor de-

studenți, 
categorii

mocratice, deplina adeziune 
față de măsurile întreprinse 
de guvern, în vederea îndepli
nirii programului electoral 
prezentat în 1970, în care se 
arăta că „forțele populare u- 
nite își fixează ca obiectiv 
central al politicii lor înlocui
rea actualei structuri econo
mice". DemonstAții similare 
au avut loc și în alte orașe ale 
Republicii Chile.

Patrioții khmeri continuă ofensiva 
împotriva pozițiilor trupelor 

lonnoliste
PNOM PENH 5 (Agerpres). 

— In cursul zilei de marți și 
miercuri dimineață, patrioții 
khmeri și-au continuat ofen
siva împotriva pozițiilor tru
pelor lonnoliste din perime
trul orașului Kompong Cham, 
situat la 80 kilometri nord-est 
de Pnom Penh. In ciuda pu
ternicelor întăriri pe care 
le-au primit în ultimele zile, 
trupele lonnoliste au fost ne
voite să abandoneze două po
ziții defensive de importanță

strategică — cea de la W?t 
Angkor și din apropierea fa
bricii de textile de pe șoseaua 
nr. 7, unde au suferit pier
deri deosebit de grele.

Orașul Kompong Cham se 
află. începind de la 15 au
gust, sub puternica presiune 
a patrioților khmeri, care au 
silit, în această perioadă, for
țele de la Pnom Penh să a- 
bandoneze aproximativ 12 po
ziții defensive din împrejuri
mile capitalei provinciale.

Doborîrea 
recordului 
de evoluție 

în spațiu
HOUSTON 5 (Agerpres). - 

Comandantul echipajului mi- 
Alan Bean, 
de evoluție 

astronaut 
pînă acum 

Charles 
primei

siunii „SkyIab-2'‘, 
a doborît recordul

•în spațiu al unui 
american, deținut 
de camaradul său 
Conrad, comandantul 
misiuni „Skylab", și coechipi
er în cadrul misiunii „Apollo- 

Miercuri, la ora 10,13 
Bean petrecuse în spa- 

i total 49 de zile, 3 ore, 
minute și 37 de secun-

12". I 
GMT, 
tiu în 
38 de 
de.

La
25 septembrie, a echipajului 
din care face parte, Bean va 
avea la activ un total de 69 
zile și 15 ore petrecute în spa
țiul extraterestru.

Extragerea I : 23, 13, 26,
9, 12, 35.

Extragerea a II-a 1, 7, 5,
10, 22.

în
de

Valorile temperaturii 
registrate în cursul zilei 
ieri :

Maximele-: Petroșani 
grade ; Paring 17 grade.

Minimele : Petroșani 
grade ; Paring : 9 grade.

PENTRU URMĂTOARE
LE 24 DE ORE : Vreme în 
general frumoasă, cu pre
cipitații slabe de ploaie în 
zona de munte. Vînt slab pî
nă la potrivit din sectorul 
sud-Vest.

acest gen organizate în capi
tala sovietică.

• Ansamblul „Cununa de 
pe Someș" din Bistrița-Năsăud 
și-a încheiat turneul de trei 
săptămîni întreprins în Gre
cia, unde a participat la festi
valurile internaționale de fol
clor de la Lefkas și Iliupolis- 
Atena.

0 Reprezentantul Ministe
rului Afacerilor Externe al 
R.S. Cehoslovace, A. Jantov- 
ski, a înmînat însărcinatului 
cu afaceri a.i. al S.U.A. Ia Fra
ga, Arthur Wortzel, 
prin care confirmă 
cehoslovaco-american
începe la 10 septembrie, 
Praga, convorbiri asupra Pro
blemelor financiare nerezolva
te dintre cele două țări — 
transmite agenția C.T.K.

o nolă 
acordul 
de a 

la

• Agenția A.D.N. informea
ză că. în conformitate cu ho- 
tărîrile ultimei ședințe a îm- 
puterniciților R.D.G. și R.F.G,, 
au început lucrările de mar
care a frontierei dintre Repu
blica Democrată Germană și 
Republica Federală Germania. 
Marcarea se face pe segmente 
de către partea R.D.G. sau de 
către partea R.F.G., în prezen
ța unui reprezentant al celei
lalte părți.

• Trei partide din Bangla
desh — Liga Awami, de gu- 
vernămînt, Partidul Național 
Awami și Partidul • Comunist 
din Bangladesh — au hotărît 
să creeze o alianță politică in 
scopul propășirii țării.

• In complexul dip parcul 
Sokolniki din Moscova s-a 
deschis, miercuri, expoziția 
internațională de mașini, u- 
tilaje și aparatură tehnică 
pentru industria forestieră 
.,Lesdrevmaș-73“, una dintre 
cele mai mari manifestări de

@ Cancelaria președintelui 
Republicii Federale Germania 
a anunțat că împăratul Etio
piei, Haile Selassie, va face, 
în cursul săptămînii viitoare, 
o vizită de trei zile la Bonn.

• Prețurile produselor ’dd 
consum din S.U.A. au 
din luna- martie pînă 
tembrie a.c., în medie 
sută.

prescut, 
în 
cu

sep-
7 la

© Japonia numără 
zent 518 locuitori depășind 
vîrsta de 100 de ani. In urmă 
cu zece ani, totalul acestora 
era de 153, iar anul trecut de 
405. Recordul de vîrstă — 110 
ani — este deținut de două fe
mei.

Reactivarea vulcanului Pico
5CIUDAD DE MEXICO 

(Agerpres). — Din craterul 
vulcanului Pico de Orizaba, 
situat la aproximativ 20 km 
de Orizaba — orașul cel mai 
afectat în urma cutremuru
lui de pămînt înregistrat în 
Mexic săptămîna trecută — 
se revarsă asupra împreju
rimilor veritabili torenți de 
apă fierbinte și nori groși de 
gaze și cenușă. Aceste ele-

în pre-

mente sînt apreciate de spS* 
cialiștii mexicani ca primele 
manifestări ale reactivării 
vulcanului.

Satele și cătunele de mun
te aflate în perimetrul din 
imediata- apropiere sînt pri
mele amenințate ; de altfel, 
falii lungi de 3 km s-au des
chis pe alocuri, îngreunînd 
comunicațiile.
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