
PROLETARI DIN TOATE ȚĂRILE, UNIȚ1-VA1 Declarația Comitetului Central
al Partidului Comunist Român

întregul popor român a luat cunoștință cu adîn- că indignare de lovitura de stat provocată în Chile de forțele reacțiunii, în cîrdășie cu imperialismul, care a dus la înlăturarea guvernului constituțional, democratic și progresist, expresie a voinței poporului chi-lian.Am aflat, de asemenea, cu profundă durere și consternare de asasinarea mișelească a președintelui Salvador Allende Gossens, eminent om de stat, patriot și progresist, conducător al poporului chilian prieten, militant pentru pace și colaborare între popoare.Lovitura de stat a forțelor reacționare constituie un grav atac împotriva clasei munci

toare, țărănimii, intelectualității, a tuturor forțelor progresiste patriotice din Chile și din întreaga lume, împotri va luptei poporului chilian pcntrii progres economico-so- cial, și aduce mari prejudicii independenței și suveranității raționale a Republicii Chile.Comitetul Central al Partidului Comunist Român și întregul nostru popor își exprimă profunda indignare .împotriva acestui complot reacționar, a terorii reacționare dezlănțuite contra forțelor democratice. patriotice, progresiste din Chile.Cerem încetarea imediată a acestor acte de teroare și ne exprimăm profunda solidari

tate cu forțele patriotice, progresiste și democratice din Chile, încrederea că poporul chilian va restabili toate drepturile și libertățile democratice, ordinea constituțională, va face să fie respectată voința sa.Considerăm că nici o forță mi va putea învinge forțele progresiste, democratice din Chile, nu va putea abate poporul chilian de pe calea luptei pentru o viață mai bună, pentru progres, pentru dezvoltarea sa economico -so- nală independentă.Comitetul Central al Partidului Comunist Român

Vizita tovarășului 
NICOLAE CEAUȘESCU 
în țări din America Latină 
încheierea vizitei în Columbia

Oaspeți ai orașului MedellinAșa cum s-a anunțat, președintele Nicolae Ceaușescu a făcut miercuri, impreună cu tovarășa Elena Ceaușescu b vizită de o jumătate de zi în orașul Medellin, principalul centru industrial al țării și capitala provinciei Antioquia.Pe aeroportul Playa Herre-, ra al orașului, solii poporului român sînt salutați cu cordialitate de guvernatorul provinciei Antioquia, Ignacio Betancurt Campuzano, de alte oficialități locale. Se intonează imnurile celor două țări. Președintele Nicolae Ceaușescu primește onorurile gărzii militare aliniate pe aeroport. Numeroși cetățeni aflați în incinta și pe terasele aerogării își exprimă prin aplauze bucuria de a-1 avea în mijlocul lor pe conducătorul unei țări prietene.Primul popas al oaspeților români la Medellin este Asociația Națională a Industriașilor Columbieni (ADNI). Președintele Nicolae Ceaușescu, tovarășa Elena. Ceaușescu, celelalte persoane oficiale române sînt întîm- pinați de președintele ADNI, Luis Prieto Ocambu, care, urîndu-le bun venit, îi invită

în salonul de onoare. In alocuțiunea pe care o rostește, președintele Asociației Național? a Industriașilor Columbieni dă expresie satisfacției și mindriei pentru cinstea deosebită făcută prin această vizită.A luat apoi cuvântul președintele Nicolae Ceaușescu.Expunerea conducătorului statului român a fost puternic aplaudată.Cel de-al doilea punct inclus în programul vizitei la Medellin este Compania Columbiana de Țesături „Col- tejer“, întreprindere modernă, cu un randament ridicat și un sistem modern de organizare a producției.In continuarea vizitei, guvernatorul provinciei Antioquia și soția sa au oferit la „Club Campestre“ un prînz în onoarea înalților oaspeți români. In timpul prînzului, care a decurs în- tr-o ambianță’ cordială, guvernatorul Ignacio Betancurt Campuzano și președintele Nicolae Ceaușescu au rostit toasturi.In cursul după-amiezii, Oaspeții s-au înapoiat lâ Bogota.

Cuvîntarea tovarășului 
Nicolae Ceaușescu la Asociația 

Națională a Industriașilor ColumbieniDomnule guvernator,Domnule președinte al Asociației Naționale a Industriașilor,Doamnelor și domnilor,Aș dori să exprim bucuria noastră că ne aflăm astăzi în frumosul oraș Medellin, că ne aflăm în mijlocul reprezentanților Asociației Naționale a Industriașilor, despre care știm că joacă un rol important în dezvoltarea economică a Columbiei.Aș dori să mulțumesc pentru cuvintele de salut și pentru aprecierile pe care domnul președinte al asociației le-a făcut la adresa poporului meu, a dezvoltării sale e- conomice și sociale.Am venit în Columbia ca sol al unui popor care și-a cîștigat prin lupte grele independența, a devenit stăpîn pe destinele sale și își făurește printr-o activitate intensă o viață nouă ce îi asigură bunăstarea și fericirea. Am venit în Columbia la un popor de care ne leagă o serie de a-

finități de limbă, de cultură, de care ne leagă trecutul istoriei noastre, dar mai cu seamă un șir de asemănări în ce privește lupta pentru independență națională și multe preocupări comune astăzi în dezvoltarea economică și socială, în consolidarea independenței naționale, în participarea la lupta pentru asigurarea unor relații noi intre toate statele, fără deosebire de orînduirea socială, pentru o lume mai dreaptă, a păcii și colaborării internaționale.Doresc să vă declar de la început că am avut discuții deosebit de bune cu președintele țării dumneavoastră, iar miniștrii și specialiștii care mă însoțesc au avut convorbiri cu o seamă de conducători ai economiei dumneavoastră. In cadrul acestor convorbiri, am ajuns la multe concluzii comune cu privire la dezvoltarea colaborării actuale dintre țările noastre. Dumneavoastră ne-ați prezentat a- ici o serie de rezultate în dez-

te 8 milioane, și în 1975 circa 11 milioane tone. Producem astăzi cca. 40 000 de tractoare de diferite tipuri în fiecare an, de la cele mai mici pj- nă la cele de 380 și chiar 400 C.P.; înainte, nu produceam nici un tractor! Producem autocamioane, de asemenea, de diferite tipuri, pînă la cele de 50 tone, și în următorii cîțiva ani, poate în 1976, vom produce autocamioane de 100 tone. Producem întreaga gamă de mașini agricole, mijloace de transport, utilaj minier, utilaj petrolier, și, fără a ne lăuda, după toate datele internaționale, ocupăm în ceea ce privește utilajul petrolier, locul trei în lume.Producem, de asemenea, u- tilaj energetic hidro și ter- mo, utilajele și agregatele hidro de la cele mai mici pină la cele de 180 megawați, iar cele termo pină la 300 de megawați și vom trece la agregate de 600 și 1 000 de megawați. Producem și utilaj chimic, utilaj pentru industria materialelor
Plecarea din BogotaJoi dimineața, la ora 9,30 (ora locală), președintele Consiliului de Stat al Republicii Socialiste România, Nicolae Ceaușescu, și tovarășa Elena Ceaușescu au încheiat vizita oficială efectuată în Columbia, la invitația președintelui Misael Pastrana Borrero.După, semnarea documentelor oficiale, la Palatul prezidențial „Casa Bolivar” — documente care consfințesc rezultatele pozitive și cuprinzătoare ale vizitei —, președintele Nicolae Ceaușescu și tovarășa Elena Ceaușescu, însoțiți de președintele Pas

trana Borrero și doamna Cristina Arango Vega de. Pastrana, s-au îndreptat spre aeroportul internațional „El Dorado", unde a avut loc ceremonia plecării.Aeroportul este pavoazat sărbătorește cu drapelele de stat ale celor două țări. Sînt intonate imnurile de stat ale României și Columbiei. Garda militară prezintă onorurile, apoi, tovarășul Nicolae Ceaușescu și tovarășa Elena Ceaușescu își iau rămas bun de la personalitățile columbiene prezente pe aeropoit.La scara avionului președintele Nicolae Ceaușescu

și tovarășa Elena Ceaușescu își iau un călduros rămas bun de la președintele Pastrana și doamna Cristina Arago Vega de Pastrana.La despărțire, președintele Columbiei își exprimă satisfacția pentru rezultatele vizitei întreprinse de șeful statului român, apreciind că ea va duce la strîngerea relațiilor dintre cele două țări și popoare. Președintele Nicolae Ceaușescu . și-a exprimat convingerea că relațiile româ- no-columbiene vor cunoaște, în urma vizitei, o și mai mare dezvoltare.
Sosirea în EcuadorPreședintele Consiliului de Sfat al României, Nicolae Ceaușescu, și tovarășa Elena Ceaușescu au început .joi, di- mineța, o nouă etapă a călătoriei pe continentul iatino-a- merican — Republica Ecuador.Aeroportul „Mariscal Sucre" al capitalei ecuadoriene este pavoazat cu drapelele de s'at ale Republicii Socialiste România și Republicii Ecuador. In întîmpinarea înalților

oaspeți, a venit pe aeroport președintele Guillermo Rodri- guez Lara și alte • oficialități ecuadoriene.La coborirea din avion, președintele Ecuadorului adresează președintelui Consiliului de Stat al României un călduros salut de bun venit și își exprimă convingerea că vizita sa va duce la strîngerea relațiilor intre cele doua țări și popoare. La rîndul său, președintele Nicolae Ceaușescu transmite un salut călduros

din partea Consiliului de Stat și a sa personală, din partea colaboratorilor care îl însoțesc și a întregului popor român.Se trag 21 salve de artilerie. In continuarea ceremoniei sînt intonate imnurile de stat ale României și Ecuadorului.De președintele Nicolae Ceaușescu se apropie prima rul orașului Quito, Sixto Du-(Continuare in pag. a 4-a)

voltarea economică și socială, în dezvoltarea industriei și agriculturii din Columbia. Ca prieteni ai poporului columbian ne bucurăm de aceste rezultate și sîntem convinși că poporul dumneavoastră va obține succese tot mai mari în dezvoltarea industriei, agriculturii, științei și culturii, în ridicarea bunăstării sale materiale și spirituale.România a obținut, de asemenea, rezultate însemnate pe calea dezvoltării sale economice și sociale. Industria românească produce astăzi de 25 de ori mai mult decît înainte de război. In domeniul e- nergiei, produceam înainte de război — am luat ca termen de comparație această perioadă în care a fost obținută producția cea mai avansată a României dinainte de 1944 — 1,5 miliarde kWh ; astăzi producem 48 miliarde kWh. Pre duceam 280 000 tone de oțel ; în acest an vom produce pes-
Ceremonia semnării

de construcții, producem ciment și alte materiale de construcții, utilaj pentru industrializarea lemnului, utilaj pentru industria textilă, mașini- unelte de diferite tipuri și, desigur, corespunzător cu aceasta, am dezvoltat producția de aparatură de măsurat și control, am dezvoltat electronica, inclusiv aparatura de calcul.Deci, am putea spune că în ramurile moderne industria românească produce multe tipuri de utilaje și aparatură. Am dezvoltat puternic petrochimia, precum și alte sectoare necesare ridicării bunăstării materiale, mă refer la industria textilă și industria a- limentară.Industria reprezintă astăzi circa 65 la sută din venitul național ; înainte reprezenta(Continuare in pag. a 4-a)
Declarației solemne

Cincinalul înainte
de termen!

Obiectivul cel mai important și mai urgent al sectorului de investiții al minei Dîlja :
Recuperarea urgcoia 
a restantelor de plan

Abordînd cu responsabilitate sarcinile ce îi revin în vederea valorificării de noi rezerve, colectivul de muncitori, ingineri. și tehnicieni din cadrul sectorului V-investiții al minei Dîlja s-a angajat să se achite integral' de sarcinile de plan ce-i revin în trimestrul III și. respectiv, trimestrului IV a: c„ angajîhdu-se totodată să recupereze o parte ifhportantă din minusul Acumulat de la începutul anului.Hotărîrea luată s-a materializat în primele, două luni ale trimestrului în realizarea unor depășiri la indicatorul fizic de 57,2 ml și 755 metri cubi, ceea ce reprezintă o importantă depășire de plan. De asemenea. în luna septembrie s-a preconizat a șe realiza peste plan circa 50 ml.Făcînd bilanțul realizării

planului fizic pe semestrul I, trebuie arătat că sectorul V a acumulat un minus de producție de 718,4 ml și 5 431 metri cubi, minus care a provenit în principal din neplasa- rea locurilor de muncă corespunzător sarcinilor.In vederea recuperării minusului acumulat, în atenția maiștrilor, inginerilor și tehnicienilor a stat și stă în continuare elifrtinârea unor deficiențe organizatorice. In primul rînd se pune accentul pe aprovizionarea ritmică ,și dotarea brigăzilor cu utilajele necesare, plasarea locurilor de muncă la capacitatea maximă, asigurarea pe fiecare schimb a asistenței tehnice corespunzătoare precum și întărirea continuă a disciplinei în producție, domeniu în care

în ultimele luni au continuat să se manifeste unele deficiențe.In acest sens încă din primele zile ale trimestrului III s-a verificat, la fiecare loc de muncă, dotarea brigăzilor cu sculele necesare și buna funcționare a utilajelor, înlocuirea celor degradate cu altele noi sau reparate, capabile să asigure randamente Sporite în lucru. Merită, de asemenea, arătat că în tot sectorul s-a trecut la înlocuirea sfredele- lbr normale cu burghie avînd capete detașabile, ceea ce a condus ia reducerea timpului de perforare.Ing. Remus OMOTA, șef sector deschideri— mina Dîlja(Continuare in pag. a 3-a)
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• Incepînd o nouă eta
pă a călătoriei pe conti
nentul latino-american, 
președintele Consiliului 
de Stat al României, tova
rășul Nicolae Ceaușescu, 
împreună cu tovarășa 
Elena Ceaușescu au sosit 
în, Republica Ecuador. 
Calda primire, manifestă
rile de stimă și prețuire 
cu care au fost întîmpi- 
nați înalții oaspeți ro
mâni în capitala ecuado- 
riană exprimă convingă
tor că vizita va duce la 
strîngerea relațiilor între 
cele două țări și popoare. 

Peru
Argentina
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Miercuri seara, la sediul Președenției Republicii Columbia — Casa Bolivar — a avut loc ceremonia semnării Declarației solemne comune a Republicii Socialiste România și a. Republicii Columbia.Documentul a fost semnat din partea română de președintele Consiliului de Stat al Republicii Socialiste România, Nicolae Ceaușescu, și de ministrul afacerilor externe, George Macovescu, iar din partea columbiană de președintele Republicii

Columbia, Misael Pastrana Borrero,, și de ministrul afacerilor externe, Alfredo Vasquez Carrizosa.După semnarea documentului, cei doi președinți și-au strîns călduros mîinile, s-au felicitat cordial.Ceremonia semnării documentului, de o deosebită importanță pentru dezvoltarea ulterioară a relațiilor dintre cele două state, a fost transmisă în direct de posturile de radio și televiziune columbiene.
în pag. a IV-a
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cu privire la vizita oficială a președintelui Con
siliului de Stat al Republicii Socialiste România 
în Republica Columbia._____________

Modernizări de fațade
Sectorul E.G.L. Petroșani 

continuă cu intensitate să e- 
xecute lucrările de reparații 
capitale și modernizări la o- 
biectivele cuprinse în planul 
de investifii pe anul 1973.

Ieri a fost terminată pla
carea cu plăci cesarom a fa
țadei caie-barului de pc 
strada Republicii, Înscriind 
această unitate în rîndul lu
crărilor pe care sectorul res

pectiv le-a predat la terme
nul stabilit. '

Expoziția de carte 
social-politicăAstăzi, la ora 13.30, la exploatarea minieră Lonea se deschide o expoziție cu vîn- zare de cărți social-politice. Expoziția. organizată de Centrul de librării Deva, face parte ;^intr-un ciclu de acțiuni culturale de acest gen și răspunde solicitărilor si intereselor crescînde pentru aceste lucrări.

Mustăriile în actualitate
In curind I.C.L.S. pentru a- 

limentație publică Petroșani,

Brigada de mineri condusă de Constantin Gheorghiu constituie un colectiv de munca fruntaș din cadrul sectorului de investiții al minei Uricani. Aparatul fotografic l-a surprins pe Gheorghe Drăcea și Mihai Moisuc, doi dintre minerii de bază ai brigăzii '“crarp căreia orice miner îi recunoaște importanța în buna comportare a galeriei: bandajarea pereților. Foto . B MlHAI
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• Programul T.V. pentrusăptămina viitoare.

va Începe lucrările de a- 
menajare a șase mustării în 
localitățile municipiului nos
tru: două la Petroșani, și 
cite una la Lupeni, la Vul
can, la Lonea și la Uricani. 
In preajma Zilei recoltei, a- 
ceste lăcașuri ale mustului
(anul acesta s-au comandat
15 mii de litri), pastramei și 
voiei bune își vor deschide 
larg porțile.

Prin depozitele C.L.F. Petroșani

Gospodarii harnici își 
fac vara sanie...Cu o luna în urmă, directorul C. L. F. Petroșani, tovarășul IOAN COSMA, cu prilejul unui interviu acordat ziarului nostru pe tema pregătirilor pentru iarnă, ne relata despre stadiul lucrărilor în depozite și silozuri, despre revizuirea utilajelor din depozite, dotarea silozurilor cu cele necesare păstrării în condiții optime pe timpul iernii a legumelor și fructelor.Pentru că, incepînd cu această lună acțiunea de aprovizio’ nare pentru iarnă ia startul, „cămările'' unde vor fi depozitate legumele și fructele (ce vor satisface centrele populației Văii Jiului pe o perioadă de citeva luni), trebuie să fie bine pusele punct. însoțiți de directorul centrului, am trecut pragul depozb telor și silozurilor din municipiul nostru. Ce am văzut, ce ani auzit, ce am constatat - în cele ce urmează., La Petroșani, depozitul al cărui șef este tovarășul Nicolae Lisăndroiu, așteaptă curat, dezinfectat, produsele. Instalațiile de căldură și aerisire au fost revizuite și se află în perfectă stare de funcționare. Silozurile, de asemenea, sînt pregătite pentru a fi asaltate cu fructe și legume. Este îmbucurător faptul că depozitul din Petroșani este dotat cu mașini moderne de sortat și preambalat cartofi, o mașină de preambalat merele, o mașină de săplat car

tofii, benzi transportoare, menite să ușureze munca oamenilor, să contribuie la sporire;; operativității unor activități necesare. Deci, utilaje există) ș-au investit pentru ele sumii însemnate de bani. Din păcate insă, nici una din aceste mașini n-am găsit-o... funcțio- nînd. Șeful depozitului ne-a asigurat că toate vor funcționa cînd depozitul va primi cantitatea de cartofi pentru însilo-Ionica FIERARU
(Continuare in pag. a 3-a)
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In toate verigile organizării producției și muncii în subteran :

EXIGENȚĂ MAXIMĂ

La exploatarea stratelor de cărbune 

cu proprietăți de autoaprindere !
Este știut că stratele din Valea Jiului au proprietatea ca. în anumite condiții de presiune și frecare, să înceapă un proces de oxidare lentă a cărbunelui care în final să aibă ca rezultat autoaprinderea lui. Această predispoziție a stra- telor este mai accentuată în estul bazinului (în mod special la stratele 3 șl 5) și mai puțin frecventă la minele din vest (la stratele subțiri — acoperitoare).In articolul de față nu ne vom ocupa de fenomenul în sine de autoaprindere ci vom căuta să subliniem exigențele care trebuie să fie avute în vedere în timpul exploatării stratelor de cărbune cu tendințe de autoaprindere, implicațiile ce se ivesc la exploatarea acestor strate și obligațiile celor care execută și a celor care organizează, controlează și conduc procesul de muncă în abataje.Cauzele care determină a- pariția focurilor în zăcămintele de cărbuni se pot împărți în cauze obiective (proprietate mai mică sau mai mare pe care o au stratele la autoaprindere) și cauze subiective. In- trucît cauzele subiective care creează condițiile necesare autoaprinderii cărbunilor în mină sînt cele care se dato- resc exclusiv activității omului în subteran, apariția focului de mină nefiind posibilă fără participarea acestora și întrucîț în stadiul actual al tehnicii cauzele obiective pot fi influențate foarte puțin, cauzele subiective rămîn singurele asupra cărora se poate acționa și chiar elimina complet.Succesiunea de exploatare a stratelor învecinate, sensul de avansare a exploatării, metoda de exploatare aleasă șj viteza de exploatare obținută poate influența asupra apariției focurilor. Se va alege, așadar, metoda cu ajutorul căreia să se obțină o viteză cît mai mare de avansare și o ex

Măsuri preventivePentru prevenirea rămînerii resturilor cărbunoase în spațiile exploatate, atît personalul de execuție cît și organele de control vor trebui să-și îndrepte atenția înspre următoarele cerințe :> să se exploateze și să se curețe cu toată conștiinciozitatea șpițurile de la culcușul și coperișul stratelor exploatate in felii orizontale ;< să se dea atenția cuvenită și să se insiste pentru curățirea cărbunelui Ia falii și laminări, chiar și în zonele unde extragerea lui este mai dificilă i< la abatajele cameră și Ia pilieri să se execute o po- di.ură și o căptușire corectă a Vetrelor, respectiv a pereților lucrărilor înainte de prăbușire pentru a nu permite trecerea cărbunelui sfărîmat de presiune în spațiul exploatat ;4. să se urmărească curățirea cărbunelui prins Ia tavan 

tragere cît mai completă a cărbunelui.Dirijarea acoperișului prin prăbușire, poate da naștere la focuri în special la abatajele care exploatează stratele groase cu susținere în lemn (armare elastică), fapt care face ca o parte importantă a presiunii rocilor din tavan să se e- xercite asupra pereților de cărbune. Această presiune duce la fisurarea și sfărîmarea colțurilor treptei de cărbune, iar cărbunele sfărîmat să fie antrenat în spațiul exploatat. Atît cărbunele antrenat în spațiul exploatat cît și pereții de cărbune formați pot da naștere la focuri. Așa de exemplu, la E. M. Lonea, în perioada anilor 1952—1973, au apărut un număr de 70 de focuri din care majoritatea se dato- resc focurilor produse în pereții de cărbune a lucrărilor miniere (focuri din spatele armăturilor — focuri de stos).întreținerea necorespunzătoare a lucrărilor miniere este încă una din cauzele care pot conduce la focuri fie direct (focuri din spatele armăturilor ca urmare a fisurării cărbunelui), fie indirect prin creșterea rezistenței aerodinamice a lucrărilor miniere și circulația curenților de ae- raj slabi prin lucrările vechi, spațiile exploatate și neînchise corect.Extragerea completă a cărbunelui este una din condițiile hotărîtoare în prevenirea focurilor de mină. O statistică la minele din bazinul Văii Jiului din anul 1966 arată că 57 la sută din focurile produse au izbucnit în spațiile exploatate și numai 43 la sută în. lucrările miniere curente. Explicația acestui fenomen este că în spațiile exploatate rămîn o serie de resturi căr- bunoase care sub influența curenților slabi de aeraj din spațiile exploatate se autoîn- călzesc iar lemnul din imediata apropiere se aprinde dînd naștere la focuri.
sau Ia vatră, interzicîndu-se practicile lăsării acestui cărbune ;surpările produse in strat să fie prinse și ridicate și unde este cazul să se rambleeze golurile respective ;Ia abatajele frontale să se dea atenție cuvenită executării peretului despărțitor înaintea pușcării, pentru a nu permite cărbunelui aruncat de pușcătură să pătrundă în spațiul exploatat ;4» să se cerceteze culcușul și acoperișul stratelor cu găuri de cercetare de minim 3 ml, în conformitate cu N.D.P.M., pentru a nu rămîne apofize nedetectate.Nerespectînd aceste prescripții, în cazul cînd lichidarea spațiilor exploatate se face prin prăbușire, resturile de cărbune se oxidează, se autoîncălzesc și pot da naștere la focuri. Astfel de focuri au apărut in ultimul timp la E. M. Lonea — la abatajul 

cameră nr. 37, stratul 3, blocul III ; E. M. Petrila — la abatajul cameră nr. 3 V, stratul 3, blocul II ; E. M. Aninoasa — la suitor, stratul 4, blocul I, precum și la alte exploatări din Valea Jiului.Deși se cunosc implicațiile și consecințele nefaste ale focurilor de mină, se mai întîl- nesc încă abateri și neglijențe care pot duce la asemenea surprize nedorite. Iată clteva fapte reprobabile constatate cu prilejul unui control efectuat nu demult la minele din Valea Jiului, de Inspectoratul general pentru protecția munții în activitatea geologică, minieră și petrolieră, tocmai cu scopul de a verifica modul cum sînt respectate normele cu privire la prevenirea focurilor și incendiilor de mină. La mina Lonea s-a constatat că nu sînt respectate normele cu privire la executarea talu- zului la pilierul de cărbune lăsat la abatajul cameră nr. 125, aripa Nord, stratul 3, blocul XII, sectorul I. Minerii de la abatajul cameră nr. 92 din stratul 3, blocul IX, tot de la sectorul I, au prins cărbune la tavan pe porțiunea a două grinzi, iar la abatajul cameră nr. 102 din stratul 3, blocul X, de ]a același sector, s-a produs o surpare a acoperișului peste cărbunele rămas neexploatat în șpiț. Deficiențe au fost întîlnite și la mina Petrila. In cadrul blocului I, stratul 3, a acestei exploatări există denivelări între abataje mai mari decît sînt cele permise de normele în vigoare, ramble- erea golurilor ca urmare a exploatării cărbunelui făcîn- du-se cu întirziere. Tot la a- ceastă exploatare s-au constatat deficiențe privind etanșa- rea digurilor, neîntreținerea căilor de acces la diguri, ne- întocmirea rapoartelor privind modul de închidere a abata
interdicții * interdicții

@ Se interzice a se lăsa goluri neumplute 
in spatele armăturilor de susținere, la lucrări
le executate in strate de cărbuni cu proprie
tăți autoinflamabile. Golurile se vor umple 
sau rambleia cu steril.

@ In stratele groase de cărbune și in cele 
cu grosimi medii, sînt interzise a se executa 
lucrările de deschidere și pregătire in strat. 
Excepție fac galeriile care traversează stra
tul, suitorile și galeriile de sub acoperiș des
tinate pentru aerajul abatajelor frontale și 
preabatajele.

® Sînt interzise a se săpa lucrări miniere 
în stratul de cărbune sub un unghi mai mic 
de 60 grade.

C- Este interzisă săparea crosingurilor în 
- stratele de huilă. In cazuri excepționale se 

admite asemenea lucrări, dar cu obligația de 
a se betona ambele galerii pe o distanță de 
cel puțin 10 m de la punctul de intersecție.
• Este interzisă săparea camerelor subte

rane (camere de mașini, garaje etc.) în stra
tele de cărbuni ; fac excepție nișele pentru 
deservirea abatajelor.

© Se interzice lăsarea in spațiul exploatat 
a pilierilor de siguranță de cărbune, sau a se 
abandona cărbune. In mod excepțional se 
admite menținerea temporară a pilierilor insă 
numai cu aprobarea forului tutelar.

In toate cazurile pilierii se vor taluza cu o 
înclinare de maximum 70 de grade.

® Este interzisă prăbușirea abatajelor din 
stratele groase dacă nu s-a cercetat culcușul 
și acoperișul stratului cu găuri de cercetare 
din 4 în 4 m și lungime maximă de 3 m.

@ Se interzice oprirea săpării lucrărilor 
de pregătire în cărbune pe o perioadă mai 
lungă de 3 luni.

® Se interzice a se creea denivelări între 
două abataje adiacente mai mari de două 
felii, iar între două abataje neadiacente, din 
același bloc, mai mare de 6 felii.

® Se interzice cu desăvîrșire a se lăsa 
șisturi cărbunoase sau cărbune pe poditura 
abatajului ce urmează a se prăbuși.

® Se interzice folosirea explozivului la 
săparea șlițurilor pentru diguri de izolare a 
lucrărilor exploatate sau a focurilor de mină.

jelor prăbușite. Și la mina Vulcan s-au întîlnit astfel de lipsuri și neajunsuri. La sectorul I, în abatajul frontal din stratul 13, blocul O, panoul 6, din cauza vitezelor mici de a- vansare abatajul era .presio- nat iar la mijlocul frontului pe o lungime de 20 metri s-a produs o surpare. La panoul 5 al aceluiași strat a fost a- bandonat cărbune la falie, iar șpițul de la partea superioară era neexploatat complet pe o lungime de 3 metri. Tot la mina Vulcan, la sectorul V, în abatajul cameră nr. 2 din stratul 3, blocul VII, era cald și existau semne prevestitoare ale procesului de autoîncăl- zire a cărbunelui (ceață la tavan).Toate aceste nereguli (doar cîteva spicuiri din procesele verbale de control) relevă faptul că la minele din bazin mai sînt încă destul de multe deficiențe în ceea ce privește respectarea măsurilor pentru prevenirea autoaprinderii cărbunelui din strate, focurilor de mină.Conducerile exploatărilor miniere împreună cu toți factorii competenți din cadrul C.C.P. trebuie să urmărească îndeaproape eliminarea cauzelor care pot conduce la apariția focurilor de mină, să tragă aspru la răspundere pe conducătorii formațiilor de lucru și pe maiștrii la ale căror locuri de muncă se constată abateri, astfel ca exploatarea stratelor de cărbune să se facă fără întreruperi și în deplină securitate.Ing. Ion MICLAUȘOIU, inspector principal în cadrul Inspectoratului teritorial pentru protecția muncii — Petroșani

In cadrul operațiunilor de transport ce se desfășoară în subteran pe traseele galeriilor secundare, cele cu locomotive Diesel reprezintă circa 80 la la sută din transportul mecanizat, cu tendințe de generalizare la toate minele.Pentru a fi apte să funcționeze în subteran. locomotivele Diesel trebuie să îndeplinească anumite condiții obligatorii care să le situeze absolut în domeniul antigrizu- tanțel și antideflagranței. Care sînt exigențele ce trebuie să le satisfacă o locomotivă Diesel de mină ? In primul rînd circuitul combustibilului și al aerului,atît cel aspirat cît șl cel evacuat, trebuie să treacă prin anumite dispozitive care au rolul de a face imposibilă transmiterea flăcării sau a temperaturilor ridicate din circuitul motorului în mediul înconjurător, respectiv în atmosfera lucrărilor din subteran. Se impune ca pe circuitul combustibilului să fie necontenit în funcțiune dispozitivul de oprire a circuitului de motorină, în cazul lipsei apei necesare răcirii gazelor evacuate din motor. Nefuncționa- rea acestui dispozitiv atrage după sine funcționarea în continuare a motorului fără posibilitatea răcirii gazelor de evacuare și deci angajarea u- nor temperaturi superioare valorii de 200 grade Celsius, impuse de art. 192 din N. D. P. M. pentru industria minieră.Și pe traseul de circulație, a aerului necesar combustiei se impune prezența filtrelor lamelare, plasate în conducta de aspirație a motorului, pentru a preîntîmpina pe a- ceastă cale propagarea flăcării în exterior în cazul că survin defecțiuni la supapele motorului.Pentru neutralizarea gazelor arse rezultate din funcțio-
Pagină realizată la 

cererea Centralei căr

bunelui Petroșani. 

narea motorului, prima măsură ce se impune este integrarea în circuitul de răcire al motorului a învelișului conductei de evacuare a gazelor.Funcționarea normală a pompei de injecție cu apă din conducta de evacuare are rolul de a coborî temperatura gazelor eșapate, fapt pentru care în camera de detentă trebuie să existe în permanență 
Un Imperativ de permanentă actualitate 

Locomotivele 
Diesel de mină

exploatate corect, cu deplină res
pectare a condițiilor obligatorii de 
antigrizutanță și antideflagrantă !apă. Orificiile de evacuare a gazelor în exterior trebuie să fie prevăzute cu filtre lamelare avînd capacele de fixare bine consolidate.Instalațiile antiincendiare ale locomotivelor se compun dintr-o butelie avînd sub presiune bioxidde carbon și o rețea de conducte menite a canaliza gazul în conducta de aspirație și deasupra motorului, acolo unde ar fi posibilă apariția focului ca urmare a funcționării motorului la temperaturi ridicate. Pentru acest fapt butelia trebuie să fie în permanență sub presiune, iar în perioadele cît buteliile sînt expediate la umplere, locomotivele vor fi dotate cu stingătoare portabile cu praf și CO2.
| ÎN VIZOR
De~ar ști fiolele să vorbească,..
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Rostul burajului cu apă în 
efectuarea, în condiții de 
deplină securitate a muncii, a 
lucrărilor de pușcare în sub
teran este știut de către fie
care miner, de către fiecare 
artificier și maistru. Nu mai 
trebuie comentat. Ceea ce ne
cesită însă adus în discuție, 
în atenția opiniei colectivelor 
de muncă de la exploatări și 
combătut cu toată tăria este 
modul cu totul greșit în care 
este înțeleasă și aplicată de 
către unii arlificieri obligația 
prevăzută de N. D. P. M. pri

aiiijBIHff. i II«j.iiimiiIuM

Și instalația de iluminat a locomotivelor trebuie să răspundă unor exigențe. Această instalație relativ simplă, este compusă dintr-un alternator, un întrerupător, două faruri și o rețea de cabluri electrice de legătură între acestea, care la nivelul introducătoarelor trebuie perfect etanșate, iar cablurile trebuie să aibă izolația în stare bună pentru ca o scînteie electrică, datorită u

nui scurt circuit, să nu fie posibilă.De reținut faptul că suspendarea unuia din dispozitivele de siguranță cu care este do- dată locomotiva Diesel de mină suspendă caracterul anti- grizutos, antideflagrant -și o fac inaptă pentru circulație în subteran.In general la minele Văii Jiului parcul de locomotive Diesel este exploatat și întreținut corespunzător exigențelor impuse de N. D. P. M. Cu toate acestea se mai întîlnesc cazuri de nerespectare a condițiilor obligatorii de antigrizutanță și antideflagranță pe care trebuie să le îndeplinească locomotivele folosite în subteran. Astfel la controlul preventiv pe linie de protec

vind folosirea burajului cu 
apă. lată și cîteva 
mostre a unor aseme
nea atitudini... antifioie dez
văluite cu prilejul unui con
trol preventiv pe linie de 
protecție a muncii efectuat 
în luna' trecută de organele 
Centralei cărbunelui la mine
le Uricani și Lupeni. In 
schimbul II al zilei de 20 au
gust, artificierul Crăciun Suci, 
de la sectorul II, a încărcat 
găurile cu exploziv la abata
jul cameră din stratul 17- 
18 blocul IV fl fără a avea a- 

ție a muncii efectuat la mina Uricani, în luna august, a. c., au fost găsite circulînd pe traseul de transport de la o- rizontul 500 locomotivele Diesel cu nr. 5, 23 și 26 care prezentau deficiențe la etan- șările filtrelor de evacuare a gazelor și la dispozitivul an- tiincendiar.O stare de lucruri incompatibilă cu normele de securitate prescrise pentru folosirea în subteran a locomotivelor cu combustie internă au fost întîlnite și la mina Lupeni, cu prilejul aceluiași control. In garajul de locomotive Diesel de la orizontul 480 se păstra o cisternă — navetă cu motorină avînd orificiile de acces libere, fără bușon. Evidența orelor de funcționare a locomotivelor nu era ținută și condusă corect, iar în registrele de tură privind exploatarea în subteran a locomotivelor Diesel, nu era consemnat, în unele cazuri atestarea caracterului antigrizutos al locomotivelor. Nici pentru locomotivele aflate „în rezervă “ nu era menționat în evidențe dacă corespund sau nu din punct de vedere al antigrizu- tanței.Evidența reviziilor zilnice, a orelor de funcționare și a consumului de combustibil au un rol profilactic cu scopul de a urmări efectuarea reviziilor și menținerea caracterului antigrizutos a parcului de locomotive din subteran. De asemenea folosirea personalului calificat la manevrarea locomotivelor Diesel și instruirea periodică a acestuia fac parte din complexul de măsuri menite să asigure efectuarea transportului subteran în condiții de deplină securitate.Ing. Petru IOSIP, serviciul control protecția muncii— C. O. P.
supra sa Hole pentru efec- ' 
tuarea burajului cu apă. La 
fel, în schimbul I al zilei de 
18 august, artificierul Am
brozie Rus a ridicat de la de
pozitul de exploziv un număr 
de 130 de capse, iar fiole pen
tru burajul cu apă numai 100 
de bucăți. Cum justifică în 
acest caz artificierul folosi
rea fiolelor cu apă pentru 
fiecare gaură pușcată ?O ciudățenie care ține tot 
de ignorarea fiolelor cu apă 
pentru buraj a putut fi con
statată și la mina Lupeni, tot 
cu prilejul aceluiași control 
efectuat de organele de pro
tecție a muncii din C. C. P. 
In ziua de 28 august, la aba
tajul cameră nr. 7 din stratul 
3 blocul III, din cadrul secto
rului I, s-au găsit un număr 
de fiole pentru burajul cu 
apă, abandonate. Pur și sim
plu abandonate (I). Așa- I dar, pe lingă faptul că la I 
acel loc de muncă se efectua | 
pușcarea fără a se a- i
plica măsurile de fo- |
Iosire a burajului cu apă . — deci în condiții de nesecu- | 
ritate — se făcea și risipă.

Vorba cîntecului: de-ar ști 
fiolele (cu apă) să vorbeas
că... multe s-ar descoperi...I. BRÂDEANDȘi-uite-așa, artificierii cal- că-n picioare fiolele cu apă și, bineînțeles, odată cu aceasta 'își „stropesc" responsabilita- Itea... !
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Acumulările de metan din spațiul exploatat al abatajelor frontale -
te de norme, atunci lucrările de pușcare vor fi interzise. In toate cazurile se va acorda o mare atenție la întreținerea

și exploatarea echipamentelor electromecanice.Ing. Dumitru IONESCU, șef laborator metan praf cărbune — C. G. S. M.
un pericol ce trebuie permanent stâpînit și combătut

In urma extragerii cărbunelui din strat rezultă un spațiu care trebuie dirijat fie prin prăbușirea rocilor acoperitoare, fie prin rambleere cu material anume preparat, Cea mai extinsă metodă de dirijare a spațiului exploatat folosită la minele Văii Jiului este prin lăsarea lină a co- perișului. Felul rocilor din acoperiș, tăria lor, modul de rupere influențează în mod direct umplerea spațiului rezultat din extragerea cărbunelui, Metanul din aceste goluri reprezintă un deosebit pericol pentru desfășurarea în condiții de siguranță a activității din abataj, deoarece în anumite împrejurări poate i- nunda în atmosfera acestuia formînd amestecuri aer + metan cu concentrații inflamabile sau explozive. Condițiile de inundare a abatajului, de altfel greu de prevăzut, pot fi determinate de loviturile de coperiș cauzate de ruperea instantanee a rocilor rămase în consolă, coborîrea bruscă a presiunii barometries, oprirea accidentală a aerajului general, lucrările de pușcare ș. a.Specialiștii din producție și cercetare din diverse țări au încercat să dea soluții concrete care să conducă la înlăturarea acestui pericol permanent din imediata vecinătate a abatajului. In acest sens sînt tre f&măroat captarea me

tanului cu ajutorul galeriilor și sondelor de drenare executate în stratele neexploatabile și situate deasupra celor în exploatare, folosirea canalelor de drenare cu amplasarea acestora în special în partea superioară a panourilor în exploatare, dirijarea cantităților de metan din spațiul exploatat prin folosirea unor curenți de aeraj auxiliari și_a unor camere de amestec în galeria de cap (numit și aeraj în ,,zet“) etc.Problema acumulărilor de metan din spațiul exploatat al abatajelor frontale a stat și se află în atenția organelor de specialitate de la C.C.P. și C. C. S. M., în ultimul timp efectuîndu-se chiar măsurători de constatare. Cercetările și măsurătorile efectuate la unele mine din bazinul Văii Jiului au scos în evidență următoarele aspecte importante (vezi schițele) :— rocile din coperișul stratului 15 se rup cu ușurință și la dimensiuni mici, golurile care se formează în mod cu totul izolat nu depășesc volume de 1 sau 1,5 mc iar acumulările din acestea indică prezența metanului în proporții de pînă la 0,5 la sută (cazurile de la Paroșeni și Uricani) : .— rocile din coperișnl stratului 13 se rup diferit'de la mină la mină, la distanțe
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MINA ANINOASA • Situația acumulărilor de metan într-unul 
din golurile din spațiul prăbușit al abatajului frontal din stratul 
15, sectorul III - Piscu (august 1973).

mari de front creîndu-se goluri cu volume cuprinse între 8 și 56 mc în care se a- cumulează metanul în concentrații variind între 2 și 6 la sută voi. (cazurile de la Lupeni și Vulcan);— în golurile din zona surpată a abatajului frontal din str. 15 acumulările de metan au fost în concentrații explozive, variind de la 7 la 15 la sută voi, CH4 (vezi figura — mina Aninoasa).— în rocile afinate din coperișul principal în cavitățile, crăpăturile și fisurile rezultate în urma procesului de

dirijare a coperișului concentrațiile de metan variază în limite largi, de la 5 la 72 la sută în cazul stratului 15 de la Paroșeni și de la 3 la 64 la sută în cazul stratului 13 de la mina Lupeni ;•— experimentările efectuate de E. M. Lupeni prij^ftolosirea aerajului în „zet“ la stratul 13 bloc VI au demonstrat reducerea acumulărilor de metan în spațiul exploatat din vecinătatea galeriei de aeraj, de la 37-48 la sută la 7 la sută CH4; ■ ■— experimentările efectuate de E. M. Vulcan și C. C. S. M.

la stratul 13, blocul O, prin folosirea unor panouri de deviere a unei părți din debitul de aer care circula prin abatajul frontal,spre golurile existente în zona exploatată, au condus la scăderea concentrației de metan din acumulare de la valori de 3-6 la sută la valori cuprinse între 1 și 2 la sută CH4.Pentru prevenirea formării de acumulări de metan periculoase în spațiile exploatate a abatajelor frontale din stratele de grosime medie și mică de la minele din Valea Jiului, se recomandă aplicarea următoarelor măsuri :© controlul metanului în spațiul prăbușit pe o adîncime de cea. 1 m. și aplicarea măsurilor cumulare din spațiile normale de lucru în cazul detectării de conținuturi de CH4 peste limitele prevăzute de norme ;® indiguirea zonelor exploatate, captarea și conducerea metanului printr-o conductă montată în dig și legată de rețeaua de drenare a minei sau la alt mijloc de conducere a gazului (ejectoare de mare capacitate, ventilație parțială etc.)© activizarea aerajului în zona abatajului respectiv.© crearea de canale în zona surpată pentru acumularea și drenarea gazelor sau lăsarea de conducte perforate în spațiul surpat și conecta

rea acestora la un sistem de dirijare a gazului existent în subteran.© evacuarea metanului din zona exploatată prin închiderea golurilor, utilizarea panourilor deviatoare, a ejec- toarelor și ventilatoarelor pneumatice.© executarea de foraje spre fisurile, golurile și boitele formate în coperișul principal și legarea acestora la rețeaua de drenare a minei.© avansarea direcțională a abatajelor frontale în care trecerea se face prin pușcare (avansarea ascendentă să fie admisă numai în cazul tăierii mecanizate).• dirijarea unui debit de aer suplimentar prin zona exploatată pe principiul schemei de aeraj în „zet".Prezența acumulărilor de metan din golurile existente în spațiul exploatat nu trebuie ignorată. Primul lucru care trebuie făcut este depistarea golurilor și măsurarea metanului acumulat în acestea. O- dată stabilită, acumularea trebuie înlăturată fie cu ajutorul aerajului general dirijînd o a- nvmită cantitate de.a^r spre zona cu goluri, fio cu aiutorul unor electoare de împrăstiere tio Coandă. fie cu ajutorul ventilatoarelor tub pneumatice care să refuleze aer în spațiul exploatat. Dacă diluarea metanului în goluri nu s-a realizat sub limitele prevăzu
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MiNA VULCAN ® Situația acumulărilor de metan în golu
rile din spațiul prăbușit al unui abataj frontal.
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MINA URICANI • Situația acumulărilor de metan in golurile 
din spațiul prăbușit al unui abataj frontal.

1



VINERI, 14 SEPTEMBRIE 1973
Steagul roșu

Mai sînt trei zile pînă la 
deschiderea noului an 

de învățămînt

Reparațiile la școli 
sînt terminate - 
anul școlar poate 

începePe inginerul Victor Stoi, din cadrul biroului de sistematizare a Consiliului popular din Lupeni, l-am găsit la planșetă discutînd aprins planul de ansamblu al cartierului „Visco- za IV“. Mi-a fost foarte ușor să aduc vorba despre ceea ce mă interesa.
— După cite observ, in mun

ca dumneavoastră îmbinați u- 
tilul cu plăcutul... M-ar intere
sa citeva relații privind situația 
reparațiilor la școlile generale, 
liceu și grădinițe.— Da... Pe anul în curs reparațiile curente și capitale, precum și alte modificări necesare, sint pe terminate. Avem și greutăți, dar astea vi Ie spun mai pe urmă. E bine să rețineți că pentru școlile generale s-a folosit un fond de 140 000 lei, pentru grădinițe 16 000 lei, la liceu 30 000 lei...Am aflat de asemenea, că fondul de cheltuieli pentru reparații a fost depășit cu circa 20 000 lei, sumă asigurată de Consiliul popular municipal Petroșani, urmînd să mai apară încă o suplimentare mai mare, de 53 000 lei, virați de același consiliu. Pentru obiecte de inventar, mobilier pentru grădinițele de copii a fost suplimentat bugetul cu 40 000 lei.— In baza acestui buget s-a făcut o comandă la F.I.L. Petroșani pentru 100 scaune și 50 de mese, îmi spunea

In folosul Informării salarlaților, 

în sprijinul producțieiProgramele zilnice ale stației de radioamplificare de la E.M. Lonea — mult apreciate de salariații minei — se îmbogățesc continuu. Redactorul emisiunilor, Sergiu Boiță, ne informează despre diversificarea permanentă a acestor programe, care deja nu se mai rezumă la anunțarea unor norme de tehnica securității muncii și la popularizarea fruntașilor minei, informînd detaliat auditorii despre principalele evenimente interne și internaționale (o adevărată „revistă a pr sei“) la zi, „lansează" breviare ale noutăților din municipiu, oferă ascultătorilor prilejuri de a se afla mereu în actualitate, totul în folosul informării salariați- lor, în sprijinul producției.
(Urmare din pag. 1)zat. Dar, mașina de spălat cartofi care... doarme în același loc de cîțiva ani, nu are nici o șansă de a se... trezi spălînd cartofii. Motivul ? Lipsa debitului de apă necesar. Aceeași problemă o pune liftul despre care, șeful depozitului nu-și amintea să fi funcționat mai mult de o zi. Așa că, muncitorii de aici trebuie să se uite cu jind la lift și să care cu spatele lăzile încărcate. Referitor la această stare de lucruri tovarășul director loan Cosma ne-a dat următoarele lămuriri: „Utilajele sînt în perfectă stare de funcționare. Zilele acestea, va veni de la Deva mecanicul șef care va instrui pe șeful depozitului și oamenii. Mașina de spălat cartofi despre care este vorba, din toamna aceasta va fi folosită și ea, la secția din Li- vezeni unde sînt condiții pentru funcționare. Cît privește liftul, va fi reparat în scurt timp".Urmează ca în acest scurt timp să ne convingem la fața locului dacă într-adevăr, toate utilajele își îndeplinesc menirea...In rest, silozurile din Petroșani situate la piață (în hale), la data vizitei, erau supuse unor ultime pregătiri care, în cursul a două-trei zile vor fi 

interlocutorul. Din păcate, comanda nu a fost onorată pînă în prezent.Tovarășul inginer V. Stoi menționa la început că reparațiile „sînt pe terminate'1. Ar mai fi de lucru la grădi. nițele de pe iîngă școlile generale nr. 2 și nr. 3, unde sectorul Lupeni al E.G.L. a întîrziat lucrările din motive nu prea întemeiate. La atelierele de la Școala generală nr. 2 nu sînt executate instalațiile sanitare. La fel se întîrzie lucrările de finisare și instalațiile sanitare și electrice ale grădiniței de pe Iîngă Școala generală nr. 1.Un element nou în acest an îl constituie și extinderile grădinițelor cum este nr. 3, cu patru săli de clasă, și s-a deschis grădinița din cartierul III „Viscoza” cu două săli de clasă, mârindu-seconsiderabil capacitatea de cuprindere a copiilor de vîrs- tă preșcolară.Și pentru ca totuși grădinițele de copii să-și înceapă activitatea la timp, comitetul executiv al Consiliului popular din Lupeni a luat măsurile de rigoare pentru dotarea lor provizorie cu mobilier. Deci, în Lupeni reparațiile și pregătirile școlilor sînt terminate, anul școlar poate începe. Iuliu POPA

încheiate. Trecînd în revistă secția de la Livezeni, aceasta a conservat deja pentru iarnă cantități însemnate de legume și fructe. Nu același lucru se poate spune însă, de terenurile de la Iscroni ale C.L.F., Unde nu s-au săpat încă gropile pentru însilozarea în pă- mînt a rădăcinoaselor.g» Dacă la Petroșani s-au ri- dicat cîteva obiecții — e
Gospodarii harnici 

îsi fac vara sanie...5

drept lesne de înlăturat — la Lupeni am găsit în depozit și silozuri o ordine exemplară, cum s-ar spune ca-n farmacie. La intrare, te întîmpină vitrina cu sortimentele la zi aflate in depozitul de tranzit, curățenia — perfectă. Cît despre silozul din Bărbăteni, aici domnea aceeași ordine ; totul văruit, vopsit, însilozare în dine, cu și carnete 
celulele de perfectă or- termometre de sugestiila intrare, instalațiile electrice, de aerisire și încălzire, liftul, utilajele, totul ' așteaptă

Centrul unui oraș minier.

Ritmul de execuție a fost impulsionatConducerea șantierului T. C. M. M. Petroșani ne informează că analiza efectuată în articolul „Un obiectiv de investiții al cărui ritm de e- xecuție se cere grabnic impulsionat" publicat în ziarul nostru din 11 august, a determinat adoptarea unor măsuri capabile să conducă la realizarea dezideratului cuprins în titlu.Au fost întreprinse măsuri în direcția asigurării efectivelor necesare, realizîndu-se „majorarea efectivelor de muncitori cu 30 la sută prin redistribuirea între loturi, în cursul lunii septembrie asigu- rîndu-se numărul de muncitori planificat. De asemenea, s-au făcut demersuri pe lingă beneficiar pentru urgentarea ritmului de predare la montaj a utilajelor tehnologice necesare, în prezent fiind pregătită pentru montaj o cantitate de circa 300 de tone de utilaje".Notăm, de asemenea, că se află în stadiu de definitivare documentațiile refăcute prin care se rezolvă problema diferențelor de preț de deviz și de 
sosirea mărfii. Pentru timpul ploios, gospodarii de aici au un șopron acoperit, unde cartofii vor aștepta sortarea. Tovarășul Marin Sanda s-a dovedit a fi un gospodar foarte harnic și priceput, cartea lui de vizită fiind depozitul din Lupeni pe care-1 are în grijă...La ora actuală, deci, „cămările" C.L.F.-ului Petroșani, sînt gata pentru a fi umplute.

Deja au sosit cantități însemnate de ceapă, care a început să fie sortată și depozitată. Urmează ca peste cîtva timp să vizităm din nou depozitele, pentru a vedea în ce condiții se realizează planul de aprovizionare pentru iarnă.Nu încheiem înainte de a aminti că, deși marfa pentru însilozat nu a sosit încă, in depozite am găsit o intensă activitate. Muncitorii aveau de lucru cu marfa de tranzit: descărcau mașini, vagoane, sortau, aranjau produsele în depozite. Și merită să fie evi- dențiați o seamă de oameni ca

Foto : I. LIClU

achiziționare a confecțiilor metalice, problemă care a determinat pînă acum unele restanțe în desfășurarea montajelor. Se menționează că se vor face demersurile necesare în vederea „obținerii de Ia I.U.M.P. a termenelor de e- xecuție pentru confecții metalice care să nu afecteze punerea în funcțiune a liniei tehnologice și că se va urmări asigurarea cu prioritate cu materialele necesare a lotului Lupeni".Apreciem ca utile măsurile întreprinse de conducerea șantierului în vederea accelerării ritmului de execuție al lucrărilor de modernizare și extindere a preparației Lupeni, dată fiind importanța punerii în funcțiune la termen, a acestui obiectiv, in contextul sarcinilor de producție ce revin beneficiarului în cursul anului viitor. In continuare este necesar să se depună toate eforturile pentru realizarea acestor măsuri, astfel ca luna septembrie să marcheze realizări cît mai hune la acest important obiectiv de investiții.
Ion Mărmăreanu, Veronica Cristea, Marin Lungu, de la depozitul din Petroșani, Angela Ebîncă, Marioara Diaconii, Maria Anghel (Lupeni), și mulți alții, care prin hărnicia lor contribuie la depozitarea și îngrijirea fondului de marfă. De asemenea, merită să fie evidențiați aceia, pentru care timpul de lucru nu are măsură. Este vorba de șoferii Ion Mariș, Iulian Negrușoiu, Constantin Bilac (Petroșani), Constantin Gross, Alexandru Burlan, Francisc Pataky (Lupeni) și alții, care sînt plecați în curse lungi prin țară pentru a aduce de la producători marfa necesară.Anul acesta, după cum ne spunea directorul loan Cosma, gospodarii C.L.F. și-au făcut „sanie" vara, s-au preocupat din timp, bine organizați, de pregătirea aprovizionării de iarnă. Delegații sînt plecați la producători pentru a asigura onorarea din timp a contractelor. Există, deci, certitudinea că fondul de marfă va satisface din plin cerințele cantitative și calitative, că însilozarea legumelor și fructe, lor se va încheia mult mai devreme decît a fost planificat și în condiții optime pentru păstrare peste iarnă.

Start in 
campionatele 

municipale de 
volei și fotbalSîmbătă, 15 septembrie a.c., se va da startul echipelor participante în campionatul municipal de volei, la care s-au înscris un număr de șase formații (Știința și Parîngul din Petroșani, Parîngul Lonea, I. <P. S. P. Livezeni, Prepara- ția Coroești și Minerul Lupeni). Regretabilă este nepar- ticiparea echipei clubului sportiv Jiul Petroșani, cunos- cînd că în edițiile precedente echipa condusă de instructorul Ion Pupăzan, a obținut unele rezultate frumoase.Iată și programul primei etape : Minerul Lupeni — I. P. S. P. Livezeni ; Preparatorul Coroești — Parîngul Lonea. Meciul Știința Petroșani — Parîngul Petroșani se va juca la o altă dată.Tot în data de 15 septembrie a. c., vor începe și întrecerile din cadrul campionatului municipal de fotbal, ediția 1973-1974, unde și-au dat a- deziunea de participare doar patru echipe, respectiv: Preparatorul Lupeni, Minerul Pa- roșeni, C. F. R. Petroșani și E. G. L. Petrila.Prima etapă programează următoarele două partide: C.F.R. — Minerul Paroșeni și Preparatorul Lupeni — E.G.L. Petrila.Dat fiind faptul că la actuala ediție participă numai patru echipe, conform regulamentului de organizare și desfășurare, campionatul se va desfășura tur-retur de două ori.

S. BALOI

Recuperarea urgentă
a restanțelor de plan

(Urmare din pag. 1)O altă măsură privind lucrările de săpare, a fost menținerea mașinilor de încărcat tip M.I.P.-2 într-o perfectă stare de funcționare, asigu- rîndu-se pe două schimburi, revizia și întreținerea lor.Prioritar în centrul preocupărilor stă și aprovizionarea brigăzilor cu materiale de susținere; s-au creat micro- depozite subterane pentru a- ceste materiale, lucru ce a contribuit din plin la realizarea ciclurilor programate pe fiecare brigadă.S-au mai întreprins și alte acțiuni ca: menținerea și completarea formațiilor tip pe genuri de lucrări, asigurarea cu personal mecanic de întreținere a lucrărilor, asistență tehnică competentă pe fiecare schimb, buna utilizare a efectivelor, acordarea u- nei atenții deosebite coordonării lucrărilor, elemente care au permis sporirea vitezelor de avansare atît la lucrările de săpare, cît și la cele de betonare. S-a ajuns astfel la lucrările de săpare la o avansare medie de 2,95 ml/zi, realizîndu-se pe lună 94,0 ml de galerie dublă cu profil de 9,5 metri cubi și armare în cîm- puri de 0,5 m — lucrare executată de brigada condusă de comunistul Gabor Levay.S-a acționat, de asemenea, pentru îmbunătățirea activității și la lucrările de betonare. Pentru a obține și în acest domeniu viteze sporite, s-a aplicat o tehnologie nouă pentru E. M. Dîlja, constînd din betonarea în a- vans a vetrei lucrării, în ur

Momentul...La început a fost un „egal" onorabil (cu „U“ Craiova) care nu avea deloc darul de a incita spiritele ; a venit apoi înfrîngerea categorică de la Reșița și lamentabila partidă cu F. C. Constanța, care au redus la dimensiunile minusculului... purice inimile suporterilor Jiului. In continuare, programarea (defavorabilă — două meciuri în depla-
AVANCRONICĂ 

FOTBALISTICĂ

sare, consecutive), a strîns rîn- durile jucătorilor Jiului ; a- propierea de... os a cuțitului, vorba aceea, a determinat o cotitură în jocul echipei lui Traian Ivănescu, partidele de la Ploiești și Arad relevînd o mobilizare a forțelor și-un joc apropiat posibilităților, în pofida rezultatelor nefavorabile... înfruntarea cu F. C. Argeșul, se știe, a marcat întreruperea suitei înfrîngerilor Jiului, soldată cu sporirea zestrei de puncte în clasament. A sosit; deci, momentul „fluxului". Cîștigînd de o manieră suficient de convingătoare întrecerea cu echipa din Pitești, Jiul a făcut din nou să se vorbească, în lumea fotbalului românesc, despre echipa minerilor din Valea Jiului. Modificările aduse de antrenor formulei de echipă, stilului de joc al acesteia ne-au convins că drumul pe care deja se înscrie Jiul in primul eșalon al fotbalului nostru va fi unul ascendent. Acumulările de „provizie" fizică la antrenamente deja își spun răspicat cuvîntul... Am stat de vorbă cu jucătorii Jiului după meciul cu echipa lui Dobrin și înainte de plecarea spre București, pentru partida cu Sportul studențesc. Optimismul (subțiat acum cîteva săp- tămîni) a fost reinstaurat în echipă.

mă realizîndu-se .zidirea pereților și boitei. Această metodologie, a făcut ca realizările obținute față de lunile precedente să fie mai bune. Dacă pînă acum se obținea lunar cite 40 ml de galerie simplă betonată, nivelul realizărilor a crescut în luna iulie pînă la 55,5 ml, rezultat dobîndit de brigada condusă de minerul Gheorghe Pereș.In prezent atenția colectivului sectorului de investiții este îndreptată insistent spre executarea lucrărilor de betonare — domeniu în care există rămîneri în urmă datorită e- xecutării cu precădere în perioadele anterioare a lucrărilor de săpare, precum și spre concentrarea lucrărilor în zona blocurilor II și III, în vederea deschiderii de noi fronturi de producție la orizontul 350 din zona puțului orb nr. 4.Ținînd seama de restanțele de plan acumulate de la în
Mica publicitatePIERDUT legitimație de serviciu pe numele Pârău Petruță, eliberată de E. M. Aninoasa. O declar nulă,PIERDUT legitimație bibliotecă Institutul de mine Petroșani, pe numele Cărpinean Maria. O declar nulă.PIERDUT legitimație de serviciu pe numele Vasile Constantin, eliberată de E. M. Petrila. O declar nulă.FAZANI DE VINATOARE vînd, la adresa str. Decebal, nr. 2, colonia Ștefan — Lupeni.VÎND Skoda Octavia. Strada 23 August, Vulcan, colonia Cocoșvar.VEND Taunus super. Petrila, Republicii 94.ANGAJEZ femeie îngrijire doi copii. Petroșani, str. Republicii 109, apartament 28.

„fluxului"Cu toții, la unison, consideră că deja au fost „coapte" premisele pentru ca echipa să treacă la asaltul locurilor de la „etajele" superioare ale clasamentului. Sportul- studențesc, orice s-ar spune, nu e o echipă invincibilă (la Craiova, ca joc au cedat mult mai categoric decît arată scorul). In zilele formei maxime ale oricărei echipe apar și 

momente nu prea „senine". Tot ce e posibil ca o asemenea zi să fie... sîmbătă. Adop- tînd o tactică adecvată, in- sistînd cu preponderență pe întărirea defensivei (cu anihilarea „pilonilor" echipei bucu- reștene, Mircea Sandu și Octavian Ionescu, și reducerea la tăcere a extremei drepte, indiferent dacă aceasta se va numi Leșeanu sau Lucaci), căreia să-i fie alipit un joc de contraatacuri surprinzătoare (nu ar fi rău să fie utilizat, pe stînga, Naidin, care-1 poate depăși pe Tănăsescu), Jiul poate veni de la București cu... fruntea sus. Orice rezultat, în această partidă, ne a- pare posibil. Avem încredere în dîrzenia apărării Jiului, în „renașterea" lui Rozsnai (Faptul că a fost scos din lotul de tineret nu-1 deranjează pe a- cesta ? Nici pe Mulțescu nu-I supără ezitările de care se debarasase cîndva ? La București, ambii au ocazia să-și reapropie privirile observatorilor de la F.R.F.), în destoinicia lui Stocker, în laborioasa noastră linie mediană (Naghi — Libardi), în întreaga formație care a ciștigat duminică. Așteptăm de la ei, de la toți, confirmarea momentului de „flux" pe care-1 anunță. Escaladarea treptelor clasamentului trebuie să înceapă încă de pe acum. (v. t.).

ceputul anului, trimestrele III și IV constituie pentru minerii și cadrele tehnice din sectorul V o perioadă de mobilizare plenară în scopul recuperării cît mai grabnice a volumelor fizice de lucrări de deschideri nerealizate.Sub îndrumarea organizației de partid și cu sprijinul conducerii exploatării, colectivul sectorului V va depune toate eforturile pentru a se achita cu cinste de sarcinile ce-i stau în față pentru a putea raporta Ia finele anului rezultate cît mai bune la toți indicatorii de plan. Vom pune accentul pe ridicarea calității lucrărilor de construcții-mon- taj, vom respecta termenele de punere în funcțiune a obiectivelor de investiții știind că toate acestea condiționează valorificarea de noi zone de zăcămînt în subteran, punerea în valoare a noi rezerve de cărbune pentru economia națională.

Au „speculat" 
ce nu se 
așteptau...Aurelia Pop, domiciliată în Petroșani, condamnată de două ori pentru speculă, are o soră pe nume Ecate- rina Petric, domiciliată in comuna Covășiuț, (județul Arad), care a locuit și a lucrat și ea cu cîtva timp în urmă în Petroșani. Cu ocazia vizitelor pe care i le făcea destul de des surorii sale, P. Ecaterina nu venea niciodată cu... mîna goală. Ea aducea de fiecare dată, diferite obiecte de proveniență străină, achiziționate în „talcioc". Dar nu pentru a fi oferite ca un cadou, ci pentru a le comercializa în Petroșani, evident cu suprapreț.Proveniența umbrelelor, bluzelor supraelastice, plicurilor cu supă „Vegeta", ciorapilor, ilustratelor și a altor sortimente de obiecte aflate în arsenalul „bișnițarilor" și oferite amatorilor de „chilipiruri", a fost pînă la urmă aflată. In consecință, cele două surori au fost condamnate pentru speculă : A. Pop, la doi ani, iar P. Ecaterina la 8 luni.

Ceasul rău...Florea Dinescu din Vulcan avea un hobby : motocicleta. In noaptea de 6 iunie a. c., pe la ora 24. conducea vehiculul preferat pe șoseaua Paroșeni — Vulcan. Nu avea însă permis de conducere. Prietenul său, P. M., care era în posesia unui carnet de conducere, indispensabil circulației pe șosele, l-a sfătuit să-1 lase pe el la ghidonul motocicletei. Dar, te poți pune cu cineva care îi îndărătnic mai abitir decît ; patrupedul urechiat din . snoavele cu tîlc ? Degeaba ! credea F. Dinescu că întu- • nericul nopții îl va proteja de vigilența oamenilor or- . dinii, s-a înșelat amarnic. Fiindcă în Vulcan a fost o- ; prit și cum situația lui nu ' era... „ca pe roate", a fost ! trimis în judecată pentru !• conducere fără permis, I fiind condamnat la plata u-Ce să-i faci, ceasul rău, de la miezul nopții I
N-a ieșit... 
„pasența"Aurel Jitea din Petroșani, muncitor forestier, (care a mai fost condamnat trei luni pentru furt) în 20 septembrie 1972, în compania amicului său I. Iosif, a colindat o duzină de localuri din Petrila și Petroșani, unde au îngurgitat cantități apreciabile de alcool, ajun- gînd amîndoi într-o stare de ebrietate avansată. Insă pentru A. Jitea can ti ta- tea nu era suficient de ardentă, încît să-și piardă complet rațiunea. Astfel, știind că prietenul său are asupra sa o sumă de bani, i-a sustras portmoneul, în- sușindu-și 800 de lei, apoi ca să fie mai original, îi introduce în loc, în buzunar, propriul său portmoneu, fără nici un „șfanț" bineînțeles. Dar „pasența" a isșit pe dos pentru Jitea, care a „încasat" un an închisoare. Aurel COMȘA, Nicolae GHERGHIN judecătoria Petroșani

V>>V\A/V>AA^/VVVV^VVVV\A?VVVVXA/VVVVVVVVVV\AA?VlA?VVVVVVVVVVVVVVV\AA/VVVVVVVVVVVVVVVVVV\A/VVVVVVVVVVVlAAA/V,1DUMINICA, 16 septembrieBună dimineața. Cravatele roșii. Film serial : Daktari. Viața satului.Emisiune în limba maghiară.De strajă patriei. Album duminical. Film serial: Arthur. Magazin sportiv. Imagini din Mexic. „Aniversarea focului" Reportaj realizat la Reșița.1001 de seri. Pățaniile lui Lambsy (VII). Telejurnal. Săptămî- na politică internă și internațională în imagini.Al Vl-lea Festival internațional „GeorgeEnescu". Concert de muzică populară susținut ' ‘Zamfir și formația sa. Film artistic : - Urmăritorii.22,50 Telejurnal. Sport.
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LUNI, 17 septembrie17,3018,0018,05 Curs de limba franceză. Recapitulare (9).Telex.La ordinea Zilei.Azi, județul Neamț.
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Căminul.Bine te-am găsit, școală IScena.1 001 de seri.Telejurnal. Cincinalul înainte de termen. 1973 — an hotărîtor. Deschiderea noului an de învățămînt.Al Vl-lea Festival internațional „George Enescu". Partea I a concertului Orchestrei simfonice a Filarmonicii „George E- nescu". Dirijor Georges Pretre. Solist Valentin Gheorghiu. Revista literar-artis- tică TV.Roman-foileton Vinul roșu (IV).Orele mării.24 de ore.MARȚI, 18 septembrie9,0010,0010,0510,4510,5012,0017,30

Teleșcoală.Telex.Revista literar-artis- tică TV. (reluare).Publicitate.Film artistic : Bumba- raș (I).Telejurnal.Curs de limbă germană. Recapitulare (11).

j

18,00 Telex.18,05 Cum vorbim.18,2018,2518,40
11,50

19,2019,30
20,00

Publicitate.Melodii populare. Timp și anotimp agricultură.Biruit-au gîndul. tători de școli și tini — Gheorghe zăr.1 001 de seri.Telejurnal. Cincinalul înainte de termen 1973 — an hotărîtor.Al Vl-lea Festival internațional „G(?or Enescu". Concertul închidere susținut orchestra simfonică Radioteleviziunii. rijor : Iosif Conta. Solist Yehudi Menuhin.24 de ore.

înDă- da- La-

i aDi-
MIERCURI, 19 septembrie9,0010,0010,05
10,2510,30

Teleșcoală.Telex.Municipalitatea răspunde bucureșteanu- lui.Publicitate.Telecinemateca pentru tineret (reluare) Poveste sîngeroasă.

12,0017.3018,0018.1518,35

Popas folcloric la lele Ceahlăului luare).Telejurnal.Curs de limbăRecapitulare (10). Telex.Steaua polară.Reporterii noștri

poa- (re- 20,00
rusă. 20,0520.20la

CînteculHora tinereții, ca — George riu.Teleobiectiv. Telecinemateca. coșatul de la Dame. Cu

săptămîniiMuzi-Grigo-
Co-NotreMaureenPROGRAMUL

7 V pentru 
sâptâmîna 

viitoare

JOI, 20 septembrie9,009,3010,0010,05

20,00

Curs de limbă engleză. Recapitulare (11).Curs de limbă germană.Recapitulare (12). Telex.Telecinemateca (reluare). „Cocoșatul de la Notre Dame".Telejurnal.— 17,00 Teleșcoală. Emisiune în limba maghiară.Telex.Din țările socialiste. Universitatea TV.1 001 de seri.Telejurnal. Cincinalul înainte de termen. 1973 —- an hotărîtor. Cîntecul săptămînii. Hora tinereții.Publicitate.Seară pentru tineret. 24 de ore.festiva] Gong final. O’ Hara, Charles Lau18,50 Dialog. Dimitrie Can- ghton, sir Cedric Har- 9,00temir și afirmarea dwich.conștiinței de sine a 22,20 24 de ore. 9,30poporului român. 22,40 Fotbal : Chimia Rîm-19,15 Publicitate. nicu Vîlcea — Glento- 10,0019,20 1 001 de seri. ran Belfast (Cupa cupe 10,0519,30 Telejurnal. Cincinalul lor). Selecțiuni înre 10,15înainte de termen. 1973 gistrate de la Rîmnicu 10,30— an hotărîtor. Vîlcea.

VINERI, 21 septembrie

matografică (reluare). 12,00 Telejurnal.16,00 — 17,00 Teleșcoală.17,30 Curs de limbă engleză.Recapitulare (11).Telex.Tragerea Loto.La volan — emisiune • pentru conducătorii auto.Arta plastică. Teleconferință de presă.Publicitate.1 001 de seri. Telejurnal. Cincinalul înainte de termen. 1973 — an hotărîtor. Cîntecul săptămînii. Hora tinereții.Reflector. ,Film artistic : Pe jos, pe cal și cu mașina. O producție o studiourilor cinematografice fran- ' ceze.Muzică populară cu Ioana Crăciun.24 de ore.

18,0018,0518,1518,3018,4519,1519,2019,3020,0020,0520,25
22,0022,15Curs de limbă franceză. Recapitulare (10). Curs de limbă rusă. Recapitulare (11). Telex.Muzică populară. Teleobiectiv.Travelling. Magazin bilunar de cultură cine-

SlMBATA, 22 septembrie9,00
9,3010,0010,30

A fost odată ca niciodată... Povestirile piticului Bimbo (II).O viață pentru o idee (reluare). Constantin Miculescu.Telex.Roman-foileton. Veri-

12,0016,0016,0516,2516,30

șoara Bette. Reluarea părții a IlI-a.11,10 Muzică populară cu Ioana Crăciun.11,25 Selecțiuni din Albumul duminical.Telejurnal.Telex.Caleidoscop cultural- artistic.Avanpremieră. Emisiune îri limba germană.18.15 Ritm, tinerețe, dans. Emisiune realizată la Botoșani.19,00 Săptămina Crucii Roșii.19.15 Publicitate.19,20 1 001 de seri.19.30 Telejurnal. Cincinalul înainte de termen. 1973 — an hotărîtor.20,00 Cîntecul săptămînii. Hora tinereții.52 de inițiative îr. 52 de săptămîni.Tele-enciclopedla. Publicitate.Film serial. Mannix.De la Dunăre la.„ Gange. Recital de muzică ușoară indiană susținut de Narghita.22.30 Telejurnal. Sport.22,50 Cîntece populare și romanțe cu Ion Luican.

20,1520,5521,0021,50
20,05
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VIZITA TOVARĂȘULUI NICOLAECEAUȘESCU ÎN ȚÂRI DIN AMERICA tATINA
Cuvîntarea tovarășului 

Nicolae Ceaușescu
a tovarășului Nicolae Ceaușescu

(Urmare din pag. 1)cca 20 Ia sută. Am obținut rezultate și în dezvoltarea agriculturii. Agricultura noastră este complet mecanizată și co- operativizată. Am obținut a nul trecut o producție de cereale de circa 17 milioane tone, la care trebuie adăugată producția celorlalte plante, cum ar fi mazărea, orezul, sfecla de zahăr, plantele tehnice. Dacă am face totalul producției agricole, am ajunge la o cifră de aproape 30 milioane tone.Ponderea agriculturii reprezintă astăzi circa 20 la sută din producția generală a țării.Iată un tablou al situației economice a României actuale. Toate aceste realizări s-au înfăptuit cu mari eforturi. A- nual alocăm pentru dezvoltarea țării 33 Ia sută din venitul național și avem în vedere să continuăm și în viitor acest ritm. Producția industrială a crescut în medie anual cu 11,5 Ia sută, iar anul acesta, pe primele opt luni, cu 14,9 la sută — aproape 15 la sută.O atenție deosebită am a- cordat problemei cadrelor. România era o țară în care mai existau încă mulți analfabeți. Am lichidat de mult această situație.Avem învățămîntul de 10 ani obligatoriu pentru întregul tineret. In licee sînt cuprinși circa 30 ia sută din tineri, in- vățămîntul superior, universitar și tehnic, cuprinde cca 150 000 de tineri. In școlile noastre profesionale se pregătesc anual circa 150 000 de tineri pentru diferite sectoare din industrie. La aceasta se a- daugă școlile cu profil agricol. Am pus accentul pe dezvoltarea învățămîntului și pregătirii cadrelor, deoarece nici un progres economic nu se poate realiza fără cadre cu o înaltă calificare tehnico-pro- fesională.Acordăm o mare atenție cercetării științifice, deoarece, după cum știți, în condițiile actualei revoluții tehnico-ști- ințifice, progresul fiecărei țări trebuie să se bazeze pe tot ce a creat mai bun știința și tehnica ; fără aceasta, nu este posibil un progres real.Am vorbit numai despre e- forturile noastre de dezvoltare. Poate veți întreba, și este normal acest lucru, ce am făcut în privința condițiilor de viață ale omului. Trebuie să spun că acordăm o mare a- tenție problemelor sociale, ridicării nivelului de trai al poporului. Venitul național a ’ crescut de opt ori. Corespunzător, au crescut și veniturile oamenilor muncii. Construim multe locuințe, multe așezăminte de sănătate, culturale și de altă natură. Avem astăzi un -medic la 640 locuitori, ceea ce considerăm că este un lucru foarte bun. Facem totul ca, pe măsură ce dezvoltăm e- conomia generală, să asigurăm oamenilor condiții cît mai bune de viață din toate punctele de vedere, deoarece pornim de la faptul că societatea socialistă pe care noi o edificăm trebuie să facă totul pentru ca omul să ducă o viață cît mai îmbelșugată, să se bucure de toate cuceririle materiale și spirituale, să fie afirmată demnitatea umană în toate domeniile de activitate.Asigurăm participarea largă a maselor la conducerea
Sosirea în Ecuador

(Urmară din pag. 1)ran Ballen, care, îi înmînează diploma de oaspete de onoare al capitalei ecuadoriene, precum și cheile orașului.Tovarășul Nicolae Ceaușescu, adresează un cuvînt de mulțumire primarului, precum și populației orașului Quito, căreia îi urează mari succese în activitatea pentru dezvoltarea Ecuadorului, sănătate și fericire.Ceremonia ia sfîrșit prin trecerea în revistă de către cei doi președinți a gărzii de onoare, alcătuită din cădeți ai Colegiului militar „Eloy Alfaro", care este aliniată pe aeroport.Pentru a-i saluta pe președintele Nicolae Ceaușescu pe tovarășa Elena Ceaușescu au venit în această zi pe aeroport, răspunzînd chemării 

societății. Incepind din întreprinderi și pînă la Marea A- dunare Națională funcționează organe de conducere care au dreptul de hotărîre. Alături de cadrele de conducere din întreprinderi și de specialiști, în aceste organe participă reprezentanți aleși ai oamenilor muncii care hotărăsc asupra întregii activități. Democrația pe care o realizăm în țara noastră este o democrație largă, economică și politică, care asigură participarea ini: gului popor la soluționarea tuturor problemelor. Așa se și explică că politica pe care o desfășurăm, atît cea internă cît și cea externă, se bucură de sprijinul unanim al poporului, pentru că tot ceea ce facem este închinat dezvoltării națiunii noastre socialiste.Am realizat dezvoltarea țării noastre și datorită colaborării cu alte țări. Nici nu se poate concepe o dezvoltare fără a se colabora cu alte state. Colaborăm cu toate țările, fără deosebire de orînduirea socială. Dorim să extindem a- ceastă colaborare și cu Columbia. Sîntem interesați să dezvoltăm cu dumneavoastră o largă cooperare. Am ajuns, în principiu, cu președintele dumneavoastră la multe înțelegeri politice. Sper că și A- sociația Națională a Industriașilor va contribui la traducerea în viață a acestor înțelegeri. Avem în vedere o colaborare în domeniul prospectării și dezvoltării petroliere. Se intenționează chiar crearea u- nei societăți mixte. Avem în vedere o colaborare și în domeniul minier și al industrializării lemnului ; se vor semna unele înțelegeri chiar și în domeniul textilelor. Știm că aici, la Medellin, există o industrie textilă dezvoltată. Vom semna, de asemenea, o serie de înțelegeri în ceea ce privește agricultura.Aceste înțelegeri pornesc, desigur, de la principiul deplinei egalități în drepturi și avantajului reciproc și sperăm că ele vor contribui la o extindere substanțială a relațiilor noastre economice, la dezvoltarea industriei din țările noastre, la creșterea venitului social și național din fiecare țară, la consolidarea e- conomiei, independenței și suveranității fiecărui stat.In acest spirit am discutat cu președintele dumneavoastră, cu o serie de miniștri și de conducători ai industriei și ai economiei din țara dumneavoastră. Am dori ca asociația dumheavoastră să sprijine activ realizarea acestor înțelegeri, find convinși că ele corespund atît intereselor dumneavoastră, intereselor poporului columbian, așa cum ați spus și dumneavoastră, cît și, fără îndoială, dezvoltării relațiilor dintre țările noastre.Cu aceste gînduri aș dori încă o dată să vă mulțumesc pentru primirea cordială ce ne-ați rezervat-o, să vă urez dumneavoastră și poporului columbian succese tot mai mari în dezvoltarea economi- co-socială și totodată să adresez urări pentru o bună colaborare între industria românească și cea columbiană, pentru întărirea prieteniei între cele două țări și popoare.
Confederației Oamenilor Mun cii din Ecuador, centrul sindical cel mai important al țării, numeroși locuitori ai orașului, care poartă pancarte cu urări de btm sosit : „Bicuveni- do presidente Ceaușescu", „A- mistad Ecuador — Rumania" — sînt cîteva din inscripțiile ce pot fi citite pe marile banderole purtate de aceștia. In semn de cinstire deosebită se aud cuvintele rostite în românește „Trăiască Ceaușescu, trăiască România !“.In drum spre reședința rezervată oaspeților româm, la „Hotel Quito" din centrul o- rașului grupuri de cetățeni, purtînd stegulețe ale celor două țări, fac o caldă manifestare de simpatie președintelui român.La.reședință, președinții Lara și Ceaușescu se întrețin cordial timp de cîteva minute.

Conferința de presă
Președintele Consiliului de S tat al Republicii Socialiste Româ

nia, tovarășul Nicolae Ceaușescu, a avut miercuri o întîlnire, la reșe
dința sa din Bogota, cu reprezentan ți ai ziarelor centrale din Columbia, 
ai Radioteleviziunii, cu coresponden ți străini acreditați în capitala Co
lumbiei.Conferința de presă a fost deschisă de Ion Cârje, director general adjunct al Agerpres. șeful grupului de ziariști români care îl însoțesc pe conducătorul statului român in vizita sa pe continentul latino- american,In continuare, tovarășul Nicolae Ceaușescu a răspuns la întrebările puse de ziariști.Guillermo Tribin (Agenția de presă E.F.E.).Domnule președinte, în A- merica Latină au loc frecvente lovituri de stat. Din acest punct de vedere, cum interpretați dumneavoastră sinuciderea președintelui Allende ?Tovarășul Nicolae Ceaușescu :Am aflat cu multă îngrijorare despre lovitura de stat reacționară din Chile. Cu multă durere am aflat de asasinarea mișelească a președintelui Republicii Chile. Salvador Allende, eminent om politic, patriot chilian, luptător pentru pace și colaborare între popoare.Considerăm această lovitură de stat ca un atentat împotriva libertății și independentei naționale a poporului chilian, ca o lovitură dată luptei de eliberare, de dezvoltare independentă a țărilor Americii Latine. Ne exprimăm solidaritatea cu forțele progresiste, cu poporul chilian și sîntem convinși că el va reuși să restabilească ordinea constituțională. ordinea democratică, să facă să fie respectată voința sa democratică.

COMUNICAT COMUN
cu privire la vizita oficială a președintelui Consiliului de Stat 

al Republicii Socialiste România în Republica ColumbiaLa invitația președintelui Republicii Columbia, dr. Mi- sael Pastrana Borrero, președintele Consiliului de Stat al Republicii Socialiste România, Nicolae Ceaușescu, a efectuat, împreună cu tovarășa Elena Ceaușescu, o vizită oficială în Republica Columbia. între 10 și 13 septembrie 1973.Președintele Consiliului de Stat al Republicii Socialiste România și. persoanele care îl însoțesc au vizitat, în Bogota. Muzeul aurului, Congresul Național, Serviciul Național de Invățămînt Profesional — SENA, au depus o coroană de flori la. monumentul ,.Quinta de Bolivar" • ; în orașul .Medellin au vizitat Asociația Națională a Industriașilor — ANDI și Compania Coluînbiană de Țesături „Coltejer".Inalților oaspeți români li s-a rezervat o primire căi-, duroasă, expresie a relațiilor de prietenie existente între România și Columbia, sentimentelor de stimă și prietenie reciprocă de care sînt animate cele două popoare, legate prin afinități de limbă și' cultură., In cursul vizitei, au avut loc, într-o atmosferă de cordialitate și înțelegere, convorbiri oficiale între președintele Consiliului de Stat al Republicii Socialiste România și președintele Republicii Columbia. în cadrul cărora cei doi șefi de stat s-au informat despre preocupările actuale ale României și Columbiei, au procedat la un larg schimb de vederi privind dezvoltarea relațiilor. bilaterale, precum și unele probleme internaționale, de interes comun.In timpul șederii în Columbia, membrii suitei au purtat discuții cu miniștri, diferite personalități, directori ai u- nor instituții de stat.La aceste întrevederi din partea romană au participat: Ion Pățan, vicepreședinte al Consiliului de Miniștri, ministrul comerțului exterior. Ștefan Andrei, secretar al Comitetului Central al Partidului Comunist. Român, George Ma- covescu, ministrul afacerilor

Rodrigo Jaramillo (Agenția de presă Inter Preș) :Domnule președinte Ceaușescu, ați fi atît de amabil să rezumați acordurile la care ați ajuns cu guvernul columbian în legătură cu schimburile comerciale, tehnologice, culturale etc ?Tovarășul Nicolae Ceaușescu :In cursul vizitei pe care o efectuăm în Columbia, am a- vut convorbiri deosebit . de bune cu președintele Pastrana, iar miniștrii și specialiștii care mă însoțesc au avut convorbiri cu miniștrii columbi- eni, cu diferite companii și cu specialiști din Columbia. Am ajuns Ia o serie de înțelegeri cu privire la dezvoltarea colaborării economice, tehnico-științifice și culturale dintre țările noastre, îndeosebi se vor semna unele acorduri de colaborare în domeniul cercetărilor și exploatării petroliere. în domeniul minier, în domeniul industrializării lemnului, în domeniul a" griculturii și în domeniul industriei de textile. Toate a- cbstea vor crea o bază largă de extindere a coiaborărn multilaterale între popoarele noastre, avantajoasă și pentru poporul columbian și pentru România, întemeiată pe egalitate, respect și avantaj reciproc și. desigur, neamestec în treburile interne.Orlando Pion (ziarul „Republica") :Ce deosebire ați găsit dumneavoastră între ceea ce este

externe, Bujor Almășan, ministrul minelor, petrolului și geologiei, Mircea Malița, consilier al președintelui Consiliului de Stat, Dumitru Moia- nu, ambasadorul Republicii Socialiste România în Republica Columbia.Din partea columbiană : doctor Alfredo Vasquez Carri- zosă, ministrul afacerilor externe, Hernan Vallejo Mejia, ministrul agriculturii. Gerardo Silva Valderrama, minis- .. trul minelor și petrolului, Carlos Borda Mendoza, secretar general în Ministerul Relațiilor Externe, Râul Arbe- laez Uribe, director al Institutului columbian de comerț exterior. Mario Galan Gomez, președintele întreprinderii Columbiene de petrol.Subliniind importanța’ și utilitatea contactelor între cele două țări, cei ■ doi șefi de stat au exprimat dorința reciprocă de a le continua și dezvolta.Animați de dorința de a a- dînci și dezvolta raporturile dintre Republica Socialistă România și Republica Columbia și de a întări contribuția lor la consolidarea păcii și securității internaționale, precum și la dezvoltarea cooperării între toate statele, președintele Nicolae Ceaușescu și președintele Misael Pastrana Borrero au semnat o Declarație solemnă Comună.Cei doi președinți au constatat cu satisfacție dezvoltarea favorabilă a relațiilor ro- mâno-columbiene, evidențiind, totodată, existența de noi posibilități pentru lărgirea și diversificarea colaborării lor în toate domeniile.Ei au menționat că deschiderea de misiuni diplomatice în capitalele celor două țări a contribuit și va contribui la o mai bună cunoaștere, la găsirea de noi posibilități menite să ducă la dezvoltarea relații- ilor bilaterale pe toate planurile.Președintele Consiliului de Stat al Republicii Socialiste România a exprimat simpatia sa pentru realizările dobîndi- te de Republica Columbia în modernizarea economiei naționale, pentru valorificarea de

muncitor sau proletar în țările socialiste și în lumea occidentală ?Tovarășul Nicolae Ceaușescu :Cred că și dumneavoastră cunoașteți că în România, ca și în alte țări socialista, muncitorii sînt stăpîni pe mijloacele de producție și, deci, stăpîni pe produsul social și național și este asigurată o repartiție echitabilă în raport cu contribuția și cu munca fiecăruia la dezvoltarea societății.In țările capitaliste, știți bine că proprietatea este pe bază capitalistă și repartiția, ca atare. De altfel, în întreaga lume, clasa muncitoare este preocupată tocmai de a așeza relațiile sociale pe o bază mai dreaptă, mai justă. însăși în America Latină preocuparea pentru o mai bună dreptate socială animă astăzi toate popoarele, toate forțele înaintate.Jorge Palomino (Radio „Ca- racol"):Domnule președinte, dumneavoastră nu considerați că, prin moartea președintelui Allende, sistemul socialist in A- merica Latină a suferit o grea lovitură ?Tovarășul Nicolae Ceaușescu : Lovitura de stat reacționară din Chile și asasinarea președintelui Allende constituie fără nici o îndoială o grea lovitură pentru dezvoltarea nouă, socialistă, în Chile, mai cu seamă că se experimenta o cale proprie de trecere spre 

plină a bogatelor sale resurse naturale, pentru îmbunătățirea condițiilor economice, culturale și sociale ale poporului columbian.Președintele Republicii Columbia a exprimat aprecierile sale față de realizările remarcabile obținute de România în crearea unei industrii moderne, în dezvoltarea continuă a agriculturii, în înflorirea științei și culturii. în ridicarea nivelului de trai al poporului.Analizînd relațiile româno- columbiene, cei doi președinți au constatat cu satisfacție că acestea, deși se află Ia începuturile lor, au posibilități de a se dezvolta continuu, în folosul reciproc al celor două țări și popoare, al păcii și înțelegerii internaționale. Cei doi șefi de stat și-au exprimat ho- tărîrea lor fermă de a dezvolta schimburile comerciale, cooperarea economică, tehnică, culturală și științifică, pe baze reciproc avantajoase și de a intensifica contactele la toate nivelurile, de a face schimb de delegații și experți în diverse domenii, ceea ce va crea noi posibilității de cooperare.Pentru dezvoltarea schimburilor economice bilaterale s-a convenit ca părțile să examineze proiecte specifice pentru punerea mai largă în aplicare a acordurilor de cooperare economică și a celui comercial și de plăți, semnat în 1968.Gei doi președinți au evidențiat rezultatele satisfăcătoare ale primei reuniuni a Comisiei mixte româno-co- lumbiene, realizată în Bogota, între 13 august și 10 septembrie a.c., care a permis să se aprecieze utilitatea acestui mecanisrii ca mijloc de a a- tinge obiectivele ce i-au fost atribuite.In timpul vizitei, au fost semnate :1. Protocolul lucrărilor primei sesiuni a Comisiei mixte economice româno-columbie- ne.. 2. Protocolul între Camera de comerț a Republicii Socialiste România și Federația Camerelor de Comerț din Republica Columbia.3. Convenția sanitar-veteri- 

socialism. Fără îndoială că popoarele își pot pune multe întrebări, cred că vor trage și multe învățăminte privind necesitatea unirii tuturor forțelor progresiste și naționale, a tuturor celor care.doresc ca bogățiile naționale să se afle în mina poporului propriu, ca poporul să poată să-și a- sigure o dezvoltare liberă și independentă.Gabriel Gutierez (Ziarul „El Tiempo") :Aș dori să vă întreb, care este părerea dumneavoastră, domnule . președinte, despre Columbia, despre dezvoltarea acestei țări și despre oamenii săi ?Tovarășul Nicolae Ceaușescu :Am vizitat, de fapt, numai două orașe din Columbia — Bogota și, astăzi, Medellin, u- nul din centrele industriale a- le Columbiei. Am avut, însă, multe convorbiri și am rămas cu părerea că se depun eforturi susținute pentru dezvoltarea economico-socială a țării, pentru un avînt mai puternic al industriei, al agriculturii. Consider că poporul columbian depune eforturi susținute pe această cale, are perspective minunate de a obține o dezvoltare puternică, de a-și consolida atît dezvoltarea e- conomico-socială, cît și independența și suveranitatea. Am impresii deosebite despre entuziasmul și ospitalitatea poporului columbian și aș dori să exprim sentimentele poporului român de prietenie și colaborare cu poporul columbian.Julio Gonzales (ziarul „El Siglo"):Care sînt relațiile actuale a- le României, țară socialistă, cu Uniunea Sovietică și Statele Unite ?

nară între guvernul Republicii Socialiste România și guvernul Republicii Columbia.4. Acordul cu privire la u- nele probleme ale cooperării în domeniul cercetării și valorificării unor zăcăminte de cărbuni cocsificabili și fosfați.5. Acordul cu privire la cooperarea în domeniul cercetării și valorificării unor zăcăminte de petrol.De asemenea, s-a ajuns la un acord asupra unui schimb de note în vederea reglementării regimului vizelor, care se va realiza în viitorul apropiat.Cele două părți au hotărît să examineze în viitorul apropiat încheierea unui plan de aplicare a Acordului de colaborare culturală, care a fost semnat între cele două țări în anul 1968.In cadrul convorbirilor, cei doi președinți au expus direcțiile principale ale politicii externe a țărilor lor și au procedat la un larg schimb de păreri asupra principalelor probleme internaționale actuale, constatînd • numeroase puncte de vedere apropiate și convergente.Cu privire la evoluția situației din Asia de sud-est cei doi președinți au saluțat cu satisfacție încheierea Acordului privind încetarea războiului și restabilirea păcii în Vietnam, precum și semnarea A- cordului privind restabilirea păcii și realizarea înțelegerii naționale în Laos, ceea ce constituie un fapt de o deosebită importanță pentru dezvoltarea unei politici de pace și colaborare în această zonă, care să permită popoarelor îndoctrineze să-și hotărască libere calea dezvoltării lor politice, economice și sociale, conform aspirațiilor lor legitime, fără nici un fel de amestec din afară.Cei doi președinți și-au exprimat îngrijorarea față de menținerea situației de încordare în Orientul Apropiat, care reprezintă o amenințare la adresa păcii și securității internaționale. Ei s-au pronunțat pentru soluționarea politică a conflictului în spiritul și

Tovarășul Nicolae Ceaușescu :Avem .relații bune și de vecinătate cu Uniunea Sovietică în toate domeniile de activitate, atît în domeniile economic, politic, cît și în lupta pentțu o lume mai dreaptă, pentru pace internațională, așa cum avem relații bune cu toate țările socialiste.In ce privește relațiile României cu Statele Unite, ele s-au dezvoltat mult in ultimii ani și considerăm că în spiritul coexistenței pașnice, acțio- nînd în spiritul deplinei egalități, respectului independenței și suveranității, neamestecului în treburile interne și avantajului reciproc. e- xistă perspective de a dezvolta aceste relații de colaborare atît cu Statele Unite. Cît și cu alte țări capitaliste dezvoltate.Rodrigo Jaramillo (Agenția de presă Inter Preș):Domnule președinte. România, care a adoptat o politică internațională foarte independentă în ultimii ani, in mod deosebit în relațiile sale cu țările socialiste, ce atitudine și-a asumat față de țările din lumea a treia, în special față de țările din grupul celor nealiniate ?Tovarășul Nicolae Ceaușescu :Aș dori, în primul rînd, să menționez că România desfășoară o activitate independentă în relațiile cu toate statele lumii și că relațiile cu țările socialiste sînt menite să constituie un model nou de relații între țări care construiesc o orînduire nouă.In ce privește relațiile României cu țările în curs de dezvoltare, cu țările care acționează pentru dezvoltarea lor economico-socială independentă, le-am acordat și le 

pe baza Rezoluției Consiliului de Securitate 242, din 22 noiembrie 1967.Cei doi președinți au avut un schimb de vederi în legătură cu situația actuală din Europa. Ei au apreciat pozitiv rezultatele primei faze a lucrărilor Conferinței general- europene la nivelul miniștrilor de externe, conferință menită să așeze relațiile dintre statele continentului pe baze noi, astfel îneît să se asigure fiecărui popor, fiecărui stat posibilitatea de a-și conceiitra eforturile spre dezvoltarea e- conomico-socială de-sine-stă- tătoare, în concordanță cu năzuințele sale. Ei au fost de a- cord că realizarea securității și consolidarea păcii în Europa vor contribui la promovarea colaborării și la întărirea securității în lumea întreagă.Cei doi șefi de stat și-au manifestat hotărîrea de a continua și coordona eforturile lor cu cele ale altor state pentru atingerea acestui scop, în conformitate cu .rezoluția propusă de România și adoptată de către cea de-a XXVII-a sesiune a Adunării Generale a O.N.U.Cei doi președinți s-au pronunțat în favoarea adoptării de măsuri concrete și efective care să oprească cursa înarmărilor și au exprimat dorința de a se ajunge la un acord rapid în domeniul dezarmării și ca resursele eliberate în a- cest fel să fie destinate dezvoltării economice și sociale.Președintele Republicii Socialiste România a dat o înaltă apreciere Tratatului de la Tlatelolco. Republica Columbia fiind semnatară a acestuia, prin care s-a hotărît ca A- merica Latină să constituie o zonă denuclearizată. și sprijină respectarea prevederilor acestuia. Cei doi președinți consideră, în același timp, că ar fi de mare importanță transformarea Balcanilor în- tr-o zonă a păcii și bunei înțelegeri. fără arme nucleare.Cei doi președinți și-au exprimat satisfacția pentru dezvoltarea pozitivă a procesului de adîncire a relațiilor dintre statele latino-americane. în diverse domenii de activitate 

acordăm o atenție deosebită, întreținem relații largi de colaborare cu toate aceste țărL Ele au caracter și de întrajutorare reciprocă în lupta pentru afirmarea independenței și suveranității fiecăruia, de luptă împotriva colonialismului. neocolonialismului. a politicii imperialiste de forță și' dictat, pentru dreptul popoarelor de a fi pe deplin stăpî- ne pe destinele lor, de. a-și putea organiza viața corespunzător voinței proprii, fără nici un amestec din afară. Facem totul în dezvoltarea relațiilor de colaborare și solidaritate cu aceste state.Gerardo Jerez (Secretariatul de presă al Președinției Republicii) :Ce înseamnă pentru domnul președinte al României politica țărilor din așa-numita lume a treia pentru că ele >nu fac parte nici din capitalism, nici din socialism ?.Tovarășul Nicolae Ceaușescu :Este o problemă care ar necesita o discuție lungă, pentrft* că țările din așa-zisa lume a treia sînt toate țări în curs de dezvoltare, și-au cucerit independența după cel de-al doilea război mondial. Intre a- cestea se află și unele țări socialiste. Multe din acestea a- firmă și înfăptuiesc, de altfel, măsuri de dezvoltare socialistă a țărilor lor. Ca atare, nu s-ar. putea spune că ele se află între socialism și capitalism. Sînt țări cu diverse orînduiri sociale, care luptă pentru dezvoltarea lor economică și socială independentă, pentru a lichida formele de dominație, colonialism. neocolonialism și care își unesc eforturile pentru a asigura independența. bunăstarea și fericirea propriilor lor popoare.

și, îndeosebi, față de contribuția țărilor andine la acest proces.Ei au salutat măsurile îndreptate spre redobîndirea resurselor naturale ale țărilor din America Latină și se solidarizează cu lupta antiimperi- alistă a popoarelor de pe a- cest continent pentru libertate, dreptate socială și un viitor mai bun.Cei doi președinți și-au exprimat interesul de a se consulta pentru a obține identitatea de Scopuri și poziții în vederea Conferinței Națiunilor Unite cu privire la dreptul mării, care va avea loc în 1974.Părțile și-au exprimat profunda lor satisfacție pentru rodnicile convorbiri care au avut loc și au constaitat că vizita președintelui Consiliului de Stat al Republicii Socialista România în Republica Colu- - bia reprezintă o contribuție deosebit de importantă la dez- voltarea relațiilor de prietenie și colaborare dintre cele două țări și totodată la întă - rirea păcii și cooperării internaționale.Președintele Nicolae Ceaușescu a exprimat vii .mulțumiri președintelui Republicii Columbia, dr. Misael Pastrana Borrero, guvernului și poporului columbian pentru călduroasa și cordiala primire care i-a fost rezervată lui, precum și membrilor delegației sale.Președintele Consiliului de Stat al Republicii Socialiste România, Nicolae Ceaușescu, și tovarășa Elena Ceaușescu au adresat o invitație președintelui Republicii Columbia și doamnei Pastrana Borrero pentru a efectua o vizită oficială în România.Președintele Columbiei va considera favorabil această invitație în spiritul prieteniei care caracterizează relațiile dintre cele două țări, data a- cesteia urrnînd a fi fixată pe cale diplomatica.
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Evoluția evenimentelor din Chile

VINERI, 14 SEPTEMBRIEPETROȘANI — 7 Noiembrie : Rond de noapte ; Republica : Războiul lui Murphy ; PETRILA: Aventurile lui Babușcă ; LONEA — Minerul: Veronica ; ANI- NOASA: Prizoniera din Cau- caz ; VULCAN : Ciprian Po- rumbescu ; LUPENI — Cultural : Cînd legendele mor ; Muncitoresc : Domnului profesor cu dragoste ; URI- CANI: Războiul subteran.
T V9,00 Curs de limba rusă. Recapitulare (10).9,30 O viață pentru o idee.

Aurel Vlaicu.10,00 Telex.10,05 Al Vl-lea Festival internațional „George E- nescu",11,05 Istoria filmului sonor (reluare). O țară nouă pe harta filmului : -Japonia.12,40 Municipalitatea răspunde bucureșteanu- lui.13,00 Telejurnal.16,00-17,00 Teleșcoală.17,30 Curs de limba engleză. Recapitulare (10).18,00 Telex.18,05 Tragerea Loto.

18,15 Cunoașteți legile ?18.30 Publicitate.18,35 La volan.18,50 Teleconferință de presă.19.20 1001 de seri. Pățaniile lui Lambsy (VI).19.30 Telejurnal. Cincinalul înainte de termen. 1973 — an hotărîtor.20,00 „Metalul și mătasea".Din lirica latino-ame- ricană.20.20 Al Vl-lea Festival internațional „George E- nescu".20,45 Drumuri în istorie. Di- mitrie Cantemir. Des- criptio Moldaviae.21,00 Prim-plan. Dina Cocea.

21,30 Pagini de umor . Aventuri în epoca de piatră.21,55 Teleglob. Peru.22,15 24 de ore.
VREMEAValorile temperaturii înregistrate în cursul zilei de ieri :Maximile : Petroșani 17 grade; Paring 8 gradeMinimile : Petroșani 3grade ; Paring 2 grade.PENTRU URMĂTOARELE 24 DE ORE..Vreme răcoroasă. Cer mai mult noros. Vînt slab din sectorul nordic.

SANTIAGO DE CHILE 13 (Agdrpres). — Agențiile internaționale de presă citind declarațiile unor martori oculari, precum și diverse alte surse din capitala chiliană anunță că rezistența populară împotriva juntei militare continuă, atît la Santiago de Chile,cît și în alte regiuni. Sînt semnalate, în special, lupte violente în suburbiile capitalei chiliene, unde sînt amplasate numeroase obiective industriale și unde muncitorii, care s-au blocat în uzine, opun o dîrză rezistență trupelor. Acestea, potrivit agențiilor de presă, ’întrebuințează elicoptere, avioane cu reacție, tancuri și tunuri de calibru greu pentru a infringe rezistența muncitorilor, sprijiniți de stu- denți.Pe de altă parte, în diferite puncte ale orașului sînt auzite explozii și împușcături. Agenția United Press International relata că mai multe 

obiective ale poliției au fost atacate de susținători ai guvernului Unității Populare. Lupte puternice între forțele armate și muncitori au avut loc pentru ocuparea unor edificii și întreprinderi importante din capitala chiliană, cum ar fi Institutul politehnic și Fabrica „Sumar". De asemenea, potrivit unui purtător de cuvînt al juntei militare, citat de agenția France Presse, au avut loc lupte în jurul sediilor Ministerului Muncii și Băncii Centrale. Agenția Associated Press relata că, în cursul dimineții de joi, au fost auzite numeroase schimburi de focuri în diferite zone ale capitalei. De altfel, postul de radio al armatei, transmițînd din Santiago de Chile și captat la Buenos Aires, a recunoscut, potrivit agenției France Presse că unități ale aviației și forțelor terestre au intervenit, în aceeași dimineață, împotriva punctelor de rezis

tență din sudul capitalei. In cursul după-amiezii, agenția United Press International relata despre izbucnirea unor puternice schimburi de focuri în apropierea Ministerului Apărării și a Palatului prezidențial. De asemenea, s-a anunțat că avioane militare survolau capitala.Concomitent, agențiile de presă informează despre extinderea rezistenței în interiorul țării. In noaptea de 12 spre 13 septembrie, potrivit a- genției ANSA,au avut loc lupte violente în aproape toate regiunile chiliene. Informații care circulă în cercurile diplomatice sud-americane de la Londra, citate de. agenția France Presse, relevă că, în sudul țării, ar fi în curs de organizare o rezistență armată împotriva juntei militare, sub conducerea fostului co- mandant-șef al armatei, generalul Carlos Prats. De asemenea, agenția Prensa Latina, ci

tind informațiile unor- corespondenți argentinieni, relevă' că lideri ai Unității Populare depun eforturi susținute pentru organizarea rezistenței armato. Aceeași agenție semnalează o mișcare de rezistență împotriva juntei militare în cadrul celei de-a cincea divizii a armatei chiliene.Posturile clandestine de radio care emit de pe teritoriul chilian relatează că, în. perioada care a trecut de la' instaurarea juntei militare, s-au înregistrat peste 1 000 de morți. Muncitorii care opun rezistență autorităților ilegale sînt împușcați de militari, după ce sînt capturați — relevă agenția Prensa Latina^ Junta militară a lansat un a- vertisment sever împotrivai tuturor acelora care se opun noului regim, menționînd că aceștia vor fi executați după o judecată sumară, in toate provinciile, prefecții numiți' de guvernul Unității Populare au fost arestați.
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