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NICOLAE CEAUȘESCU
în Columbia

La întîlnirea de lucru cu președintele Congresului 
ColumbianNațional

Cuvintarea
președintelui

Congresului, Hugo 
Escobar Sierra

Cuvintarea 
președintelui 

Consiliului de Stat 
Nicolae Ceaușescu

• importantă valoare de utilitate 
economică si socialăV

• incompatibilă cu lipsa de gos 
podărire și risipa!

In numele poporului columbian și al Congresului Național, vă urăm un cordial bun venit. Ne manifestăm cu acest prilej profunda satisfacție pentru împrejurarea fericită pe care o avem de a vă transmite urările noastre sincere ca relațiile dintre țările noastre să se afirme tot mai mult în spiritul sentimentelor de prietenie și fraternitate, care inspiră comunitatea internațională. Vizita unui șef de stat ca dumneavoastră, domnule Nicolae Ceaușescu, nu este doar un eveniment ; ea ne oferă ocazia să ne cunoaștem mai bine țările noastre, in așa fel încît să devină actuală înțelegerea între două popoare atit de îndepărtate, dar apropiate prin spiritul latin care le leagă strîns.Admirăm în dumneavoastră — a continuat Hugo Escobar Sierra — personalitatea fermă a luptătorului, convingerea în ideile pe care le promovați și loialitatea cu care le-ați apărat în întreaga dv. viață de luptă și eforturi, de slujire eficientă a comunității, ceea ce vă îndreptățește să ocupați cele mai înalte demnități în statul român și în ierarhia partidului dumneavoastră. in Europa, ca și Ia noi, conducătorii care interpretează sentimentele generale ce urmăresc binele tuturor, ajung să se cordă bucure de onorurile pe care le a- poporul reprezentanților săi auten- i
(Continuare in pag. a 4-a)

Domnule președinte.Domnilor membri ai Congresului columbian,Aș dori să exprim bucuria noastră că ne găsim astăzi in mijlocul reprezentanților poporului columbian, că putem să discutăm împreună despre căile dezvoltării co- laborant dinu - t.'.rile noastre.De asemenea, doresc ca, in numele Marii Adunări Naționale, al poporului român, să vă adresez dumneavoastră și, prin dumneavoastră, întregului popor columbian un călduros salut.Intr-adevăr, popoarele noastre sînt astăzi angaiate intr-o activitate intensă în vederea dezvoltării lor economico-sociale, participă activ la soluționarea măritor probleme internaționale, în interesul tuturor popoarelor, al cauzei păcii și colaborării.Poporul român — care construiește astăzi o orînduire nouă — a pornit de la un nivel de dezvoltare înapoiat. Am obținut rezultate mari în dezvoltarea industriei, agricuturii, științei datorită faptului că toate bogățiile naționale sînt în mina întregului popor, că ele sint folosite în scopul dezvoltării țării, bunăstării și fericirii tuturor celor ce muncesc. Fără îndoială că ceea ce am realizat pînă acum demonstrează puterea și forța creatoare a unui popor stăpîn pe destinele sale,străduiește să-și făurească o viață indepenclentă, menită să-i asigurecare se liberă, un loc
(Continuare in pag. a 4-a)

Dezvoltarea rapidă, economică și socială a Văii Jiului, apariția a numeroase întreprinderi noi și continua modernizare a celor existente, creșterea numărului de locuitori și a nivelului de trai al acestora au determinat sporirea continuă a consumului de energie electrică ale cărei întrebuințări au pătruns în cele mai diferite domenii de activitate. Este suficient să arătăm că în prezent consumul de energie electrică al Văii Jiului se ridică la 40 de milioane de kilowați-ore, reprezentînd o creștere de 40 la sută față de nivelul corespunzător înregistrat în urmă cu ani, că puterea instalată în stații de tă tensiune se cifrează la 220 MW, ce egalează cu puterea unei centrale trice mari.Principalul consumator de energie trică îl constituie unitățile miniere aparținătoare Centralei cărbunelui Petroșani care intervin cu o pondere de 70 la sută în consumul total, dar cantități însemnate de energie electrică sînt absorbite și de cei 978 de consumatori înregistrați în iluminatul general, 712 consumatori destinați iluminatului magazinelor comerciale etc. In fiecare 24 de ore, în municipiul nostru se aprind peste 5 000 de becuri, dintre care 3 000 cu vapori de mercur, destinate numai iluminatului public pe străzi. Zilnic, în majoritatea căminelor noastre, frigiderele, televizoarele, tot mai frecvent întrebuințatele aparate casnice sau becurile consumă cantități de energie e- lectrică care, însumate, oferă cifre surprinzătoare. Nu este oare elocvent faptul că numai în ultimii șase ani consumul de energie electrică al Petroșaniului s-a triplat ?„Creșterea consumului de energie elec-

cinci inal- ceea elec-elec-

trică, ne-a declarat-tehnicianul Sabin, C'qc, locțiitorul șefului secției Petroșani.de distribuție a energiei electrice, se datorează atit apariției unor întreprinderi industriale noi și mecanizării tot mai avansate a operațiilor de muncă, cit și creșterii cpn- tinue a consumului casnic. Dar, pe lingă aceste cauze — obiective — creșterea consumului se datorește și utilizării neraționale a energiei, fapt pe care îl mai constatăm pe alocuri".In domeniul consumului industrial intervin o mulțime de aspecte. Cel mai evident : iluminatul. Hale întregi iluminate în întregime, deși în schimbul III nu lucrează decît 3—4 muncitori. Extinderea nejustificată a iluminatului incintelor cu lămpi fluorescente cu puteri de 4—5 ori mai mari decît în cazul becurilor cu incandescență, chiar și acolo unde nu se desfășoară lucrări în timpul nopții, sau nu se impun măsuri speciale în vederea asigurării pazei. Și, enumerarea ar putea continua cu funcționarea în gol a ținor utilaje, cu supradimensionarea unor motoare ș.a.m.d.Nu ne oprim mai mult asupra acestei probleme, pentru simplul motiv că dorim să subliniem importanța deosebită și posibilitățile efective de reducere a consumului de energie electrică din iluminatul public sau a celei destinate ' utilizărilor casnice. 1 iTrecînd uneori noaptea pe' străzi. con- stați multă lumină în zonele cu magazine. Nu s-ar putea spune că este un iluminat feeric al străzii (măcar de-ar fi...), ci pur și simplu o luminozitate nejustificată aIng. Bujor BOGDAN
(Continuare in pag. a 3-a)

Doar patru zile mai sînt pînă la

deschiderea noului an de învățămînt

La Petrila se

intrarea în
așteaptă 

școală

noua
Doar cîteva zile îi mai des

part pe elevii din Petrila de 
reintilnirea cu școala, cu căr
țile, cu învățătorii și profeso
rii Apropierea deschiderii nou
lui an de învățămînt a declan
șat o activitate febrilă a cadre
lor didactice, preocupate in a- 
cesle zile de pregătirile nece
sare acestei reîntîlniri, de în- 
tîmpinare a elevilor din clase
le I, de cărțile și materialul 
didactic necesar. Un an școlar 
creează în școli o colectivitate 
unită prin scopuri, succesiunea 
anilor de învățămînt, trecerea 
elevilor dintr-o clasă in alia. 
Avind în vedere acest complex 
de relații ne explicăm cu mai 
multă ușurință emoțiile elevi
lor, ale cadrelor didactice și 
chiar ale părinților, emoții vi
zibile în aceste zile, caracteri- 
zînd ziua deschiderii anului 
școlar. ,

Școala generală nr.
..' coridoarele

La Ș 
clasele și coridoarele erau 
deja pregătite să-și primească 
elevii — mul ți ailîndu-se în 
curte, jucîndu'-se cu mingea în 
așteptarea începerii cursurilor. 
In clase — flori, perdeluțe va
sele și proaspete la ferestre ; 
cadrele didactice erau ocupate 
cu manualele și materialul di
dactic. In această atmosferă 
am întîlnit-o pe directoarea 
școlii, prof. Lucia Daniel..

In aceste zile sîntem deo
sebit de aglomerați și, de ce 
n-am spune-o încurcați. Școlile 
nr. 1 și nr. 5 sînt neîndestulă
toare pentru numărul elevilor 
din acest an școlar și îi îm- 
părțim și pentru școala nr. 6 
în care, am fost încredințați, 
vom putea intra la 14 septem
brie. E pregătit mobilierul, 
manualele și, odată terminată 
școala, vom putea primi suteleT. SPATARUnouferoviarZilele trecute pe traseul feroviar Petroșani — Simeria a fost pus în funcțiune un nou obiectiv de investiții cuprins în lucrările de modernizare a acestei importante căi de comunicație. Este vorba de podul metalic de la kilometrul 72 + 800 din zona Peștera Bolii, care va satisface cerințele circulației trenurilor cu tonaje sporite.Lucrarea a fost executată la termen și în bune condițiuni de către colectivul lotului condus de loan Oprea, fapt pentru care a obținut calificativul „foarte bine" din partea comisiei de recepție.Constantin AOANEI, corespondent

Primirea delegației municipalității 
capitalei columbiene

Activitate intensă în 
transportul forestierLunile iulie și august au reprezentat pentru colectivul secției Iscroni a I.M.T.C.F. un prilej de mobilizare intensă in vederea satisfacerii în bune condițiuni a necesităților exploatărilor furestiere. Ca urmare a organizării mai bune a exploatării și întreținerii parcului auto, sarcinile de plan au fost realizate integral, iar depășirile ' înregistrate au permis recuperarea din restanțele create de la începutul anului a 4000 tone de produse lemnoase transportate și 150 000 de tone kilometrice.Unul din elementele principale care a ștat la baza acestor realizări îl constituie îmbunătățirea activității de întreținere a parcului auto, cerință care a fost subliniată frecvent în cadrul discuțiilor purtate cu prilejul adunării generale a oamenilor muncii din cadrul secției. Hotărîrea luată atunci a stat la baza urgentării executării stației _de spălare-gresare, element important în cadrul activității de întreținere. Din păcate, la puțin timp de la punerea în funcțiune a stației, E.G.C. -ul a oprit alimentarea cu apă, situație care persistă încă. Este de dorit ca factorii responsabili din cadrul E.G.C. Petroșani și secției Iscroni să analizeze reme’dierile ce se mai impun a fi aduse conductei de alimentare și să asigure de urgență repunerea în funcțiune a stației.Bună organizare a transportului forestier s-a în permanență după cum ne-a informat tovarășul Matei, șeful secției,, cu munca plină de abnegație rată de toți salariații, printre care o evidențiere pentru .activitatea depusă merită conducătorii auto Gheor- ghe Pescaru, Dumitru Răscoleanu, Nicu Popa, Dumitru Gheorghieș, Nicolae Gui și alții. Merită să fie consemnată realizarea din luna august a conducătorului auto Nicolae Băluțoiu care, în condițiile unor trasee dificile, a reușit să stabilească un adevărat „record", transported 20 000 de tone kilometrice.

Președintele Tîicolae Ceaușescu, împreună cu tovarășa Elena Ceaușescu au primit, marți seara, la'reședința lor din Bogota, o delegație a municipalității capitalei columbiene, în frunte cu primarul general, Anibal Fernandez de Soto.Cu acest prilej s-a dat citire decretului solemn al Consiliului Municipal al Bogotei prin care s-a conferit președintelui Consiliului de Stat al României, Nicolae Ceaușescu, titlul de „oaspete de onoare4' al capitalei columbiene. Primarul general al capitalei a elogiat personalitatea președintelui Consiliului de Stat al României, relevînd înalta sa cdntri- buție la mai buna cunoaștere și apropiere dintre popoarele columbian și român, la opera de colaborare și destindere internațională.Primarul general a exprimat președintelui Nicolae Ceaușescu dorința de a se statornici legături strînse între capitalele celor două țări — Bogota și București.

Primarul general al Bogotei a înmînat apoi președintelui Nicolae Ceaușescu cheia orașului, in timp ce soția sa, Melba de Soto, a oferit tovarășei Elena' Ceaușescu medalia jubiliară a capitalei columbiene.Răspunzînd, tovarășul Nicolae'Ceaușescu a spus :Doresc să vă mulțumesc pentru hotărîrea pe care ați luat-o‘de a-mi acorda titlul de „oaspete de onoare" al frumosului dumneavoastră oraș. Doresc, de ‘ asemenea, să vă mulțumesc pentru că mi-ați înmînat cheia orașului, pe care o consider ca un simbol al prieteniei dintre capitalele țărilor noastre. Intr-adevăr, între popoarele noastre există relații de colaborare în multe domenii de activitate. Există afinități de limbă, cultură, dar, aș dori să subliniez mai cu seamă că popoarele noastre sînt angajate pe calea dezvoltării economice și sociale, calea independenței și suveranității lor. Toate acestea fac necesară o colaborare activă’ în
Recepți

Vizit-a în ța-tre popoarele noastre, pe care o întreprindem ra dumneavoastră, în capitala țării, în orașul Bogota, este tocmai expresia dorinței poporului nostru de a extinde colaborarea cu poporul columbian în toate domeniile.Sper că între orașul București și orașul Bogota se vor dezvolta relații de colaborare și prietenie. Aș dori să exprim speranța că o delegație h orașului dumneavoastră, în frunte, desigur, cu primarul său, va face o vizită în Romania și va pune în felul acesta o bază trainică de colaborare între cele două capitale ale țărilor noastre.Doresc încă o dată să exprim satisfacția noastră pentru rezultatele pe care le a* vem în dezvoltarea relațiilor de colaborare, să urez tuturo» locuitorilor orașului Bogota,' ca și întregului popor columbian, să obțină succese tot mai mari în dezvoltarea țării, multă fericire și plauze). prosperitate. (A-
e

împletitNicolae desfășu- specială
Președintele Republicii Columbia, Misael Pastrana Borrero, și doamna Cristina de Pastrana au oferit, marți seara, o recepție în saloanele Palatului prezidențial „Casa Bâlivar", în onoarea președintelui Consiliului de Stat al Republicii Socialiste România, tovarășul Nicolae Ceaușescu, și a tovarășei Elena Ceaușescu.La recepție au luat parte membrii guvernului columbian, deputați și senatori,

personalitâți ale vieții culturale și științifice, conducători ai unor mari societăți economice.Au luat parte persoanele oficiale care îl însoțesc pe șeful statului român în vizita sa în Columbia.Cu acest prilej, președintelui Nicolae Ceaușescu și tovarășei Elena Ceaușescu le-au fost prezentați șefii . misiunilor diplomatice acreditați la Bogota.

recepției a fost spectacol folclo- cîntece, exe- acompaniamentul instrumente
In timpul prezentat un ric. Dansuri și cutate în unor instrumente muzicale tradiționale, au evocat prin limbajul expresiv al artei populare, momente din viața națiunii columbiene, obiceiuri, datini.Cei doi președinți au felicitat călduros pe artiști.Recepția s-a desfășurat într-o atmosferă de caldă cordialitate.

pompierilor /•

Ziua de 13 septembrie a fiecărui an este consacrată sărbătoririi ZILEI POMPIERILOR din Republica Socialistă România, ca semn al prețuirii de care se bucură pompierii patriei noastre din partea partidului și guvernului, a întregului nostru popor.Devenită tradițională, în a- cest an Ziua pompierilor a căpătat o nouă semnificație — ea fiind un nou prilej de trecere în revistă a tradițiilor de luptă ale poporului român de acum 125 de ani din timpul revoluției de la 1848 și a luptelor din Dealul Spirii împotriva asupririi otomane.Semnificația acestei sărbători a pompierilor este accentuată de puternicul avînt și însuflețire cu care oamenii muncii înfăptuiesc hotărîrile Conferinței Naționale a P.C.R., de faptul că sărbătorim această zi la puțin timp după aniversarea a 29 de ani de la înfăptuirea actului istoric din august 1944.Dezvoltarea mereu ascendentă a economiei naționale,(Continuare in pag. o 3-a)
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• Un simbol al aspirațiilor poporului nostru 
(60 de ani de la moartea lui Aurel Vlaicu);

$ Rubrică SPORTCOLECTIVITATE
• Disciplina în muncă - act cu profunde 

rezonanțe patriotice ;
$ In fața celor ce sfidează fățiș dreptui 

semenilor lor la odihnă - o barieră ca
tegorică I

• Miini „fermecate" de muncitoare ;
• Redescoperirea familiei (reportaj).(pag. a 2-a)

(pag. a 3-a)
® La Vientiane a fost parafat protocolul a- 

nexă la Acordul de restabilire a păcii in 
Laos

• Delegația de partid și guvernamentală 
Cubei a sosit la Hanoi

• In legătură cu evenimentele din Chile

a

I 
I
I

îmbogățirea patrimoniului ță- . rii cu noi obiective economice și social-culturale — în lumina Hotăririlor Congresului al X-lea și a Conferinței Naționale — solicită ridicarea la un nivel superior a întregii activități de prevenire și stingere a incendiilor.In avîntul clocotitor al întregului popor de a realiza planul cincinal în patru ani și jumătate se încadrează și activitatea pe care o desfășoară pompierii militari și civili și membrii comisiilor p.c.i. Ei muncesc cu hotărîre pentru a apăra împotriva incendiilor și a altor calamități naturale, viața tot mai fericită a oamenilor, mărețele ale socialismului, le personale nilor. Cu lor, pompierii cu emoție și deosebit respect tradițiile de luptă ale înaintașilor, care luptînd împreună cu întregul popor, în momentele cruciale ale istoriei României, au înscris mărețe pagini de glorie. Neuitată a rămas în conștiința pompierilor și a întregului popor român, ziua de 13 septembrie 1848, cînd alături de masele populare, pompierii sub conducerea căpitanului Zăgănescu au luptat pentru zdrobirea invadatorilor turci, apărînd cu vitejie pă- mîntul strămoșesc și tricolorul revoluției. Jn această o pagină scrisă de pieri a sprijinită mâți, care a produs grele pierderi cotropitorilor turci intrați în București pentru înăbușirea revoluției.Poporul român nu uită în această luptă, denumită Karl Marx ..Baia de sînge la București" — au căzut roic mai mult de jumătate din efectivul companiei de pompieri, între care și ofițerii Dă- nescu și Starostescu, precum

construcții bunuri- ale cetățe- prilejul zilei își reamintesc

' T luptă, glorioasă a fost în- compania de pom- orașului București, de cetățenii înar-
că de de e-

și o parte din. ostașii batalionului 2 din Regimentul 2 infanterie care participaseră la luptă. Deși înfrîntă, prin trădarea majorității burgheziei și prin invazia armatelor contrarevoluționare străine, revoluția de la 1848 din Țara Românească a deschis calea luptei largi a maselor populare pentru zdrobirea feudalismului și înfăptuirea Statului Național Român.Tradițiile de luptă ale pompierilor au fost îmbogățite cu noi fapte în războiul de independență de la 1877 și în timpul insurecției naționale antifasciste armate pentru eliberarea patriei din august 1944. Alături de formațiunile de luptă patriotice și de celelalte unități militare, subunitățile de pompieri au acționat în luptele grele pentru zdrobirea trupelor germane fasciste.In anii puterii populare ziua de 13 septembrie a fost declarată „Ziua pompierilor din Republica Socialistă România", prilej de trecere în revistă a realizărilor obținute de pompieri. Aceasta constituie încă o dovadă a înaltei care partidul și acordă tradițiilor muncii pătrunsă bînte patriotism lor, pentru apărarea oamenilor, a proprietății socialiste împotriva incendiilor, ■ i- nundațiilor și altor calamități naturale.înconjurați de dragostea întregului popor, bucurîndu-se de grija părintească a partidului și guvernului, pompierii patriei noastre sînt conștienți de răspunderea ce le revine pentru îndeplinirea misiunilor ce li s-au încredințat. Această răspundere a fost demonstrată în perioada inundațiilor din primăvara anului 1970, cînd în momente grele pentru între-

Deputății la lucruta consiliul popular muni
cipal, a avut loc ieri, o con
sfătuire cu deputății cartie
rului Aeroport.

Consfătuirea a stabilit 
modalitățile de organizare d 
prestării contribuției în 
muncă și desfășurarea mun
cii patriotice la două dintre 
obiectivele de interes cetă
țenesc ale căror lucrări au 
fost Începute: piața de ali
mente și instalațiile sanitare 
publice. Deputății Mihai Fe- 
renczi, Teodor Ponova, A- 
drian Golgoțiu, Aurel Huna 
și alții au făcut propuneri 
concrete pentru înfăptuirea 
măsurilor adoptate. In acest 
sens este necesară participa
rea efectivă a populației din 
cartierul Aeroport care 
beneficia de cele două 
biective.

\ țîune patriotică pentru colectarea și valorificarea plantelor medicinale la care participă elevii liceului din Petroșani.Acum cîteva zile au fost predate centrului I.M.P. din Orăștie peste 300 kg frunze de podbal.Acțiunea continuă pînă la data de 15 septembrie.
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Consfătuire a 
cineamatorilor

clu-aprecieri pe guvernul le de luptă și de un fier- a pompieri- vieților
Mărfi după-amiază, la 

bul muncitoresc din Lupeni a 
avut loc o consfătuire a ci
neamatorilor din Valea Jiu
lui avind ca temă scenariul 
unui film-reportaj despre o- 
rașul Lupeni. S-au prezentat 
6 scenarii realizate de cinea- 
matorii din Vulcan, Lupeni și 
Petroșani. In încheiere, stu
dioul „Amafilm" a prezentat 
cea mai recentă producție — 
un film avind ca idee inte
grarea tineretului în produc
ție și în viața socială.

Elevi la colectarea 
plantelor medicinale

Autobuz Tg. Jiu — 
Hunedoara și retur

De cîteva zile, autobaza 
din Tg. Jiu a pus la dispozi
ția călătorilor un autobuz pe 
ruta Tg. Jiu — Hunedoara și 
retur, cu oprire în Petroșani. 
Plecarea din Tg. Jiu are loc 
la ora 8,30, sosirea la Hune
doara la 13,05. Din Hunedoa
ra se pleacă zilnic la ora 
15,30 cu sosire în Tg. Jiu Ia 
ora 20,05.

„Ștafeta generațiilor"La E.M. Lupeni, a avut loc o acțiune numită „ȘTAFETA GENERAȚIILOR". In cadrul acestei manifestări și-au dat întîlnire conducătorii formațiilor de producție și unii meseriași mai vechi, cu tinerii noi angajați, care le-au împărtășit din vasta lor experiență de viață și de muncă, transmitîndu-le o simbolică ștafetă, o cheie a succeselor în muncă, a faptelor muncitorești înaintate.Intîlnirea, prin caracterul său, a prilejuit muncitorilor mineri, lăcătuși, electricieni din cele două generații, o cunoaștere reciprocă, creîn- du-se totodată un prielnic cadru de a aborda problema referitoare la conlucrarea lor viitoare în vederea realizării integrale a sarcinilor de producție.

(Continuare in pag. a 3-a)

Din inițiativa comitetului municipal U.T.C. se desfășoară în prezent b vastă ac ...Văiu^uuătu
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DISCIPLINA
IN MUNCĂ

rezonanțe

patriotice

act cu profunde

FEMEIA

REDESCOPERIREA FAMILIEI

Fabricii in- Timișoara, povestea

tovarășa noastră
de muncă și de viață

Mi ini „fermecate" de muncitoare
Odată intrat în sala împîn- zită cu cele 62 de gherghefuri, ai impresia că pătrunzi într-un colțișor de basm, în care totul este frumos colorat, catifelat ; o lume... tapițată eu minunate covoare persiane. O lume de basm în care păsările măiestre prind viață numai pe modelele covoarelor iar „zînele" sînt femeile și fetele, făuritoarele acestor veritabile opere de artă...Aici, la secția de covoare persiane din Paroșeni, secție - ce aparține dustria lînii se răstoarnă covoarelor fermecate. Aici, covoarele sînt... fermecătoare iar „fermecate" sînt mîinile harnice și îndemînatice ale celor 120 de muncitoare. Cu patru luni în urmă (secția a intrat

propriu-zis în lucru din luna mai) nici una din ele, casnice fiind, nu știau că în scurt timp vor deveni meștere în țesutul manual al persianelo'r. Și, fiecare din ele după două săptămîni de instruire au început să împletească firele de lînă, să dea contururi reale, schițelor.Șofa secției, Alexandrina Niță, ne-a vorbit cu căldură despre această meserie nouă care a învăluit în tainele ei un număr mare de femei din Vulcan și Lupeni. Nc-a arătat cu mîndrie o stivă mare de covoare în modele și dimensiuni diferite (cel mai mare de 2,50/3,50 m.) Este prima „șarjă" care va lua drumul spre Timișoara și apoi meleagurile străine...La Paroșeni, deci, secție foarte tînără, de

harnice și de pri-și toatesînt cele dintîi caresă se nască la Paro-

spre

Colectivele de muncă din unitățile economice ale Văii Jiului 
desfășoară o amplă activitate pentru a transpune în viață sarci
nile trasate de Congresul al X-lea și Conferința Națională ale 
partidului, în vederea ridicării mai rapide a României pe trepte 
superioare ale civilizației socialiste și comuniste. Integrați uriașului 
efort comun al oamenilor muncii din toate ramurile economiei 
naționale pentru îndeplinirea cincinalului înainte de termen, 
minerii noștri - conștienți că progresul rapid al țării pe calea fău
ririi societății socialiste multilateral dezvoltate depinde în mă
sură însemnată de roadele muncii depuse în adîncuri, pentru 
creșterea extracției de cărbune cocsificabil și energetic, dove
desc o înaltă responsabilitate față de stadiul planului de pro
ducție, muncesc cu tenacitate pentru învingerea greutăților, se 
străduiesc să ridic? nivelul calitativ al întregii activități, să folo
sească mai bine utilajele și instalațiile, să dea valoare maximă 
fiecărei fracțiuni din timpul de lucru. Nenumărate sînt exemplele
de muncă responsabilă, disciplinată, plină de elan' și dăruire 
pe care le oferă colectivele de muncă de la unitățile noastre 
miniere. Dacă ar fi să cităm numai brigăzile conduse de vestiții 
mineii Petre Constantin, Erou al Muncii Socialiste, Petru Roman, 
Constantin Grădinaru și loan Cojocaru - nume ce nu mai au 
nevoie de prezentare, deoarece inițiativele lor privind creșterea 
numărului ae cicluri lunare în abatajele frontale, sporirea randa
mentelor în abatajele cameră, obținerea de viteze rapide la 
lucrările de deschidere și pregătire ca și realizările mai superi
oare obținute in condiții de lucru asemănătoare cu alte brigăzi 
de la lucrări similare, i-au făcut cunoscuți în intreaga țară 
- ar fi suficient pentru a demonstra spiritul de munca disci
plinată și ordonată ce caracterizează colectivele fruntașe din 
abataje. In toate unitățile miniere intilnim nume de oameni, de 
brigăzi, de colective întregi care s-au luat la întrecere nu 
numai cu timpul ci și cu entuziasmul, cu hărnicia, cu disciplina. 
Succesele obținute ae numeroase brigăzi cum sînt cele conduse 
de minerii Constantin Scutaru și Pavel lașnady, de la mina 
Dilja, Constantin bigu și Ion Baciu, de la Lonea, Constantin 
Popa și Horea Petrișor, de la Vulcan, Traian Pop, de la Uricani, 
Ion Sâlăjean, de la Lupeni, Aurel Cristea, de la Aninoasa, și 
multe altele, au drept suport munca bazată pe respectarea ri
guroasă a disciplinei și a ordinei. „In brigada noastră, cazurile 
ae absențe nemotivate de la lucru sint excepții rare", afirma 
adeseori cunoscutul miner Aurel Cristea, de la Aninoasa, care 
ani de-a rinăul și-a îndeplinit lună de lună planul, invingind 
cele mai felurite greutăți. Același lucru îl afirmă cu satisfacție 
zeci și zeci de brigadieri de la toate exploatările miniere ăin 
Valea Jiului.

Disciplina nu se rezumă, însă, numai la prezență. Prezența 
conștiincioasa la lucru constituie numai un aspect și anume, 
aspectul elementar al disciplinei muncii. Ubținerea unor rezultate 
bune in procesul de proaucție impune o aisciplina pe toate 
planurile.

1 La mina Dilja, sectorul V investiții se ridică lună de lună 
prin rezultatele obținute, la nivelul celor mai bune realizări de 
la exploatare, l-actorii de răspundere din organizația ae partid 
a minei și din comitetul oamenilor muncii apreciaza ca întări
rea ordinei și disciplinei in munca întregului colectiv și-a spus 
cuvintul hotaritor in obținerea unor rezultate ae ansamblu bune.

Solicitat sa citeze citeva nume ae ongazi in care munca e 
caracterizata printr-un malt spirit de disciplina tovarășul oirrnon 
Negru, secretarul organizației de partia am acest sector spunea ; 
„loate brigăzile din sectorul nostru pot ti aate ca exemplu de 
disciplina, runaca nu este insa cu putința sa le numesc pe 
toate am sa menționez numai aoua. ar.gaaa conausa ae 
comunistul Dumitru z.aooicea, aeși are condiții mai grele, iși în
deplinește planul luna ae luna, realizind in aceiași timp lucrări 
de calitate excepționala ; fiecare membru al brigăzii cunoaște 
la perfecție și executa întocmai operațiile pe care le are de 
efectuat in tot timpul șutului, folosește in întregime programul 
de lucru, respecta cu strictețe procesul tehnologic, comuniștii au 
imprimat in rindurile colectivului aceeași exigenta disciplina 
care domnește in organizațiile ae partid, iar promotorul disci
plinei și orainei la frontul de lucru este eniar șerul brigăzii, in 
brigada care are in frunte pe tinarui Mihai Cacoveanu se 
simte, de asemenea, ca este condusa de un comunist, in bri
gadă sint prezente peste tot ordinea, disciplina, autoexigență, 
răspunderea fața de soarta producției. ț>i rezultatele - chiar 
dacă mai apar și greutăți - ca pretutindeni in subteran - sint 
in fiecare lună cele așteptate: sarcinile ae plan se îndeplinesc 
ritmic și la nivel calitativ superior".

Munca disciplinata, conștiincioasu, parrunsu ae u înaltă 
responsabilitate pentru creșterea extracției de caroune, preo
cuparea susținuta pentru folosirea integrala a timpuiui am 
programul de lucru, pentru întreținerea și exploatarea raționala 
a tehnicii din dotare, respectarea strictă a proceselor tehnologice 
și a normelor departamentale de protecție a muncii se afirmă 
cu o mare vigoare in întrecerea socialistă inițiată de partid 
pentru îndeplinirea cincinalului inainte de termen. Afirmindu-se 
tot mai relevant ca trăsături definitorii ale comuniștilor, ale 
masei largi de mineri, spiritul de disciplină și dăruire in muncă 
este o expresie a înaltului patriotism socialist care acționează 
ca puternică forță motrice in dezvoltarea țării pe calea spre 
comunism. »

Petroșani strungarul Ion Pre-

duț împărtășind ucenicului

Alexandru Bodnar din secre'
/

iele meseriei de strungar.

Foto : I. LICIU

paginii

„Colectivitatea, se știe, de
vine o a doua familie. La fel 
de veritabilă, sau chiar mai 
influentă decît cea naturală 1“

...Despre acest adevăr în
cepuse să-mi vorbească, cu 
toată convingerea, tînărul 
MIHAI CIOBANU, zidar în. 
brigada de tineret a șantieru
lui de construcții din Vulcan. 
Din cuvintele lui simple, a- 
proape reținute, am desprins 
ceea ce tînărul constructor 
numea citit de semnificativ 
„REDESCOPERIREA FAMI
LIEI".

...Avea 17 ani cînd a 
venit în Valea Jiului, atras 
de mirajul locurilor de aici 
și de dorința de a învăța' o 
meserie. Știa de acasă, de la* 
părinții săi, că numai munca 
este izvorul de împlinire și 
satisfacție, și s-a angajat, în 
1967, ca muncitor pe șantierul 
de construcții din Vulcan. Din 
prima zi a fost repartizat în 
brigada de zidari condusă de 
Ștefan Ban. Vorbind despre 
această perioadă cuvintele lui 
Mihai Ciobanu devin pline de 
recunoștință, 
șui Ștefan 
meseria de 
toarte bun 
fost dascăl

De la tovară- .
Ban am învățat 

zidar. Este un om 
și priceput. Mi-a 
și de aceea l-am 

iubit și respectat. Pot spune 
că era un adevărat părinte și 
toți ne simțeam în jurul lui 
ca într-o familie. Nu exagerez 
cu nimic dacă afirm că aici, 
pe șantier, am trăit cu con
vingerea că brigada noastră

inPerm.

G. ADAM

• Virgil Stoica — Petrila (cartier 8 Martie, bloc 26 ap. 33) : E adevărat, nu există... pădure fără uscături, așa cum există și oameni fără... cuvînt (dv. vă referiți la grupa specială de intervenție a sectorului E. G. L.). De șase ori, ziceți, vi s-a promis că vi se va repara zidăria, spartă t.ot de către oamenii E. G. L.-ului, și nimeni n-a venit măcar să... vadă. Deși ni se pare exagerată constatarea, o consemnăm în speranța că, totuși, solicitarea, justificată, vă va fi rezolvată. Să avem încredere oameni, așa e bine I, • Maria Gurițanu — troșani (str. Viitorului23, ap. 3) : Ați rămas uimită primind o somație de la E.G.C. și nu înțelegeți de ce, gîndindu-vă că nu ați refuzat să plătiți taxa de 19,75 lei... O întrebare, doar, avem ; de ce ați așteptat incasatoa- rea de teren, taxele se cer plătite (sau pot fi depuse) direct ?• Mircea Tanislav — Vulcan (Aleea Pajiștei nr. a, ap. 35) : Sigur că aveți dreptate, să nu vă îndoiți de acest lucru, există încă deficiențe în modul de servire în alimentația publică. Și nu puține. Vorba dumneavoastră, greu se fac oamenii... oameni (cum zice și cîntecul) ! Amintim organelor de control să poposească mai des și prin „Măcelăria" nr. 58.
Pe căile necinstei și furturilor...

cu...
este pentru mine o nouă fa
milie".

Tînărul plecat de pe plaiu
rile Vasluiului descoperise 
aici, în mijlocul constructori
lor, grija și căldura tovără
șească care se dovedea a- 
pioape la fel de puternică ca 
cea pe care o lăsase acasă.

Dar tinerețea mai are și os
cilațiile și meandrele ei

Reportaj

în

o
te lasă să 

. Uneori, însă 
adine și atunci

care te poți „rătăci". E ca 
apă liniștită care 
înoți departe, 
te trage în i 
sirigi după ajutor și vin alții 
să te salveze. Alteori ajungi 
pe maluri străine, unde nu te 
simți nicicum acasă.

Așa a fost și cu Mihai Cio
banu, care, după trei ani de 
zile a plecat din mijlocul bri
găzii părăsindu-și colegii de 
muncă, renunțînd la meseria 
de zidar. își alesese alta, 
nouă, de șofer. De ce a făcu
t-o ? Explicații poate găsi, 
dar nu simte nevoia să le 
caute. A plutit Intr-acolo dus 
de „curenții" core l-au luat 
într-un moment de slăbiciune. 
Important este faptul că s-a 
întors. Destăinuirile lui de
vin acum tot mai sincere. 
„Simțeam că mă arde dorul 
după foștii mei colegi de 
muncă. Mă frămîntau gindu-

nle, îmi tăceam tot felul de 
planuri. Ce mai, mă simțeam 
ca un om fără familiei Liniș
tea nu mi-am găsit-o decît 
după ce am revenit pe șan
tier, în mijlocul acelorași 
prieteni cu care am lucrat la 
început. Locul meu era aici, 
lingă ei. De asta sînt foarte 
convins. Așa am redescoperit 
familia în care am crescut ca 
om. Nicăieri nu mă simt mai 
bine decît în această brigadă 
de tineret aondusă de Iuliu 
Varga, unde lucrez de la în
ceputul anului. Aici, lingă Du
mitru șt Constantin Anastase, 
Ion Lungu, Gheorghe Rareș, 
Constantin Stratulat, Gheor
ghe Bălău, Nicolae Hordună și 
Arpad Poraolab mă simt ca 
între frați. Aceasta e familia 
mea acum“„.

Da, aceasta e
Mihai 
miile 
nită 
cesele 
pe șantier, în rîndul tuturor 
constructorilor. Nu e o figură 
de stil, reportericească, ase
mănarea colectivului cu celu
la de bază a societății. Este 
o realitate vie, prezentă. Le
gile firii omenești acționează 
mai puternic în această mare 
lamilie a tinereții și muncit. 
Forța ei de influență și atrac
ție se exercită din plin In 
viața șantierului. Este ca o 
maree ce pune în mișcare 
conștiințele...

într-o țesut manual covoare persiane, o secție aproape necunoscută pentru mulți din cititorii noștri, am făcut cunoștințăacelea care, peste cîțiva ani vor putea spune cu satisfacție........Noi am fost cele caream început"... Noi, Rodica Corsei și Veronica Patache, Dumitra Bîrchi, Elena Mîn- drescu, Ana Lupșor, Lumini-

ța Dăneasă. La alt gherghef urzeau deja al doilea covor Ioana Aicftinicăi și Maria Chiuzan, alături de alte două la fel decepute, Magdalena Oprea Floarea Neguț. Ele, celelalte au făcutșeni, arta migăloasă a împletirii firelor colorate, pentru a imortaliza pe covoare, în culori vii, motivele naționale străbune, investind talentul și dibăcia lor, pasiunea. Ele au devenit în scurt timp, un fel de artiști plastici ; pentru femeile și fetele de aici, pensula și vopseaua s-au contopit în firul de lînă.Dar, acest atelier nu este numai un loc unde se produc covoare. El este și o școală de viață. Fetele învață multe de la femeile mai vîrstnicel A- cestea — soții și mame — prin sfaturi călduroase, le învață să fie demne, vrednice să iubească munca. Și împreună, unite-n „familia" de meștere își îmbină priceperea și iscusința, pentru ca ceea ce fese din mîinile lor să le poarte pînă departe prestigiul.

familia
o

Șf H- 
Suo-

diobarta,
puternică 

prin muncă, 
ei sînt bina cunoscute

Cornel HOGMAN

Ionica FIERARU

Cu aproape un an în urmă, la o masă din restaurantul „Parîngul" din Petroșani, doi indivizi își sorbeau pe îndelete, fiecare după pofta inimii, „licoarea" preferată Ea un moment dat, de masa lor s-a apropiat un cetățean, pe nume F. Constantin, care era într-o avansată stare euforică, de natură „bahică", exprimîndu-și cu insistență dorința de a-și continua cheful în compania celor doi comeseni. Oamenii, la început nici nu l-au băgat în seamă. Dar inoportunul consumator, văzînd că îl cred toți un „lefter" oarecare, simțindu-se probabil jignit, 
a scos din buzunar un libret (3. E. C., pe care avea depusă suma de fluturat sub care din
Intr-adevăr,

trem de afabili. Și nici nu puteau fi altcumva. Pentru că Valeriu Belei și ^.Victor Habian, din Petroșani, reci- diviști, fără ocupație, doar asemenea „chilipiruri" aș-
A

însemnare

13 000 lei, și l-a nasul celor doi, acel moment, 
au devenit ex-

'.optau, de pe urma cărora, prin necinste și furturi, îș: cîștigau existența lor de p i rnziți ai societății.După ce aii ieșit din local, V Belei i-a furat libretul C. E. C. și buletinul de identitate naivului chefliu și i le-a dat lui V. Habian, care în aceeași zi, întîlnindu-l pe Cornel Ignat din Petrila. un bețiv notoriu, pensionat de boală, cu antecedente penale, i-a propus să scoată de la a- genția C. E. C. din Petrila suma de 10 000 lei. La ghi-

șeu, oficianta Ileana Silvester, fără a verifica cu responsabilitate actele prezentate, dînd dovadă deci de superficialitate, a eliberat cu ușurință suma solicitată de cei doi. Intrați în posesia banilor, ei au început să facă cumpărături dc valoare. Dar, falsul fiind descoperit ulterior, cei trei indivizi au fost și ei identificați, urmînd ca pentru furt, fals, înșelăciune, complicitate la înșelăciune și fals privind identitatea, să ispășească anii de detențiune pe care-i merită fiecare.Dar acest deznodămînt se putea evita dacă F. Constantin avea grijă de actele sale și dacă funcționara de la C. E. C. dădea dovadă de o mai mare răspundere...Nicolae GHERGHlN,judecător

...„Locuiesc în căminul tineretului nr. 5 al E. M. Lu- peni. Un cămin frumos, care cunoaște periodic noi și noi îmbunătățiri. E locuit de oameni corecți, disciplinați. Liniștea căminului nostru este însă spartă, din cînd în cînd, cu vehemență, de către fostul administrator al. căminului, Costică Ivanov. însoțit de di- . verși huligani, acesta nesocotește cele mai elementare norme de conviețuire cetățenească, ii ațîță pe locatari contra noului administrator care, chipurile, l-ar fi „săpat“, provoacă scandaluri, e autor principal al unor gesturi de-a dreptul subumane...11. Scrisoarea locatarului Ion Moisa, pînă nu de mult președinte al comitetului de cămin, ne-a determinat o deplasare la căminul de pe strada Viscozei nr. 4. Stăm de vorbă, pentru început, cu administratorul căminului, Nicolae Reclamația e reală, tate în scrisoarea redacției corespund adevărului. Să trecem sumar în revistă faptele săvîrșite de fostul administrator (în 22 decembrie 1972 a dat în primire bunurile căminului), Costică Ivanov. Mai întîi — pentru a observa dacă se „justifică" în vreun fel actele de sfidare a liniștii publice la care a recurs ulterior — să vedem care sînt motivele destituirii din funcție a lui C. I. ? Tovarășul Dumitru Velescu, șeful biroului administrativ al minei Lu- peni, ne explică : „La început, Costică Ivanov, controlat fiind destul de des, își vedea de treabă, liniștea căminului nu era de nimeni tulburată. Cre- zîndu-se însă prea tare pe poziții a adoptat, treptat, o atitudine de stăpîn... absolut. Era convins că are voie să facă orice, inclusiv abuzuri. Introducea în cămin diverși cunoscuți, din afară, s-au întețit chefurile, compromisurile, a devenit foarte refractar la orice observație care i se făcea de către cei deranjați în tihna lor, reacționînd cu brutalități. Tuturor acestor a- bateri li s-a suprapus una ne- maiîntîlnită. Unul dintre prietenii săi intimi, locatar al căminului, Ilie Anghel, ulterior

o-
amendat de miliție cu 1000 lei și scos disciplinar din cămin, a pătruns, sub oblăduirea administratorului Costică Ivanov, pînă în sala de mese a cantinei, călare pe un cal, spre a se admira înglindă... Cum era și firesc, toate actele necugetate pe care le-a provocat sau le-a cocoloșit au condus, intr-un timp nu prea îndelungat, ia schimbarea din funcție a lui Costică Ivanov... Ce s-a întîmplat după aceea, despre escapadele huliganice ale fostului nostru salariat în cămin, toate adevărate și deloc exagerate, vă

luni în șir, acostat și lovit chiar, de către huligani „angajați" de Costică Ivanov, în- cît orice ieșire în oraș îmi devenise un adevărat calvar. Scandalurile în cămin, la bucătărie, unde veneau să mă- nînce cîte trei inși pe un bon, s-au ținut lanț, culmmînd in seara zilei de 30 iunie a. c. Era însoțit de Stelian Stan și încă un ins, C. Voroș, se pare șoferi Ia E.G.C., în stare avansată de ebrietate; au forțat ușile bucătăriei, amenințînd în dreapta și în stînga, după care au trecut la... pumni. Nu am găsit nici un organ de

fost molestat public ; bucătăreasa Maria Dumitrache, căreia i-au fost smulse cu forța porțiile de mîncare, în cantină ; Ion Moisa, fost președinte al comitetului de cămin, care-a adoptat în ultima instanță principiul „fuga e rușinoasă dar... e sănătoasă" spre a scăpa de furia dezlăn- țuiților ș. a... Ce ne-au mai spus oamenii, aproape la unison : în nici unul dintre cazurile scandalurilor sus-amin- tite (care n-au fost singurele), organele de ordine n-au acționat cu promptitudine, nici măcar sectoristul nu a po-

Chiratcu.Cele rela- expediată integral
c

în fața celor ce sfidează fățiș dreptul

anchetă socială
BEva povesti tovarășul Chiratcu..."Solicităm interlocutorului amănunte și le primim. Să Ie expunem, condensate: „Primul incident mai grav eu Ivanov l-am avut în 30 ianuarie 1973, cînd am scăpat de bătaie, pentru că nu știam încă modul de rezolvare... foarte operativă, cum pretindeau ei, a unei foi de lichidare. Ivanov era însoțit de o întreagă „bandă" de bețivi, foști locatari, Ilie Anghel, Ilie Ghebo- su și Dumitru Rachieru. M-a salvat bucătăreasa Maria Meszaros care i-a pus la punct. Am chemat miliția, mi s-a promis sprijinul, dar n-a venit nimeni. înainte de revelion, același grup a provocat o mare debandadă pe coridoarele căminului, spărgînd unul după altul multe dintre ghi- vecele cu flori. Am anunțat peste tot, dar n-am fost ajutat, deși toți cei ce conturbau liniștea căminului erau angajați! minei. Am fost urmărit

miliție să ne ajute și scandalul s-a prelungit timp îndelungat..."Evidențele sînt în afara oricăror dubii. Toți cei care au avut de suferit de pe urma scandalurilor provocate in cămin de către Costică Ivanov susțin afirmațiile administratorului Nicolae Chiratcu, con- damnîndu-1 vehement, cu argumente • convingătoare, pe fostul lor „responsabil"... iresponsabil al unei colectivități Declarațiile sînt elocvente. Elena Nița Timiș, de la bucătăria cantinei, țintă permanentă a amenințărilor ; Dumitru Corduneanu, angajat al minei, care a intervenit în repetate rînduri spre a stăvili atacurile huliganilor; loan Vlad, locatar al căminului, care a simțit pe propria piele „mîngîierile" prietenilor lui Costică Ivanov; Ion Stafia, căruia i s-a cerut „socoteală" pentru că nu deschide ușa camerei cînd i se „pretinde" ; paznicul Aurel Tomșa, care-a

posit vreodată în incinta căminului din strada Viscozei, nr. 4, chemat sau nechemat... Altceva : administratorul N. Chiratcu ține neapărat să menționeze că a făcut conducerii administrative a minei nenumărate „rapoarte", în care a relatat situația dar măsurile au întîrziat să apară toți sînt angajați ai mi- D.e ce ? Tovarășul Dumi- Velescu recunoaște că a în cunoștință deLe-amtru fost „Rezultatele" ? mai sus. Cînd situația venit alarmantă, a fost mit un dosar masiv și expediat serviciului orășenesc al miliției (nu-i niciodată prea tîr- ziu !). Ce s-a ales de acel dosar ? „Ni s-a răspuns foarte clar (! ? !), că împotriva celor vinovați au fost luate măsuri conform Decretului nr. 153...“ In fine, bine că au fost luate și... măsuri. Dar în ce-au constat acestea, n-am reușit să aflăm. De fapt, contează mai puțin. Dacă litera Decretului

cauză, expus a de- întoc-

a fost respectată, e bine. Principalul, însă, considerăm, e că toți factorii chemați să instaureze liniștea, buna conviețuire într-un cămin al „tineretului" (organizația U.T.C., de sindicat, conducerea administrativă a minei, comitetul de cămin, organele de. miliție) s-au... îndemnat, la nesfîrșit, unii pe alții în a acționa ferm, cu hotărîre, pentru curmarea unei stări de fapte care se perpetua și se agrava încontinuu, nici unul însă neridi- cînd nici un... deget. C. Ivanov și cei de o seamă cu el în schimb, acționau nestingheriți, răsturnînd ordinea firească a lucrurilor, pe un „cîmp de bătaie" (a se citi de educație) considerat, din senin, al nimănui. De ce „odihnă" au beneficiat locatarii căminului, salariați ai minei, înaințe de șut, sau după șut în zilele cînd Costică Ivanov și „ciracii" săi zburdau în voie prin cămin și cantină, presărînd peste tot în jur „sămînța" scandalului ? Organele de miliție din Lupeni au reașezat, în sfîrșit, ordinea în drepturile ei fiT rești la căminul de pe strada Viscozei. Considerăm necesar să reamintim tuturor factorilor de răspundere citați mai sus că, printre altele, capacitatea de muncă a celor, peste 150 de locatari ai căminului . e condiționată și de liniștea, odihna dinaintea șutului de care beneficiază. Li se pretinde imperios acestor factori intransigență, să acționeze oportun, la moment, împotriva oricăror tentative de conturbare a liniștii publice, pentru punerea Ia punct tărîtă a tuturor celor ce socotesc legile statului, mai elementare precepteconviețuirii umane, sfidînd fățiș drepturile semenilor lor, îndatoririle ce Ie revin într-o societate civilizată.încheiem cu convingerea că nu vom mai consemna de la căminul muncitoresc nr. 5 al minei Lupeni decît vești bune, rezultate pe măsura investiției de încredere care a fost făcută în organele de conducere administrativă a minei, în toți locatarii căminului.

ho- ne- ceieale

V. TEODORESGCT
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Un simbol al aspirațiilor 
poporului nostru

(60 de ani de la moartea pionierului aviației 
romanești și mondiale, Aurel Vlaicu — 

13 septembrie 1913)

Soarele de la Neptun SPORT•SPORT

Elev fiind la gimnaziul din Sibiu, Aurel Vlaicu construise o turbină, uimind pe profesorul său de fizică. De pe acum își transformă chilia în care locuia într-un a- devărat atelier, unde, pe diferite polițe, se puteau vedea ceasornice de toate mărimile, clește, chei, rotițe, lumină electrică în perete și sonerie făcută de el. Acest băiat cu privirea aprinsă, a- țintită departe, cu seninătate de vizionar care-și desfășoară planurile și care a- cumulase parcă toată iscusința de veacuri a poporului nostru și-a propus să facă o mașină de zburat.In urma studiilor de la Budapesta și Miinchen, Aurel Vlaicu, tînăr inginer, se angajează la uzina de automobile „Oppel“ din Riis- slscheim cu gîndul că aici va putea găsi condițiile necesare realizării visului său. Iată ce spune într-o scrisoare adresată unui prieten despre acest lucru. „Aici e un sat urît, numai fabrica e foarte renumită. Am ajuns bine că nu mă întrece nimeni in construit. Plata e cam puțină. Acum vreau să mă apuc de mașina de zburat. Fabricantul e prieten bun cu mine, el mi-ar da parale să fac mașina,.dar eu mai bucuros aș da invenția Țării românești".Greutățile întîmpinate, patriotismul înalt îl fac să se gîndească, după cum se vede, la țara sa, dar și aici dă peste un regim care alerga după tot ce-i străin, ig- norînd valorile și care nu a- corda atenție și sprijin ța- lentelor autentice. Astfel se reîntoarce la Binținți, ur- mînd ca tatăl său, cu nestrămutată convingere în succesul fiului, să-și ipotecheze ultimele rămășițe de pămînt ce le mai avea, la Banca „Albina" din Sibiu. Referitor la această reîntoarcere, foarte semnificativ este dialogul pe care marele nostru poet Octavian Goga îl are cu un țăran din jurul Orăștiei, cînd vine să-și viziteze prietenul. „Inchipuiește-ți, vine din țara nemțească, unde era intr-o fabrică de automobile, lasă slujbă, era inginer, rogu-te, lasă leafă, lasă tot și trăiește pe capul lui tat-so, un biet plugar din Binținți... Iacă-1 într-o dimineață la ușa porții cu-n cufăr de a- careturi...— Da’ ce-i dragul tatii Aurel, ai venit să ne mai vezi ?

— Am venit și nu mai plec, pînă nu dau gata o mașină de zburat !...“.Și, intr-adevăr, reușește să construiască un planor cu care făcea zboruri de antrenament pe pășunea de lîngă sat, iar concomitent cu acestea termină și planul cu modelul viitorului aparat, cu care pleacă la București. Aici, din nou greutăți și piedici. Marii săi prieteni, poeții Octavian Goga, Alexandru Vlahuță și St. O. Iosif au fost însă alături de el. Au trebuit să treacă trei săptă- mîni pînă cînd, cu ajutorul lin Octavian Goga, Vlaicu s<_ angajează la Arsenal, unde. așa cum acesta spune : „l-am lăsat în această lume

nouă cam uluit, cam nedumerit, dar bucuros și plin de nădejdi..."Cu toate că directorul Arsenalului a căutat tot timpul să-i împiedice lucrările, A. Vlaicu cîștigă în scurt timp dragostea și sprijinul muncitorilor. Referitor la acest lucru, într-o scrisoare pe pe care a adresat-o prietenului său, dr. Romulus Boca, avocat în Orăștie, spune : „Frate ! Aici merge lucrul fest dar tot cu pericol, nu sînt sigur pe nimica căci a- ceștia se schimbă iute. A- cum o duc bine de nu s-ar răzbuna însă dușmanii. Peste două săptămîni plec la Paris după motor... La ofi- ciri li cam ciudă pe mine că nu le spun cum fac toate...".Motorul costa 12 000 lei, sumă pe care Vlaicu nu-i a- vea. După tergiversări și intervenții, abia reușește să obțină acești bani, astfel că 

la 11 ianuarie 1910, aflîn- du-se în drum spre capitala Franței, scrie aceluiași Boca din Orăștie : „Frate ! Mă o- prii la Miinchen... mîine plec la Paris. Acuși zburăm. Nemții nu zboară, nici nu se prea interesează...".Ajuns aici nu uită să-l viziteze pe Traian Vuia, iar referitor la mașinile de zburat pe care le-a văzut in Franța, într-o altă scrisoare spune : „...am văzut mașinile de zburat măi, nu ' vezi una cumsecade, de a lui Farman te sperii cînd o vezi. Mulți fușeri copiază și fac dar nici a lui Bleriot nu e încă cea mai perfectă. A lui Latham e frumoasă dar scumpă. A lui Santos e ca peana de ușoară... Eu tot mai tare mă conving că a mea e mai bună cu mult. A- lesăi tată un motor ca ochii, „Gnom", are șapte cilindri, osia stă și se învîrtește motorul. E lucrat tot din oțel... Acesta cum îl pui în aeroplan cum se ridică".întors de la Paris se apucă de lucru cu și mai mult elan, în așa fel că în primăvara lui 1910 aeroplanul A. Vlaicu I este gata. Constructorul efectuează primele antrenamente de zbor pe cîmpul de la Cotroceni, ri- dicîndu-se la început la 10 m deasupra pămîntului, a- jungînd să zboare deasupra- Bucureștiului la 400 m, iar mai tîrziu să participe la manevrele militare, apoi la mitinguri și concursuri de aviație în țară și străinătate aducînd faima zborului românesc.In felul acesta el a ajuns să-și împlinească visul din copilărie, a ajuns deasupra văzduhului, pe care l-a cucerit cu aripile meșteșugite de mintea și cu mîna lui, tăind valurile de lumină și albastru pentru â-și trece numele pe toate buzele și pentru a scrie o pagină de glorie a poporului nostru.Astăzi, după trecerea a 60 de ani de cînd Aurel Vlaicu s-a prăbușit în cel mai vitejesc avînt, cînd voia să treacă în zbor coroana bă- trînilor Carpați, sîngerînd pentru țară și pentru propășirea științei, el constituie un simbol al aspirațiilor poporului nostru, care în zbuciumata sa istorie a tins continuu spre progres' și civilizație.Prof. Ion FRĂȚILĂ Arhivele statului Deva

Trenul aleargă în 
noapte ducînd cu el 
briza mării pe tim
puri bărăgane și mai 
sus, dincolo de mun
ții Gorjului.

Un bărbat la patru
zeci de ani, cu chip 
aspru, stă pe coridor, 
la a Il-a, cu fruntea 
lipită de fereastră, 
scrutînd întunericul 
de afară. Rezemată de 
umărul Iui, nevas- 
tă-sa, o femeie mă
runțică, moțăie cu o- 
chii pe jumătate des
chiși. Cineva îi În
treabă :

— De ce nu stați, 
oameni buni, în com
partiment ?

ENERGIA ELECTRICĂ
(Urmare din oag. 1)interioarelor magazinelor. De acord că trebuie realizat un iluminat de siguranță al a- cestora, dar nu înțelegem de ce cu zeci de lămpi fluorescente în loc de un bec sau două. Desigur iluminatul nocturn al orașelor noastre este un element de civilizație la care nu putem renunța dar nu putem fi de acord cu un iluminat de ale. cărui raze să nu beneficieze nimeni, făcut doar așa ca să fie.Căile de reducere a consumului de energie electrică sînt numeroase, dar toate presupun ca un numitor comun participarea conștientă a fiecărui cetățean la aplicarea lor în practică. Cel mai simplu ar fi să se doteze fiecare consumator cu un contor. Soluția se impune în mod logic și s-a luat măsura ca pe lîngă introducerea contoarelor în locuințele existente, să se treacă la montarea contoarelor în toate blocurile noi înaintea repartizării apartamentelor.Deocamdată din cei peste 40 000 de abonați din Valea Jiului, aproape 12 000 nu au montat contor și achită contravaloarea energiei electrice după sistemul paușal. Lipsa contorului înregistrator este o tentație pentru mulți din a- cești abonați să facă o risipă nejustificată de energie electrică, uitînd că prin semnarea contractului inițial s-au obligat să nu țină aprins vara, mai mult de 50 de ore în perioadele de vîrf ale zilei și de 100 de ore în restul orelor pe timpul unei luni, 1 fiecare din corpurile de iluminat declarate.Abateri de la prevederile contractului încheiat fac și unii din abonații pe care prezența controlului nu-i împiedică să desfășoare o activitate „Ingenioasă" în vederea consumării ilicite de energie elec

— Iacă, zice, bărba
tul, întorcînd agale 
capul, îi făcurăm loc 
copilului să se în
tindă pe bancă, pica

mare, la Neptun. De 
poimîine încep sluj
ba.

— Și cum a fost pe 
litoral ?

Instantaneu

săracu’ de somn.
— Mergeți depar

te ?
— La Lonea.
— Miner ?
— Miner. In subte

ran. Ne odihnirăm 
două săptămîni la

— Ca la mare. Cit 
se poate de bine : 
apă, aer, soare, con
fort. In anii cînd iau 
concediul vara, noi 
totdeuna ne ducem la 
mare. La fel fac mulți 
alții, ortaci de-ai mei.

trică. împreună cu loan Coc și Stan Bîtcă, tehnicieni ai secției de distribuire a energiei electrice, parcurgem lista celor care au fost descoperi ți de către controalele efectuate în timp ce consumau fraudulos energia electrică.De la începutul anului lista respectivă a ajuns la numărul de ordine 55 și îl are în frunte, nu cronologic, ci în privința gravității a- baterii, pe Adrian Toderici, din Lupeni, str. Crizantemelor, nr. 2 A. El a conceput un sistem independent de alimentare a încălzitoarelor electrice pe care l-a amplasat în toată casa. Și așa, zi de zi, 54 000 kWh s-au scurs din rețea în radiatoarele casei Iui fără ca micul contor, „evitat" cu grijă, din circuit, să sesizeze a- cest lucru. L-au sesizat, în cele din urmă, organele de control care l-au trimis în fața instanței judecătorești pe originalul „inventator". Asemenea performanțe nedorite le-au realizat și loan Albu, din cartierul 8 Martie al orașului Petrila, Dănilă Nagy, din blocul 19, str. Independenței, Petroșani, care au sustras din rețeaua de alimentare 6 000 kWh și, respectiv, 4 550 kWh și mulți alții.Energia electrică o întîlnim peste tot. Ea intervine tot mai frecvent în viața noastră cotidiană. Creșterea consumului în acest domeniu este pe deplin justificată, fie că este vorba de creșterea înzestrării electroenergetice a muncii, indicator al mutațiilor profunde pe care le înregistrează procesele de producție în continuă modernizare, fie de creștere continuă a nivelului de trai. Ceea ce este mai puțin justificat derivă din risipă de energie pe care o mai întîlnim pe alocuri și care contrastează evident cu constanța efortului de investiții pe care economia națională îl face în vederea sporirii rapide a producției de energie electrică.

Trenul aleargă în 
noapte pe timpuri bă
răgane, un copil cu 
pleoape grele gustă 
dulceața somnului, un 
bărbat cu chip aspru, 
de miner, și femeia, 
rezemîndu-și capul de 
umărul Iui, scrutea
ză pînza catifelată a 

■ nopții. Pe bustul mi
nerului, ca sculptat în 
rocă, și-a scăldat din 
belșug unda soarele 
de la Neptun. Și o- 
dată cu acest bust, 
vor pătrunde în mină, 
și acele miraculoase 
și tonifiante reflexe 
solare. Nicolae POP

Marile unități consumatoare de energie își au ponderea și disponibilitățile lor în ceea ce privește consbjnul și raționalizarea consumului de energie. Nu mai puțin importanți sînt consumatorii dispersați, fie că este vorba de iluminat, reclame, consum casnic. Economisirea fiecărui kilowatt- oră de către cetățeni, acțiune concepută la scară națională, poate conduce la substanțiale reduceri ale consumului acestei forme de energie a cărei valoare deosebită o face incompatibilă cu risipa.Este o îndatorire patriotică a fiecărui cetățean de a manifesta spirit de bun gospodar în utilizarea energiei electrice, în orice domeniu de activitate, contribuind în acest fel la a- sigurarea premiselor de satisfacere cit mai deplină a necesităților energetice ale economiei naționale.

Fotbal

Un rezultat meritoriuJucînd la Sadu, cu echipa Metalurgistul, în cadrul celei de-a IV-a etape a campionatului diviziei C (seria a Vil-a), formația Minerul Lupeni a obținut un meritoriu rezultat de egalitate, la capătul unui joc de bună calitate.
Derby localDerby-ul local al campionatului național de juniori (fotbal), dintre Știința Petroșani (antrenor prof. Iosif Feher) și Jiul Petroșani (antrenor, prof. Adrian Coșerea-
însemnări despre

Spiritul de .echipăFotbalul, se știe, este un sport colectiv, cu toate că unii dintre cei 11 jucători ai unei echipe sînt mai bine dotați, alții mai puțin dotați, unii sînt la un moment dat într-o dispoziție de joc mai favorabilă, alții mai puțin favorabilă. întotdeauna însă trebuie să ne gîndim că toți, ca unul singur, sînt animați de același gînd, să dea randament maxim pentru obținerea victoriei. Nu se concepe ca unii sau mai mulți jucători să fie dezinteresați de soarta meciului în care s-au angrenat. Dacă unui jucător, însă, nu-i reușește o acțiune, așa cum ar dori coechipierii și spectatorii (de altfel și el), acesta este

Scor finali 2—2 (1—1). Să sperăm că punctul acesta din deplasare va determina o schimbare în bine a „mersului" formației din Lupeni, a- flată momentan într-o situație de neinvidiat în clasament...
nu), disputat Ia Lonea, s-a terminat la egalitate i 2—2. Ambele echipe (în plină perioadă de „reconstrucție") au prestat un joc bun, rezultatul final fiind echitabil.

independent de voința Iui și a-1 supune apostrofării injurioase sau bruscărilor nu are nici o rațiune, constituie o comportare complet lipsită de solidaritate de echipier, care nu poate avea alt efect decît să-i reducă și mai mult randamentul acelui jucător. Din contră, o vorbă bună, de înțelegere față de regretul pe care-1 are jucătorul pentru greșeala făcută, îl va încuraja în acțiunile viitoare, simțind că alături are adevărați coechipieri și prieteni, pentru care se va simți dator să depună un efort mărit în scopul de a-și corecta greșeala.Aceasta înseamnă spirit de echipă.A accepta să nu fii decît un modest părtaș al victoriei (unul din cei unsprezece) și totodată să fii mîndru de succesul întregii echipe, aceasta înseamnă fraternitate. Spiritul de echipă presupune nu numai pase bine intenționate ci și îmbrățișarea coechipierilor, care consfințește reușita acțiunii. Spirit de echipă mai înseamnă lipsă de invidie și o totală abandonare a ambiției. personale în favoarea unei ambiții colective. Meritele personale se vor observa și vor ieși mai frumos la suprafață din acțiunile colective, spectatorii răsplătindu-le cu aplauzele entuziasmului lor, care se adresează către cel care a conceput acțiunea, către cel care a creat-o, către cel care a finalizat-o și către întreaga echipă care luptă ca unul singur...'^Susținătorii Jiului aii 'sperat — și bine au făctît -2- că ■startul slab al echipt’î lor în actualul campionat e accidental. Știau că nu are drept cauză lipsa acestui factor de-

La cota 32 a puțului cu 
schip al minei Dilja - cotă 
unde se află „creierul" mași
nii de extracție l-am surprins 
pe comunistul loan* Olteanu,

unul din electricienii care răs
punde de bunul mers al puțu
lui, verificind unul din releele 
de temporizare a accelerației 
mașinii de extracție.

Foto : I. LICIU

£a Petrila se așteaptă intrarea 
în școală nouă

(Urmare din pag. 1)de elevi într-un spațiu nou, 
modern.

O ini(fativă frumoasă și e- 
ducativă este aceea că lucră
rile tehnico-productive ale e- 
levilor au destinația dotării 
(cu mese, taburete) pentru ca
binetul de științe sociale și la
boratorul de chimie ale noii 
școli ce se construiește. Iniția
tiva școlii nr. 1 este fără pre
cedent — în anul școlar trecut 
s-au dotat atelierele și labora
toarele proprii. Microîntre- 
prinderea, înființată în primă
vara acestui an și sprijinită cu 
consecvență de întreprinderea 
patronatoare, E. M. Petrila, cu
prinde ateliere bine dotate de 
tîmplărie, țesător ie. croitorie,

broderie-artizanat și, înce- 
pînd cu acest ân, lăcătușerie- 
mecanică. Pînă acum, am fost 
informați, s-a fixat în linii 
mari planul de producție al 
microintreprinderii (a fost lua
tă și sarcina confecționării mo
bilierului necesar grădiniței din 
Lonea a cărei capacitate a spo
rit de acum cu 4 grupe) în 
care vor lucra elevii școlilor nr. 
1 și 6. In zilele trecute maiștrii 
instructori Ignațiu Polak și 
Ion Mihuț confecționau stinghii 
pentru fixarea băncilor, galerii 
pentru perdele.

La Școala generală nr. 5, în 
zilele săptămînii care a trecut, 
acțiunea de pregătire a sălilor 
era în plină desfășurare. In a- 
telierul de lăcătușerie maistrul 
Rudolf Sicomaș, înconjurat de

Un grup destul de mare de e- 
levi, ne arăta, cu ajutorul unei 
schițe, tot felul de variante 
pentru amplasarea optimă a 
meselor de lucru și mașinilor.

In cele două școli din Pe
trila, apropierea cu fiecare zi 
a deschiderii noului an de în- 
vățămînt are un echivalent în 
terminarea pregătirilor nece
sare și așteptarea elevilor pen
tru începerea unei noi etape 
de pregătire pentru viață. Și, 
sperăm, se vor relua frumoase
le formații artistice — corul 
„Doina", orchestra de muzică 
populară, grupul vocal — prin 
care numele celor două școli 
au armonii și rezonanțe opti
miste, pline de farmec.

(Urmare din pag. 1)gul popor, la chemarea organelor de partid și de stat, militarii pompieri sprijiniți de formațiile civile de pompieri au acționat cu mult curaj și spirit de sacrificiu pentru a diminua pagubele create de revărsarea apelor și spre a salva și pune la adăpost viețile oamenilor, avutul obștesc și personal al cetățenilor.Odată cu dezvoltarea și înflorirea patriei noastre socialiste, și paza contra incendiilor a fost organizată pe baze noi. O caracteristică a muncii de pază contra incendiilor în anii socialismului este orientarea ei în primul rînd spre activitatea de prevenire, cunoașterea și înlăturarea cauzelor generatoare de incendii. Spre îndeplinirea acestor sarcini sînt concentrate principalele eforturi ale tuturor pompierilor, ale comisiilor tehnice de pază contra incendiilor în primul rînd.In munca de sprijinire și îndrumare a activității de prevenire a incendiilor, merită a fi evidențiată activitatea președinților comisiilor tehnice p.c.i. din multe localități ale județului nostru cît și a unor conducători de obiective ca ing. Emil Cîmpeanu — Uzina „Victoria" Călan, ing. Mircea Coroban — E. M. Petrila, ing. Carol Griimvalt — întreprinderea chimică Orăștie, ing. Bela Enedi — E. M. Deva, ing. Alexandru Toma — Laminorul de benzi Hunedoara, ing. Ștefan Bruja — Fabrica Vidra — Orăștie, ing. Eugen

Ivanciu — Depoul C. F. R. Si- meria și alții.In patria'noastră socialistă, la activitatea de pază contra inpendiilor participă masele largi de oameni ai muncii — manifestîndu-și și în această ipostază dubla calitate, de proprietari ai mijloacelor de producție și producători.Mobilizați de organizațiile de- partid din fabrici și uzine,

fruntașe s-au situat formațiile civile de pompieri din mari unități economice ca Uzina „Victoria" Călan, E. M. Petrila, întreprinderea chimică O- răștie, Fabrica „Vidra" Orăștie, E. M. Deva, Depoul C. F. R. Simeria, I.C.S.H. și altele.In pregătirea formațiilor civile de pompieri un loc însemnat îl ocupă concursurile

va incendiilor, a vieților omenești și a bunurilor obștești și personale ale cetățenilor este ilustrat și de faptul că în cursul acestui an peste 70 la sută din incendiile izbucnite în sectoarele lor de activitate au fost stinse de către acestea cu forțe proprii, ceea ce constituie un remarcabil succes și dovedește în același timp consolidarea lor conți-
Ziua pompierilor

din întreprinderile agricole de stat și cooperativele agricole de producție, oamenii muncii din județul nostru desfășoară o activitate susținută în scopul respectării cu' strictețe a regulilor de prevenire, iau atitudine fermă împotriva celor care încalcă reguli, luptînd cu toată hotărîrea pentru înlăturarea cauzelor care provoacă incendii. Dovadă grăitoare a contribuției pe. care oamenii muncii o aduc la apărarea bunurilor poporului de pericolul focului o constituie numeroasele formații voluntare de pompieri care participă cu însuflețire la îndeplinirea sarcinilor de pază contra incendiilor.In cadrul întrecerii patriotice. pregătirea acestor formații se perfecționează neîncetat, iar rezultatele muncii lor sînt tot mai bune. Pe locuri

profesionale organizate în cinstea zilei de 13 septembrie pe sectoare, zone și la nivel de județ. In întrecerea patriotică desfășurată în cinstea zilei de 13 septembrie au obținut rezultate bune și foarte bune formațiile din localitățile Brad, Ilia, Hațeg, Sarmizege- tusa, Totești, Zam, Băița, Baia de Criș.Conducătorii de obiective și Grupul de pompieri județean se mîndresc și cu șefii de formații din obiective și localități ca: loan Popa, Lazăr Santo, Armie Munteanu, Dumitru Ivașca, Antoniu Ionaș, Minache Doda, Nicolae Stoi- cuța, Alexandru Șerban, loan Chirițoiu, Alexandru Gră- mescu, Alexandru Gîță, Barbu Muscalu și alții care fac cinste muncii și răspunderii ce li s-a acordat.Aportul formațiilor civile de pompieri apărarea împotri-

nuă, creșterea capacității lor combative.Educați de partid în spiritul dragostei nețărmurite față de patrie și a răspunderii față de tot ceea ce a făurit poporul nostru talentat și harnic, liber și stăpîn pe soarta sa, însuflețiți de hotărîrile Conferinței Naționale a partidului, pompierii obțin succese tot mai însemnate în pregătirea lor, în îndeplinirea misiunilor încredințate. La șirul faptelor de eroism ale multor subunități și formații săvîrșite în lupta cu flăcările se adaugă în fiecare zi altele noi care îmbogățesc tradițiile de luptă ale pompierilor. Devotați trup și suflet măreței cauze pe care o slujesc, continuînd tradițiile de luptă ale înaintașilor lor, pompierii nu pregetă să înfrunte flăcările mistuitoare, furia apelor, exploziile și tem

peraturile înalte, nu pregetă să-și dea chiar viața pentru salvarea de vieți omenești, a proprietății socialiste și a avutului personal al cetățenilor.Cu adîncă recunoștință ne aducem aminte de faptele de curaj ale eroilor pompieri care și-au jertfit viața în încleștarea cu incendiile ca eroii It. maj. post-mortem Ion Martec, serg. maj. post-mortem Ivașcu Victor, serg. maj. post-mortem Amaximoaie Ilie și alții.Nenumărați alți pompieri dovedesc curaj în lupta cu incendiile și cu alte calamități naturale, salvînd de Ia distrugeri vieți omenești și însemnate bunuri și valori materiale. Drept recunoștință pe pieptul multor militari și civili strălucesc ordine, medalii ale Republicii Socialiste România, distincții de fruntaș în activitatea p.c.i.Pompierilor români, le sînt scumpe mărețele realizări ale socialismului, făurite prin hărnicia și talentul poporului nostru, condus' de Partidul Comunist Român. Acum, de ziuă lor, la cea de-a 125-a aniversare a luptelor din Dealul Spirii, pompierii din Valea Jiului își manifestă hotărîrea de a munci și de a lupta cu eforturi sporite pentru perfecționarea necontenită a pregătirii lor profesionale, îrnbună- tățirea calității muncii de prevenire, executarea ireproșabilă a tuturor misiunilor încredințate de partid și guvern, considerînd că prin aceasta cinstesc memoria celor căzuți în 1848, servesc cu devotament și credință partidul, poporul, patria socialistă.

Cea de-a doua 
linie tehnologicăLa noua fabrică de sticlă din Suceava a intrat în producție cea de-a doua linie tehnologică. Echipată cu mașini semiautomate, unitatea va produce anual cinci milioane butelii destinate îmbutelierii apelor minerale din bazinul Domelor. Nu peste mult timp, aici se va produce și sticlărie de menaj.

In plină activitate.Foto: Al. RIEGELHAUFT
terminant care se numește spirit de echipă. Și, de aceasta s-au convins, încă o dată, duminică !

loan BOGDAN
Mica publicitateîntreprinderea de produse secundare și prestații — Deva, secția Livezeni anunță pierderea autorizației cu caracter permanent pentru anul 1973 a autocamionului SR 131 nr. 21 HD 1991 cu acces de circulație în județul Hunedoara. O declar nulă.



Steagul roșu JOI, 13 SEPTEMBRIE 1973

(Urmare din pag. 1)demn în rîndul națiunilor lumii.Știm că și poporul columbian depune eforturi susținute în dezvoltarea sa economico- socială, că este preocupat de a prelua în propriile mîini bogățiile naționale și de a le folosi în scopul fericirii și bunăstării întregului popor. Știm că aceste preocupări cer eforturi serioase, deoarece însuși poporul român a trecut printr-o perioadă asemănătoare; și dacă toate forțele democratice, întregul popor este strîns unit, poate fi sigur de victorie, își poate făuri viitorul așa cum el îl dorește.Trăim o perioadă de mari transformări sociale, atît pe plan național, cit și pe plan internațional. Popoarele sînt tot mai mult angajate într-o muncă susținută în vederea u- nor transformări democratice în propria țară. In același timp, ele acționează unite pentru a asigura triumful u- nor relații noi în viața internațională.După cum cred că cunoașteți, România a acționat întotdeauna pentru a așeza la baza relațiilor dintre toate statele, fără deosebire de orîn- duirea socială, principiile e- galității între toate națiunile, ale respectului, independenței și suveranității naționale neamestecului în treburile interne și avantajului reciproc. A- vem satisfacția că astăzi aceste principii se afirmă cu putere pe plan internațional, sînt recunoscute de aproape toate statele și se înțelege tot mai
Cuvintarea președintelui Congresului, Hugo Escohar Sierra

(Urmare din pag. 1)După ce s-a referit la caracterul instituțiilor de stat, președintele Congresului a relevat că țara sa rămîne fidelă politicii de neintervenție, care îi permite să respecte libera determinare a popoarelor.
Tovarășul Nicolae Ceaușescu l-a primit pe Qilberto Vieira, 

secretar general al C.C. al P.C. din ColumbiaMiercuri, 12 septembrie, tovarășul Nicolae Ceaușescu l-a primit, la reședința sa din Bogota, pe Gilberto Vieira, secretar general al Comitetului Central al Partidului Comunist din Columbia.Tovarășul Gilberto Vieira și-a exprimat marea bucurie de a-1 putea saluta pe tovarășul Nicolae Ceaușescu pe pă-

Marți la amiază, președintele Consiliului de Stat, tovarășul Nicolae Ceaușescu, și tovarășa Elena Ceaușescu, au vizitat „Serviciul național de învățămînt profesional'1(SENA) de pe lîngă Ministerul Muncii și Asigurărilor Sociale.Această modernă și complexă „școală de meserii a fost creată în 1967, printr-un decret .prezidențial, avînd menirea de a promova formarea profesională a tinerilor colum- bieni. de a asigura cadre bine pregătite, în conformitate cu cerințele impuse de dezvoltarea economică și socială a țării.După ce semnează. în cartea de . onoare a școlii, oaspeții vizitează o expoziție ce oferă o imagine sintetică a diverselor activități desfășurate de elevi.In continuare, are loc un dejun oferit în cinstea tovarășului Nicolae Ceaușescu și a tovarășei Elena Ceaușescu de către conducerea Serviciului Național de învățămînt Profesional.

Vizita tovarășului 
Nicolae Ceaușescu 

în Columbia
Cuvintarea președintelui Consiliului de Stat, 

Sicolae Ceaușescumult că numai pe această bază se poate asigura triumful în lume al păcii și colaborării internaționale.Desigur, nu sîntem chiar a- tît de idealiști, înțelegem realitățile, știm că dezvoltarea colaborării internaționale, accentuarea cursului destinderii nu se înfăptuiesc de la sine, că mai sînt forțe care se opun acestui proces, că mai sînt popoare care se află încă sub asuprirea străină, care luptă pentru eliberarea națională, că politica imperialistă, colonialistă și neocolonialistă mai provoacă multe suferințe popoarelor. De aceea, considerăm că trebuie depuse eforturi susținute din partea tuturor popoarelor pentru a pune cu desăvîrșire capăt vechii politici și România sprijină activ lupta tuturor popoarelor pentru independență națională, colaborează activ cu toate statele care au trecut pe calea dezvoltării independente eco- nomico-șociale. Știm că această colaborare este în folosul fiecărei țări, dar este și în folosul progresului general, al păcii în lume.Mai mult ca oricînd, marile probleme care preocupă astăzi omenirea nu pot fi soluționate de cîteva state, la soluționarea acestora trebuie să participe toate statele, fie ele mari sau mici. Numai așa problemele se pot soluționa în interesul tuturor națiunilor, se poate asigura dezvoltarea independentă a fiecărui stat. A- cordăm cea mai mare atenție participării mai active a țărilor mici și mijlocii, așa cum sînt și România și Columbia,
El a arătat apoi că semnul e- pocii noastre, în cadrul idealului pentru o pace universală, este înțelegerea sinceră între guverne, dacă acestea se supun normelor comune ale demnității și egalității. Columbia a dezvoltat relațiile co

mîntul Columbiei. El a subliniat că vizita președintelui Nicolae -Ceaușescu — prima vizită a. unui șef de stat socialist în Columbia — are o ’mare importanță pentru dezvoltarea relațiilor de colaborare dintre cele două , țări și popoare, și de aceea,, Partidul Comunist din Columbia salută vizita, rezultatele ei și sprijină trans
Oaspeți ai „Serviciului național

de învățămînt profesional"In cursul dejunului, directorul complexului școlar, Rodolfo Martinez Tono, a rostit un scurt c.uvînt în care și-a exprimat adinca mulțumire de a avea ca oaspeți pe președintele Nicolae Ceaușescu și tova- 'rășa Elena Ceaușescu.Cunoaștem viața dumneavoastră dedicată luptei pentru justiție și pace, a spus directorul SENA. Prezența dumneavoastră aici ne face plăcere pentru că la această întreprindere milităm pentru justiție, egalitate și pace.In continuare. Rodolfo Martinez Tono a spus :Aș vrea să folosesc prezența domnului președinte al României pentru a mărturisi dorința noastră de a prezenta o cerere de cooperare tehnică în c^omeniul industriei chimice și al petrochimiei.Răspunzînd. tovarășul Nicolae Ceaușescu a spus :Aș dori să exprim satisfacția noastră pentru faptul că, în cursul vizitei pe care o e- fectuăm în Columbia, am putut vizita și SENA, acest centru 

la viața internațională. Considerăm că trebuie întărită solidaritatea acestor state. Accentuarea cursului nou în America Latină, ca și în alte continente, cere solidaritatea tuturor țărilor și popoarelor de Pe aceste continente.înfăptuirea unor transformări și a unor înnoiri democratice, economice și politice cere unitate, colaborare între toate forțele care doresc ca popoarele să trăiască libere, să aibă asigurată o viață mai bună, care doresc ca fiecare națiune să se poată dezvolta corespunzător năzuințelor sale, fără nici un amestec din a- fară.România colaborează larg cu toate statele. Colaborează și cu țările socialiste, și cu țările în curs de dezvoltare, și cu țările dezvoltate, dar la baza acestei colaborări așezăm principiile egalității și respectului reciproc.Deci, luptînd pentru o dezvoltare independentă, pentru a fi stăpîni pe destinele poporului nostru, noi sîntem pentru o largă colaborare internațională, dar această colaborare să fie realmente colaborare, nu subordonare, nu dominația unora asupra altora.Sîntem conștienți că fără o largă colaborare internațională nici un popor nu poate progresa ; dar sîntem, de asemenea, conștienți că un popor, dacă va fi sub dominația străină nu va progresa, nu va fi liber, după cum nici acel popor care admite să stăpîneas- că alte popoare nu va fi Ia rîndul său liber. Deci, noi con
merciale în domeniul în care a fost posibil, înțelegînd că schimburile și cooperarea dintre diferite economii este o experiență binevenită care se traduce într-un beneficiu pentru societatea internațională.Salutăm în dumneavoastră 

punerea în viață ■ a înțelegerilor convenite.Răspunzînd, tovarășul Nicolae Ceaușescu a subliniat importanța deosebită a convorbirilor avute cu președintele Pastrana Borrero, identitatea de păreri în ce privește dezvoltarea colaborării dintre România și Columbia, dintre popoarele român și columbian.

•puternic de pregătire profesională și tehnică a populației din Columbia.Intr-adevăr, dezvoltarea e- conomico-socială este condiționată în mod nemijlocit de ridicarea cunoștințelor profesionale și tehnice, a nivelului de cunoștințe generale al muncitorilor și țăranilor, al tuturor celor ce sînt chemați să asigure dezvoltarea materială și spirituală a țării.România a acordat și acordă o mare atenție pregătirii cadrelor, dezvoltării învăță- mîntului, științei, culturii, ridicării nivelului general de cunoștințe al muncitorimii și țărănimii, al întregului popor, deoarece astăzi nici un progres nu se poate realiza fără a asigura oameni cu înalte cunoștințe în toate domeniile de activitate.Popoarele au de străbătut un drum lung în dezvoltarea lor economico-socială, au de făcut mult, în primul rînd, în direcția pregătirii profesionale a maselor populare. Iată de 

cepem relațiile dintre popoare ca relații între popoare libere, egale, care își unesc e- fortul pentru triumful progresului și păcii.In acest spirit întreprindem vizita noastră în America Latină, în Columbia, și sperăm că convorbirile cu președintele țării dumneavoastră, cu miniștrii, cu conducătorii u- nor întreprinderi și oameni de afaceri din Columbia, ca și cu dumneavoastră ne vor ajuta să identificăm noi posibilități de extindere a colaborării în multe domenii de activitate, colaborare așezată pe principiile despre care am vorbit.Considerăm că putem să punem baza unor relații care să constituie un exemplu de felul cum două țări cu orîn- duire socială diferită, care au și multe lucruri comune — inclusiv aceleași culori în drapelele lor, numai că sînt altfel așezate — care sînt animate de aceeași dorință de a-și asigura independența și suveranitatea, de a făuri o viață mai bună popoarelor lor, pot colabora și pot să-și îndeplinească în bune condiții rolul lor față de propria națiune și față de comunitatea internațională.Iată în ce spirit am dori să dezvoltăm colaborarea dintre țările și popoarele noastre, cu ce rezultate am dori să încheiem vizita în Columbia.Aș dori să urez poporului columbian noi și noi succese în dezvoltarea sa Oconomico- socială, multe succese pe calea dezvoltării sale independente, multă fericire și multă sănătate.
pe reprezentantul unui popor admirabil, de o deosebită sensibilitate socială și de promițătoare perspective de progres, un popor entuziast care, sub conducerea dumneavoastră s-a făcut cunoscut în diferite părți ale lumii.

Au fost relevate relațiile bune dintre cele două partide și a fost exprimată dorința de a le dezvolta în continuare în interesul extinderii, în general, a relațiilor dintre cele două țări și popoare, al tuturor forțelor socialismului, păcii, independenței și progresului social.

ce apreciez in mod deosebit activitatea desfășurată de SENA și doresc să-i urez succese tot ma’i mari în ridicarea nivelului de pregătire profesională a maselor populare dinColumbia, deoarece aceasta este, poate, cea mai importantă contribuție la dezvoltarea economico-socială, la întărirea independenței sale naționale, la dezvoltarea generală a Columbiei.Sînt în întregime de acord să dezvoltăm colaborarea în .acele domenii în care dumneavoastră considerați că este util și sper că între centrul dumneavoastră și instituțiile corespunzătoare din România se vor stabili relații de colaborare cu rezultate bune.încă o dată, doresc să vă u- rez succese tot mai mari în întreaga dumneavoastră activitate, să urez clasei muncitoare, țărănimii, intelectualilor să-și unească eforturile pentru a asigura înflorirea și bunăstarea patriei lor — Co-_ lumbia. (Aplauze).

La Vientiane a fost parafat protocolul 
anexă la Acordul de restabilire a păcii 

în LaosVIENTIANE 12 (Agerpres). — Agenția V.N.A. informează, citind agenția Khaosan Pathet Lao, că la Vientiane a fost parafat, miercuri, protocolul a- nexă la Acordul de restabilire a păcii și realizare a înțelegerii naționale în Laos, după șapte luni de negocieri.Protocolul a fost parafat de Fumi Vongvicit. reprezentant plenipotențiar al forțelor patriotice. și de Phoun Sipaseuth, șeful delegației forțelor patri-
-------♦Sesiunea Consiliului Ligii ArabeCAIRO 12 (Agerpres). La Cairo • s-a deschis, marți seara, cea de-a 60-a sesiune ordinară a consiliului Ligii Arabe, la care țările membre sînt reprezentate de ambasadori și de unii miniștri de externe.Luînd cuvîntul la inaugurarea lucrărilor, secretarul general al Organizației, Mahmud Riad, a subliniat necesitatea promovării și consolidării relațiilor dintre statele arabe și s-a referit la situația actuală din Orientul Apropiat. El s-a pronunțat, totodată, pentru modificarea unor prevederi ale Cartei Ligii Arabe, elaborată în anul 1945.

Vizita 
președintelui

Franței la PekinPEKIN 12 . (Agerpres).Președintele Mao Tzedun l-a primit, miercuri, pe Georges Pompidou, președintele Franței, aflat la Pekin într-o vizită oficială. Cu .acest prilej, a avut loc, într-o atmosferă destinsă — după cum precizează agenția China Nouă — un cuprinzător schimb de păreri asupra problemelor de interes comun. Au fost prezenți premierul Ciu En-lai și alte persoane oficiale chineze, precum și Jean de Lipkows- ki, secretar de stat la Ministerul Afacerilor Extef*ne al Franței. In cursul convorbirii, președintele Mao Tzedun a subliniat faptul că, în urmă cu zece ani, Franța a fost prima țară din Europa occidentală care a stabilit relații diplomatice cu R.P. Chineză. Președintele Pompidou și-a exprimat satisfacția pentru posibilitatea ce a avut-o de a se întîlni cu președintele Mao Tzedun.Ciu En-lai, premierul Consiliului de Stat ăl R.P. Chineze,' și Georges Pompidou, președintele Franței, au început, miercuri, convorbiri oficiale.

• La invitația Consiliului Executiv Federal al Iugoslaviei, ministrul industriei construcțiilor de mașini grele al Republicii Socialiste România, loan Avram, a sosit, miercuri, la Belgrad.• Un purtător de cuvînt al Națiunilor Unite a anunțat Ia New York că Egiptul a acceptat ca reprezentanții O.N.U. în Orientul Apropiat să poată efectua zboruri directe, cu avioanele aflate la dispoziția lor, între Cairo și Tel Aviv, fără a mai urma, ca în trecut, ruta prin Cipru.,• 15 000 de școli, împreună cu tot materialul didactic și cărțile, au fost distruse de inundațiile care au avut Ioc în mai multe regiuni ale Pakistanului, a declarat ministrul învățămîn- tului și educației al ' acestei țări, Quadratullah Shahab, care se află la Paris, unde a avut o convorbire cu di

otice laoțiene la negocierile de la Vientiane — de o parte — și de Freng Fong-savan, reprezentant plenipotențiar al guvernului de la Vientiane, și Ngon Sananikone, șeful delegației părții de la Vientiane — de cealaltă parte.
Delegația de partid și guverna

mentală a Cubei a sosit la HanoiHANOI 12 (Agerpres). La invitația C.C. al Partidului celor ce Muncesc din Vietnam și a guvernului R.D. Vietnam, la Hanoi a sosit, într-o vizită oficială de prietenie, delegația de partid și guvernamentală a Cubei, în frunte cu Fidel Castro, prim-secretar al C.C. al P.C. din Cuba, președintele Guvernului Revoluționar.
★După cum s-a mai anunțat, în drum spre Hanoi, delegația cubaneză a făcut o escală la Delhi.Luînd cuvîntul la dineul

încheierea reuniunii miniștrilor 
de externe ai statelor Pieței comuneCOPENHAGA 12 (Agerpres). In capitala Danemarcei a luat sfîrșit reuniunea de două zile a minștrilor de externe ai statelor Pieței comune. Dezbaterile au fostconsacrate, în esență, stabicomune în relațiile cu diverse dolirii unei poziții ceea ce privește Statele Unite înmenii, inclusiv cel politic. In declarația de principiu privind desfășurarea dialogului cu S.U.A. se arătă, între altele, că țările C.E.E.

In legăturăSANTIAGO DE CHILE 12 (Agerpres). — După lovitura de stat militară din Chile, posturile locale de radio, aflate sub controlul armatei, au a- nunțat că junta militară care a preluat puterea va desemna un nou guvern. Junta este formată din comandantul șef al armatei, generalul Augusto Pinochet, amiralul Toribio Medina, generalul de aviație Gustavo Leigh Guzman, și șeful poliției militare, generalul Cesar Mendoza.Postul de radio al forțelor armate, citat de agențiile internaționale de presă, a difuzat un comunicat al juntei militare care «a anunțat oficial că președintele Allende s-a sinucis în timp ce palatul prezidențial „La Moneda11 era bombardat. Potrivit acelorași surse, președintele Allende a fost înhumat în cea mai strictă intimitate, miercuri, la Santiago, la funeralii asistînd numai membrii familiei. Agenția Inter-Press Service relatează că Clodomiro Almeyda, ministrul afacerilor externe, Orlando Letelier, ministrul apărării, și Jaime Toha, ministrul agri- 

rectorul general al UNESCO, Rene Maheu.• Activitatea vulcanului Etna continuă să se intensifice, fragmente de lavă fiind aruncate pînă Ia înălțimea de 10 m. Experții Institutului internațional de vulcanologie de la Catania apreciează însă că fenomenul intră în limitele normalului. Ei exclud pentru moment pericolul unei erupții, deși nivelul magmei s-a apropiat la aproximativ 50 m de crater.
.0 Au continuat întrecerile turneului internațional de tenis de la Aptos (California). In, primul tur a fost înregistrată o mare surpriză, tînărul jucător american, Dick Bohrnstedt, învingîn- du-1 cu 6-4, 6-3 pe campionul cehoslovac Jan Kodes. Crealy (Australia) l-a eliminat cu 6-3, 6-2 pe Ove Bengtsson (Suedia).

Protocolul definește concret modalitățile de aplicare a A- cordului de la Vientiane, semnat de cele două părți la 21 februarie 1973.Cele două părți au convenit ca protocolul să fie semnat o- ficial în palatul prințului Su- vanna Fuma, la 14 septembrie.

oferit în cinstea sa de guvernul indian, Fidel Castro a relevat că țara sa dorește să aibă relații de sinceră prietenie cu India și este solidară cu această țară in lupta pe care o duce pentru progres economic și social.La rîndul său, primul ministru Indira Gandhi a dat o înaltă apreciere realizărilor obținute după revoluție de Republica Cuba. Indira Gandhi și-a exprimat încrederea că relațiile dintre cele două țări se vor dezvolta și întări.

și S.U.A. își vor intensifica cooperarea pe o bază de egalitate. Miniștrii de externe ai C.E.E. s-au pronunțat, totodată, pentru dezvoltarea comerțului internațional pe baza principiului reciprocității și pentru crearea unui sistem monetar durabil și echitabil. Ei au subscris, totodată, la ideea continuării politicii de cooperare și destindere cu țările socialiste din Europa.
cu evenimentele din Chileculturii, ar fi fost arestați.Junta militară a instituit legea marțială pe întreg teritoriul țării și a anunțat măsuri aspre împotriva persoanelor care s-ar opune noilor autorități. Un comunicat militar a anunțat, de asemenea, suspendarea activității celor două camere ale Congresului național. Totodată, sediile partidelor Unității Populare, între care ale partidelor comunist și socialist, ap fost percheziționate, iar clădirile unde se află posturile de' radio ale Unității Populare au fost bombardate.In urma ciocnirilor care au avut loc între susținătorii guvernului legal și unități militare, care s-au prelungit marți pînă noaptea tîrziu. s»au înregistrat morți și răniți. Numeroase persoane au fost a- restate.In comunicatele transmise de posturile de radio ale armatei, junta militară afirmă că și-a instituit controlul deplin asupra situației din țară. Agenția France Presse relevă însă că nici o precizare nu a putut fi obținută în .legătură cu evenimentele care s-ar putea desfășura la periferia capitalei, ac.olo unde, se află centurile industriale muncitorești. In legătură cu aceasta, agențiile U.P.I. și TASS relatează că la periferiile capitalei chiliene ar continua să aibă loc ciocniri între susținătorii guvernului legal, și unități mi

Note de protest
ale guvernului cubanezHAVANA 12 (Agerpres). — Guvernul Revoluționar al Republicii Cuba a dat publicității o notă de protest în care denunță atacarea Ambasadei cubaneze din Santiago de Chile de către membri ai forțelor armate chiliene, după instalarea la putere a juntei militare — relatează agenția Prensa Latina.Intr-o altă notă de protest, Guvernul Cubei denunță deschiderea focului de către a- viația și unitățile de coastă a- le armatei chiliene, în largul apelor internaționale, împotriva navei comerciale cubaneze ,,Playa Larga11, ca

„Ziua Româniți" 
la Tirgul 

international 
de la Alger

ALGER 12 - Coresponden
tul Mircea S. lonescu, tran- 
mite : In cadrul Tîrgului in
ternațional de la Alger, aflat 
la a zecea ediție, jubiliară, 
a fost sărbătorită „Ziua Ro
mâniei1'. Pavilionul țării 
noastre a cunoscut, cu acest 
prilej, o mare afluență de 
vizitatori.

Layaki Yaker, ministrul ni
gerian al comerțului, și con
ducători ai societăților nați
onale algeriene cu care în
treprinderile noastre de co
merț. exterior. au relații, s-au 
întreținut cu ministrul român 
al industriei metalurgice, 
Nicolae Agachi, prezent în 
aceste zile în Algeria ca in
vitat al guvernului, cu am
basadorul român la Alger, 
Ștefan Mihai, cu directorul 
pavilionului românesc și cu 
ceilalți reprezentanți ai țării 
noastre, la Tîrg asupra posi
bilităților concrete oferite 
de exponatele românești 
pentru lărgirea și adincirea 
colaborării dintre cele două 
țări și a specializării în pro
ducție.

Ambasadorul român a 
oferit apoi o recepție, la ca
re au participat miniștrii 
Layaki Yaker și Nicolae 
Agachi, alte personalități 
economice algeriene și ro
mâne, precum și membri ai 
conducerii Tîrgului, conducă
tori ai pavilioanelor alto: 
țări, reprezentanți ai compa
niilor străine participante 
la această manifestare eco
nomică.

litare. Trei posturi de radio clandestine, care transmit știri de pe teritoriul chilian, au anunțat că la Santiago a sporit numărul ciocnirilor între armată și populație. Pe de altă parte, după cum transmite agenția Inter-Press Service, se afirmă că. în cursul zilei de 12 septembrie, numeroși mineri ar fi căzut victime în înfruntările cu efectivele forțelor armate, care au avut loc în zona minieră.In cursul zilei de miercuri un comunicat al juntei militare a anunțat menținerea interdicțiilor de circulație și faptul că școlile, întreprinderile industriale și comerciale, precum și transporturile publice nu vor funcționa. Interdicțiile de circulație în timpul nopții rămîn în vigoare.Agenția U.P.I. relatează, în cursul nopții de miercuri, că în unele din cartie- industriale ale de Și lupte afle îorți și rar
releșului , Santiagoîntrese desfășoară rate. Există morți și răniți. In legătură cu intensifica-

muncitori ora- Chile soldați levă-
rea rezistenței armate, junta militară, instaurată după destituirea guvernului legal al Unității Populare, a lansat un ultimatum muncitorilor, cerîndu-le să înceteze lupta în împrejurimile capitalei, miercuri la ora 22,00, ora locală, a anunțat postul de radio controlat de forțele militare chiliene. 4 

re se îndrepta spre por- ♦ tul Valparaiso, unde trebuia să descarce un transport de zahăr.Guvernul Republicii Cuba își rezervă dreptul de a cere convocarea unei reuniuni urgente a Consiliului de Securitate în vederea examinării a- gresiunii comise de forțele armate chiliene, în largul apelor internaționale, împotrivă navei comerciale ,,Playa Larga11 — se arată într-o. notă a Ministerului de Externe al Cubei adresată președintelui Consiliului de Securitate.O notă similară a fost adrex sată și lui Kurt Waldheim, secretarul general al O.N.U.
Sosirea în orașul

>

Medellin
Miercuri dimineața, președintele Consiliului de Stat al Republicii Socialiste România, tovarășul Nicolae Ceaușescu, împreună cu tovarășa Elena Ceaușescu au sosit la Medellin, capitala provinciei Antioquia, al doilea oraș ca mărime al Columbiei și, totodată, cel mai mare centru economic al țării.'Aici se află întreprinderi metalurgice, chimice, textile, alimentare, Medellinul fiind în același timp sediul 

marilor întreprinderi de export a cafelei.Pe aeroportul orașului, oaspeții români au fost salutați de guvernatorul provinciei, A. Betancurt, de alte oficialități locale.In continuare, tovarășul Nicolae Ceaușescu și tovarășa Elena Ceaușescu au făcut o vizită la Asociația Națională a Industriașilor (ANDI) și la Compania columbiană de țesături Coltejer.La ora cînd închidem ediția, vizita în orașul Medellin continuă.
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JOI, 13 SEPTEMBRIEPETROȘANI — 7 Noiembrie : Rond de noapte ; Republica : Războiul lui Murphy ; PETRILA : Aventurile lui Babușcă ; LONEA — Minerul : Veronica ; ANINOA- SA : Prizoniera din Caucaz ; VULCAN: Ciprian Porum- bescu ; LUPENI — Cultural: Cînd legendele mor ; URI- CANI : Fara bătrînă.
RADIO-5,00- Buletin- de știri r 5,20 ' Dragi mi-s cîntecul și jocul ; 6,00 — 8,08 Radioprogramul 

dimineții : 8,08 Matineu muzical ; 8,30 La microfon melodia preferată; 9,00 Buletin de știri ; 9,30 Odă limbii române ; 10,00 Buletin de știri; 10,05 „Ca-n Dobrogea pe la noi11 ; 10,30 Columnele acestui pămînt ; 11,00 Buletin de știri ; 11,15 Din țările socialiste ; 11.30 Album de prelucrări corale : 12.00 Discul zilei ; 12,30 Intîlnire cu melodia populară și interpretul preferat ; 13,00 Radiojurnal ;13,30 Concert de prînz ; 14,00 Compozitorul săptămînii : 14,40 „Pe ulița dorului11 ; 15,00 Buletin de știri ; 15,05 Tribuna radio ; 15,15 Muzică de estradă ; 16,00 Radiojurnal ; 16,15 Piese folclorice ; 16,35 Orchestra Electrecord ; 17,00 Antena tineretului; 17,25 Interpreți îndrăgiți de muzică, populară ; 18,00 Orele serii ; 20,00 Zece melodii preferate; 21,00 Revista șlagăre

lor ; 21,30 Bijuterii muzicale; 22,00 Radiojurnal ; 22,30Concert de seară ; 24,00 Buletin de știri ; 0,03—5,00 Estrada nocturnă.

9,00 Curs de limba franceză. Recapitulare (9).9.30 Prietenii lui Așchiuță. 10,00 Telex.10,05 Tehnic-club.10,25 Al VI-lea Festival internațional „George E-

nescu".11,00 Bucureștiul necunoscut. Calea Rahovei.11.20 Telecinemateca (reluare). Ciclul John Ford: „Diligenta".12,15 Teleobiectiv.13,10 Telejurnal.17.30 Emisiune în limba maghiară.18.30 Telex.18,35 Publicitate.18,40 Reporterii noștri Ia festival (I).19.20 1001 de seri. Pățaniile lui Lambsy (V).19.30 Telejurnal. Cincinalul înainte de termen. 1973 — an hotărîtor.2ț,00 Al Vl-lea Festival internațional „George E- nescu".

20,10 Seară pentru tineret. 22,00 24 de ore. Din țările socialiste.
PronoexpresLa concursul Pronoexpres din 12 septembrie 1973 au fost extrase următoarele numere :Extragerea I :25, 43, 5, 36, 26, 35.Fond de premii: 477 006lei.Extragerea a Il-a :17, 6, 19, 16, 41.Fond de premii: 457 131lei.

Valorile temperaturii înregistrate în cursul zilei de ieri :Maximele : Petroșani 18 grade ; Paring 9 grade.MinimelePetroșani 2 grade ; Paring 2 grade.PENTRU URMĂTOARELE 24 DE ORE : Vreme în general instabilă și răcoroasă cu cer variabil. Vîntul va sufla slab pînă la potrivit cu unele intensificări din sectorul sudic.
Redacția ți administrația ziarului ; Petroșani, strada Republicii, nr. 90, telefon : 1662. Tiparul - întreprinderea poligrafică Hunedoara - Subunitatea Petroșani 40 396


