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CINCINALUL
ÎNAINTE

ÎN INVESTIȚIILE VĂII JIULUI

DE TERMEN!
FAȚĂ ÎN FAȚĂ CU TERMENUL

DE PUNERE IN FUNCȚIUNE

în obiectiv: Atelierul
de tîmplărie din Livezeni
• Constructorii intensificind ritmul de

execuție au asigurat devansarea terme
nu lui de predare cu două săptămini

• Beneficiarul, F.I.L. Petroșani, tergiver

seară in continuare adoptarea unor so
Iutii iar ciștigul de timp este irosit.

în Republica Peru
C O N V O R B I R I

Doar citeva zile au mai râma? pină la data la care trebuie să intre în funcțiune noul atelier de tîmplărie din Livezeni al Fabricii de industrie locală.Am consemnat adeseori în coloanele ziarului nostru, re- ferindu-ne la stadiul în care se află lucrările de construcții . ale diferitelor obiective de investiții din municipiu (școli și blocuri de locuințe), că munca pe șantiere este stagnată de întîrzierile în livrarea tîmplăriilor — a binalelor pentru uși și ferestre. Tocmai pentru a satisface'nevoile mereu în creștere ale unor asemenea. confecții, nevoi apărute odată cu sporirea cotelor valorice și fizice anuale ale planului construcțiilor de interes social din Valea Jiului, s-au investit însemnate

duri financiare care urmează ă se concretiza cît mai grabnic în capacități de producție specializate în asemenea confecții, capabile să satisfacă a- ceste cerințe.Sîntem, așadar, în preajma termenului la care, conform graficelor de execuție, trebuie să asistăm la recepția atelierului amintit. Care este însă realitatea de pe teren ? Am descins pentru prima dată la punctul de lucru respectiv Ia începutul lunii septembrie. Constatam cu acel prilej că lucrările de construcție ale a- telierului propriu-zis erau încheiate ca și centrala termică și, de asemenea, platforma de materiale. Constructorul urma să execute rambleul cu pămînt necesar racordului căilor de acces din incintă șoseaua națională.

Maistrul Nicolae Zigrea, șeful punctului de lucru reprezentantul executantului, Șantierul nr. 1 Petroșani al Grupului T.C.H., prezent împreună cu noi la fața locului, ne-a declarat că, cu cîteva zile înainte de sfîrșitul lunii august, principalele lucrări 
de construcții care asigură 
spațiul de producție, ca și to
talitatea condițiilor pentru e- 
fectuarea montajului instala
țiilor și utilajelor liniei teh
nologice de binale au fost în
cheiate, în avans față de gra
fic cu circa două săptămini.

— Pentru că producția ce 
urmează a Se realiza în acest 
atelier, respectiv binalele, va

• Constructori de vîrf!

Cea de-a doua zi a? vizitei oficiale a președintelui Consiliului de Stat al Republicii Socialiste România, tovarășul Nicolae Ceaușescu, a cuprins un intens program de . convorbiri consacrate examinării posibilităților de dezvoltare, pe multiple planuri, a relațiilor de prietenie și colaborare dintre România și Peru.După convorbirile purtate cu Edgardo Mercado . Jarrin, președintele Consiliului de Miniștri și ministru al< apărării al Republicii Peru, președintele Consiliului de Stat al Românei s-a întilnit, la hotelul „Sheraton", din Lima, în cursul după-amiezii .de luni, cu ministrul agriculturii, Enrique Valdes Angulo, ministrul energiei și minelor, Jorge Fernandez Maldonado, ministrul industriei și comerțului, Alberto Jimenez de Lucio, ministrul transporturilor și telecomunicațiilor, Râul Meneses Arata, si șeful grupului de consilieri ai președintelui republicii, Hurtado. Jose Graham

La întîlnire au participat tovarășii Ion Pățan. vicepreședinte al Consiliului de Miniștri, ministrul comerțului exterior, Bujor Almășan, ministrul. minelor, petrolului și geologiei, și Mircea Nicolaescu, ambasadorul României la Lima.Au fost examinate, în acest cadru, posibilitățile concrete de dezvoltare a colaborării și cooperării dintre România și Peru în‘ domeniile industrial, agrar și al transporturilor ; au fost, stabilite de comun a- cord obiectivele de perspectivă ale colaborării româno- peruane în sferele de activitate menționate.. In continuare, președintele Njcolae Ceaușescu a avut o convorbire cu ministrul muncii, Pedro Sala Orozco, și cu șeful, sistemului național de mobilizare socială, Rodriguez Siqueroa.Au luat parte tovarășii Ștefan Andrei, secretar al C.C. al P.C.R., Bujor Almășan și Mircea Nicolaescu.

A avut loc un amplu- schimb de informații în. legătură cu participarea muncitorilor țăranilor, intelectualilor, militarilor, tineretului și femeilor, tuturor categoriilor, sociale la procesul de transformare e- conomico-socială a țărilor respective, în diferite etape ale dezvoltării lor. Totodată, au fost abordate probleme privind rolul și contribuția sindicatelor din cele două țări în stabilirea sistemului de salarizare și asigurări sociale, . in perfecționarea legislației muncii. 'Convorbirea s-a . desfășurat într-o atmosferă de caldă cordialitate și prietenie,Această suită de întrevederi confirmă caracterul de lucru al vizitei, obiectivele ei ferme de explorare și de identificare a celor mai potrivite căi și mijloace pentru dezvoltarea în continuare a raporturilor de colaborare dintre Republica Socialistă România și Republica Peru, în interesul celor două țări, al cauzei păcii și progresului în lume.
A

InMarți dimineața președintele Nidolae Ceaușescu, preună • cu tovarășa Ceaușescu. a plecat cu nul spre Trujillo — al oraș ca importanță al blicii Peru, situat la nord de Lima.Capitala provinciei . celași nume, Trujillo, primul oraș din Peru care s-a proclamat liber de puterea colonială spaniolă, în 1 820. și tot aici, patru ani mai tîrziu, Simon Bolivar, „El liberta- dor“. și-a stabilit cartierul său general, pregătind și diri- jînd luptele care au dus la înfrîngerea definitivă a colonizatorilor. . Astăzi, orașul cunoaște o dezvoltare susținută. Alături de vechile monumente ce amintesc de marile . evenimente ale unei istorii frămîntate, se ridică edificii moderne, cartiere rezidențiale noi, cu bulevarde largi,

îm-Elena avio- doilea Repu- 490 km
CU a-este

Vizite ale

orașul Trujillosimetric dispuse, într-o revărsare de vegetație luxuriantă.Tovarășul Nicolae Ceaușescu, este salutat1 cu căldură pe aeroportul din Trujillo de reprezentanți ai autorităților locale. Un batalion de gardă dă onorurile militare.• In continuare, conducătorul statuluii român .este invitat în sala de onoare a Consiliului Municipal Trujillo, care, în semn de înaltă stimă și considerație deosebită, îl declară oaspete ilustru al orașului.Se vizitează, apoi, marea cooperativă agricolă „Casa Grande", situată, la circa 60 km nord de Trujillo și considerată a fi cea mai mare întreprindere producătoare de zahăr din America Latină. După lichidarea proprietății latifundiare, ca urmare a măsurilor progresiste întreprinse în ultimii ani de către

guvernul președintelui Velasco Alvarado, „Casa Grande" a devenit unul din pilonii dezvoltării economiei agra-. re a țării.Primiți cu prezentanții prinderii, de tori, oaspeții români sînt puși la curent - cu principalele date care definesc profilul „Casei Grande", ca unul din e- xemplele cele mai concludente a ceea ce se denumește, în mod curent, „experiența peruană", luînd, totodată, cunoștință cu diferitele aspecte ale activității cooperativei.Autoritățile departamentale și conducerea cooperativei „Casa Grande" oferă un prînz in cinstea președintelui Nicolae Ceaușescu și a tovarășei Elena Ceaușescu în curs de desfășurare în momentul ■ în care se transmit . aceste rînduri.
tovarășei ElenaLuni după-amiazâ. tovarășa Elena Ceaușescu a vizitat, la Lima, Muzeul de artă veche precolumbiană ..AMANO", cu- prinzînd colecții de mare valoare, cea mai mare parte descoperite în regiunea văii Chancai, ceramică, obiecte de uz . casnic și dă pddOâbă, veșminte - din. țesături remarcabil păstrate, toate dațtnd din- tr-o perioadă care se întinde de la aproximativ anul 1200 e.n. și pînă. la. venirea1 colonizatorilor spanioli, în 1531. Muzeul reprezintă cea mai concludentă .mărturie a civiliza? tiilor care, s-au'succedat deJa

lungul vremurilor pe aceste meleaguri, culminînd cu civilizația incașilor, distrusă cu brutalitate de cuceritorii ve- niți din’. Peninsula Iberică. Dintre *exDonante se detașează complicatele răbojuri din sfoară de diferite culori și cu noduri de , diferite mărimi, care constituiau sistemul de numărare și de ținere a contabilității,. o dovadă în plus a profundei originalități a modului de viață a băștinașilor amerindieni.Tovarășa Elena Ceaușescu a dat o. înaltă apreciere, colecțiilor ’ cu‘ care este dotat'mu-

Ing. Anton HOFFMAN
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Ciclul de zi cu zi se do- laal muncii rodnice
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Comuniștii - animatorii întregului colectiv. 
Medicul vă sfătuiește : A început școala, 
viață sănătos I

Paraschiva Kiss :
- Biletul dumneavoastră 

control, vă rog !...

SPORT - Agenda campionatului județean 
In atenția absolvenților școlilor generale.

C. ILIE
E. M. Uricani

Deschiderea sesiunii Adunării Generale a
Geneva — Ședința inaugurală a celei de-a doua faie 

securitate și cooperare în Europa.

copiilor un regim de

Unul din meseriașii con
știincioși ai secției de 
prelucrări la rece a 
I. U. M. Petroșani și care 
dă lucrări de bună cali
tate este și găuritorul 
liie Aurel pe care-l ve
deți în imaginea noastră 
in exercițiul funcțiunii la 
mașina de găurit.

Biletele la control, vă rugăm !

bucurie de re- conducerii între- către coopera-

Ceaușescuzeul și a felicitat călduros pe organizatori pentru migala și pasiunea puse în slujba reconstituirii unui trecut plin de strălucire, cu care astăzi, peruanii, pe bună dreptate, se mîn- dresc.In continuare, a fost vizitat litoralul Pacificului, în apropierea orașului Lima. — d> regiune deosebit de pitorească, ce dezvăluie o altă fațetă a țării: marile sale frumuseți turistice, în prezept puse în valoare, ca și celelalte resurse naturale, în folosul unor categorii sociale din cele mai largi.

septembrie, 
muncă in- 

care mi
nerii de Ia Uricani depun 
eforturi susținute pentru a 
materializa in lapte angaja
mentele asumate in întrecere. Zilnic, în sala de apel a 
minei Uricani, înainte și 
după pontaj, pot fi auzite 
discuții în care cu puțin timp 
înaintea intrării în subteran 
ortacii își împărtășesc rea
lizările, metodele de muncă 
aplicate, dar și necazurile 
care mai intervin uneori din 
cauza 1 aprovizionării neco
respunzătoare cu materiale

ta de glume, de vorbe cu duh 
la care îi vedem luînd parte 
pe PAVEL MADARASZ, PE
TRU HUST1, MIRCEA 
POSTOL, MIHAI VITAN 
alfi mineri de nădejde 
minei. Timpul se scurge 
să și destul de repede rampa 
rămîne 
transportase 
spre adîncuri 
mineri la 
terană, de unde fiecare 
urmat calea sa prin labirin
tul subteran. In rampă un 
tinăr miner zîmbește cu tîlc 
semnalistului: „VEZI SĂ NU 
CUMVA SĂ NE FACI NE- '

goală. Colivia 
în fuga ei 

zecile 
rampa

O NOUĂ 
PROMOȚIE 
La mina Lupeni, o nouă 

tineri 
califi- 
urma 
zilele 

munci-

promoție de 36 
cursanți ai școlii de 
care, au obținut, în 
examenelor susținute 
trecute, atestarea de
tori calificați gr. 1, în mese
riile de electricieni de mină 
și mineri. Cunoștințele că
pătate în perioada școlari
zării, tinerii muncitori le 
vor utiliza în rezolvarea 
problemelor pe care le im
plică procesul de producție 
din abatajele minei.

Valea Jiului a cunoscut în ultimii ani transformări mari, 
locuri odinioară pustii, au răsărit, construcții industriale 

moderne, au apărut mine noi, cartiere noi, oameni noi. 
Acestor mutații Ii s-au adăugat înnoiri și în domeniul trans
portului în comun, cerință firească a pulsului vieții social- 
economice. In acest sector de mare utilitate publică s-a în
registrat un progres continuu. Un parc de autobuze în 
creștere, un personal calificat stau Ia dispoziția călătorilor, 
a noastră a tuturor pentru a călători mai repede, în condiții 
cît mai bune, mai civilizate și la timp. E adevărat că și în 
acest sector, ca în oricare altul, este suficient loc pentru 
mai bine. Ca dovadă reclamațiile celor care nu sînt încă 
mulțumiți pe deplin de serviciile transportului în comun. 
De multe ori s-au luat măsuri pentru estomparea deficien
țelor semnalate dar tot așa de adevărat este că mai sînt 
lucruri de pus la punct din partea întreprinderii comunale.

Răspunzînd solicitării unor lucrători de la E.G.L., sec
torul transport în comun cît și a multor pasageri, am efec
tuat un raid zilele trecute însoțiți de controlorul de bilete 
Paraschiva Kiss. Am urmărit de data aceasta „pe viu" dacă 
și cei — sau cel puțin o parte din ei — care vin des cu 
reclamații privind transportul, își aduc și ei la rîndul lor 
contribuția cît de cît la diminuarea unor neajunsuri in 
pcest sector atit de solicitat, în care toți cetățenii sînt 
direct interesați să se desfășoare în ordine, în condiții 
civilizate.

I 
I
I
I
I
I
I
l 
i

sau a vreunui tovarăș de 
muncă certat cu disciplina:

La un moment dat în mij
locul minerilor sectorului I 
apare șeful de sector tehni
cianul VASILE MATEI; pre
zența sa în mijlocul oameni
lor, ca și indicațiile pe care 
le dă nu surprind, pentru că 
se repetă adeseori: „MĂI BĂIET-/, țineți seama de 
FAPTUL CĂ AM ÎNCEPUT 
LUNA BINE ȘI TOT AȘA 
TREBUIE SĂ O ȘI ’ 
IEM“ — le spune în 
re șeful de sector.

Minerii TOADER 
FAN, V ASILE AGHEOR-
GHIESEI, EMIL GUȚĂ, ION 
CIOBANU, IONEL NEICU și 
alții îl ascultă cu atenția pe 
care o impune competența 
profesională și pasiunea care 
se pot citi în glasul comunis
tului Vasile Matei.

Minerii se despart și gru- 
puri-grupuri se îndreaptă 
spre rampa puțului. Apropi- 
indu-se de puț, își aprind 
reflectoarele care lucesc pa
lid, neobișnuite parcă cu lu
mina soarelui. In rampă 
scurta așteptare este însoți-

CAZURI ASTĂZI ȘI SĂ NU 
NE TRIMIȚI GOALE. Apoi 
se pierd în întunericul ga
leriei și pentru un timp agi
tația se reduce. Ea se depla
sează spre abataje, spre lu
crările de pregătire și de 
investiții. Aici, simfonia 
muncii e în plină desfășura
re : mașinile de periorat, cio
canele de abataj, transpor
toarele blindate, ventilatoa
rele, se ' suprapun în func
ționare într-o activitate în 
care fiecare știe precis ce 
are de făcut pentru a smulge 
adincurilor noi bogății.

La punctul de încărcare al 
sectorului I, unde banda de 
cauciuc deversează continuu 
cărbunele abatajelor din blo
cul III, îl zăresc pe minerul 
ION TĂNASE, urmărind în
cărcarea garniturilor de vago- 
nete. Ride și îmi strigă, în- 
cercînd să se facă auzit în 
zgomotul care însoțește ma

...Ne aflăm, în autobuzub Petroșani — Lonea. Ora 12. Deși nu. e’ oi oră,de vîrf, autobuzul avea-, totuși-, pasageri, su- ficienți. După trei stații, controlorul Paraschiva Kiss, ’urmată îndeaproape de noi, și-a început activitatea. Totul părea normal. S-a anunțat de către taxatoare stația pînă unde-s valabile biletele de 1 leu. Iată Insă, că doi pasageri n-au coborît în stația amintită. Și biletele le-aveau de ■ 1 leu. Controlorul le-a cerut pe loc să plătească amenda- — 25 lei conform instrucțiunilor. Au început . parlamentările... „Știți, n-am auzit bine, se scuza pasagera Elena Gațu. Sînt cam... tare de urechi și pentru atîta lucru cum să plătesc, doamne ferește, 25 de lei. Nu te gîndești ?...“— Eu întotdeauna atît am plătit pînă aici. 1 leu, încerca soțul, Mihai Gațu (Petrila, cartierul 8 Martie, 33/6, salariat al E. M. Lonea), să explice... situația. Dar cum tenacitatea controlorului nuvedea maleabilă, soții au început să ridice tonul. Nu au vrut să se legitimeze nici în „ruptul capului", atmosfera începea să se „încarce", iar pasagera, auzea din ce în ce 
mai slab. Cel puțin’aceasta o dovedea vocea ridicată cu care „conversai la modul cel mai puțin civilizat. La miliție, însă, cînd .a aflat -că -procesul îi va costa împreună nu mai puțin de 600 lei,. au .început lamentările și . scuzele implorînd „mila" pentru cei trei copii de-acasă ! Pentru

că,' intr-adevăr, copiilor nu vor.' putea explica cît au fost ei,.părinții, de incorecți. Și că necinstea, frustrarea statului, indiferent de sumă, costă mult mai mult.
îngrijorătoare ni s-a părut, 

însă, opinia celor din auto
buz care... n-a existat! Aceas
ta pe de-o parte. Pe de alta, 
ne pare incredibil ca pasa
gerii să nu știe un atît

Pentru educarea 
tineretuluiPreocuparea comisiei de educație și^a secției de propagandă privind educarea moraf-cetățenească a tineretului a constituit tema analizei ultimei ședințe a biroului comitetului municipal U.T.C.In cadrul acesteia s-a a- doptat un amplu program de măsuri pentru educarea tineretului sub deviza „Să muncim, să gîndim și să trăim în chip comunist".

Autoservire la... 
încălțăminte

La magazinul de încălță
minte (unitatea nr. 29) din 
Lupeni se fac pregătiri în 
vederea adoptării, în curînd, 
a formulei specializate de 
desfacere prin autoservire. 
Este cel de al treilea maga
zin, din rețeaua comercială 
a I.C.L.S.P.I. Petroșani care 
trece la acest sistem al ser
virii moderne, eficiente a 
populației.

simplu lucru că tarifele sînt 
prețuri de stat și că trebuie 
respectate. Că nerespectarea 
lor constituie contravenientă 
și de cele mai multe ori aceas
ta are un preț nedorit. Și, 
totuși, sînt și pasageri inco
recți. Și totuși, zilnic (după 
cum reiese din amenzile atit 
de frecvente), statul este frus
trat de ceea ce i se

Bază sportivă 
pentru eleviIn incinta Liceului de cultură generală din Lupeni, se lucrează intens la terminarea amenajării unei baze sportive. In mai puțin de o săptămină vor lua sfîrșit ultimele retușuri, baza puțind fi inaugurată. Astfel, liceenilor din Lupeni li se asigură condiții optime desfășurării activității sportive.

Spectacole de muzică 
populară

Casa de cultură din Petro
șani organizează în săptăml- 
na aceasta cîteva specta
cole de muzică populară în 
Valea Jiului și județ. Vor fi 
prezenți cunoscutul cuplu de 
soliști Maria Ciobanu și Ion 
Dolănescu, prezentatorii Ni
cu Constantin și Alexandru 
Lulescu, soliștii Elena Lazăr, 
Viorica Brîndușan, Simion 
Per ța și formația de muzică 
populară „Hațegana". Spec
tacolele au următorul pro
gram: Deva și Că/an — 19 
septembrie; Hunedoara — 
20 septembrie ; Lonea și Pe
trila — 21 septembrie.
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Comuniștii — animatorii 
intregului colectiv©oTecttvul 8. U. ®. — Is- șroni a desfășurat In acest an â activitate fructuoasă. Cîteva date ilustrează elocvent aportul pe care l-a adus în asigurarea șantierului T.C.M.M. cu utilaje și mijloace de transport. In cadrul loturilor șantierului s-a lucrat cu 7 buldozere oare au realizat planul în proporție de 116 la sută; cu 6 excavatoare care au realizat 111 la sută; cu 3 macarale turn care au realizat 113 la sută ; cu 3 cilindri compresori care au avut o realizare de 115 la sută ; un încărcător cu cupă realizînd planul în procent de 115 la sută, iar auto- vehicolele pentru transportul mărfurilor au depășit planul M 53 683 tone/kilometri.Așadar, nn bilanț care dă dreptul Ia o apreciere mai generală și anume. că întreaga organizație de bază, toți comuniștii s-au situat în fruntea acțiunilor întreprinse, do- vedindu-se modele în activitatea profesională și viața socială. Nu există loc de muncă, fie că se numește lotul Paring, Ileana, Mier- leasa și oricare ar fx distanța pînă la Ghelar, Ruș- ehița sau altele, în care comuniștii de la S.U.T. — Iscroni să nu-și facă simțită din plin prezența. Calitățile lor de oameni, de muncitori și comuniști, sînt materializate în rezultatele obținute de fiecare.Se afirmă mereu și nu fără temei că forța organizației de partid constă, în primul rînd, în calitatea membrilor săi. Tocmai de aceea nu putem

discuta despre această problemă fără a sublinia de la început că intrarea în partid a însemnat pentru fiecare, din cei pe care îi vom aminti, un act de înaltă conștiință, de aderare din convingere la politica partidului nostru. Aici pe șantier, în procesul muncii, în lupta pentru înfăptuirea sarcinilor de plan s-au format trăsăturile caracteristice comuniștilor de la S.U.T. — Iscroni. Din rîndurile lor a- mintim pe conducătorii auto 
Ștefan Iordache, Uie Sterpu, frații Constantin și Vasile Poc- 
șan, macaragiul Iulian Stoe- 
neanu, tractoristul Ion Pop, strungarul Marin Ciocazan, care este și secretarul organizației de bază. Toți deopotrivă. sînt animați de același țel major, pentru înfăptuirea lui depun eforturi stăruitoare, să execute lucrările în termene cît mai scurte, să asigure utilajele și mijloacele de transport necesare șantierului. Greutățile nu-i sperie, auto- mulțumirea nu face „casă bună" cu ei. Cînd lipsesc piesele de schimb nu așteaptă cu mîi- nile încrucișate — timpul e foarte prețios ! — ci le confecționează ei înșiși în atelier, lucrează cu stăruință pentru a învinge fiecare dificultate.In cadrul S.U.T. — Iscroni există un compartiment pentru exploatarea utilajelor de construcții dotat cu un atelier mobil. Echipa acestuia este condusă de comunistul Ștefan Iordache, cunoscut si a- preciat pentru iscusința și priceperea sa în meserie. Ințele- gînd înalta răspundere ce-i revine, el a hotărît să execute numai lucrări de bună calitate, într-un timp record. Pentru aceasta echipa sa se deplasează direct la locul unde se

află amplasat utilajul și acolo execută reparațiile. Sînt e- liminate astfel pierderile provocate de transportul utilajului la atelier și staționarea lui aici.Prin tot ce fac, prin modul lor de a munci, prin rezultatele obținute, ca și prin întreaga lor activitate și comportare, acești comuniști se situează în rîndul celor mai buni muncitori constructori, constituind un exemplu de înaltă ținută morală și politică, un model de hărnicie și disciplină în muncă.Dacă acestea sînt calitățile comuniștilor, trebuie să vedem în ele preocuparea organizației de bază, a biroului său care 
a manifestat în permanență o deosebită grijă pentru formarea și dezvoltarea trăsăturilor de caracter ale membrilor de partid.„Practica repartizării de sarcini concrete fiecărui comunist a fost una din cele mai frecvente metode folosite de birou, ne destăinuie secretarul organizației de bază. Studiind cu atenție aptitudinile și pregătirea profesională a fiecăruia, biroul organizației db bază a stabilit în funcție de acestea natura sarcinilor încredințate. Așa am reușit să formăm la comuniștii noștri spiritul de disciplină și inițiativă, de exigență și dăruire în muncă, devotament față de partid".Din aceste cuvinte încărcate cu sensul adînc al responsabilității am înțeles că forța organizației de partid stă nu în numărul efectivului, ci, în primul rînd, în calitatea membrilor săi.

Cornel HOGMAN
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Un crimpei din orașul Vulcan.
Fotoi 1. LICIU

A început școala. Zeci de mii de copii din Valea Jiului, toți cu emoții, au pășit pragul școlilor.Acum, la început de an școlar, v-ați gîndit desigur că pe copilul dumneavoastră îl așteaptă o activitate susținută și că, starea lui

lui, trebuie permanent supravegheată de părinți, mai ales la școlarul mic, pînă la formarea reflexelor. Să nu uităm: numeroase boli pot fi declanșate prin lipsa unei igiene corporale. De aceea 
curățenia perfectă a corpu
lui, părul tuns scurt, pieptă-

inte de deschiderea școlii cu una — două săptămîni), să 
introducem în viața elevului 
un program de activitate re
gulat, cu ore fixe pentru 
deșteptare dimineața, pentru 
masă, pentru studiu, pentru 
sport și alte activități, pen
tru culcare. A lăsa co-

MEDICUL VĂ SFĂTUIEȘTE

A început școala: asigurați copiilor 
un regim de viață sănătos!

Peisaj montan

SimpozionOrganizația de partid de la spitalul din Lupeni, în colaborare cu comisiile de femei de la I. F. A. „Vîsco- za“ și cooperativa „Deservirea” din localitate organizează din această săptă-
mînă un simpozion pe tema „Rolul femeii-mame în societate". Acest simpozion marchează începutul unui ciclu de acț:uni menite să militeze pentru creșterea natalității.

ț 
ț 
ț

de perfectă sănătate îl va ajuta să facă față din plin, învățăturii. Deci, prima și principala grijă este de a-i asigura școlarului o perfectă stare de sănătate.La păstrarea stării de sănătate se ajunge prin respectarea întocmai a regulilor igi- enico-sanitare, dozarea eforturilor intelectuale în raport cu vîrsta școlarului, cu capacitatea sa de înțelegere și prin păstrarea unui echilibru între efortul intelectual și mișcarea fizică.
RESPECTAREA NORME

LOR IGIENICO-SANITARE, primul element al trepiedu-

nat și periat Ia fetițe, unghi
ile tăiate, spălatul dinților 
seara și dimineața, sînt re
guli elementare ce trebuie 
respectate cu sfințenie. A- ceeași atenție să se acorde igienei îmbrăcăminții: hainele proaspăt curățate și călcate, adecvate sezonului, lenjeria spălată, pantofiilustruiți. Camera de studiu ' să fie luminoasă, aerisită.Alimentația elevului să se realizeze Ia ore regulate, să fie bogată în vitamine, masa de seară să i se servească, elevului la ore nu prea tîr- zii. încă din prima zi de școală (și era bine chiar îna-

pînă la ore tîr-în fața televizorului, lăsa să-și facă lec-într-opilul zii a-1 țiile sau să doarmă cameră plină de fum de țigară, a nu-i respecta orele de studiu și de odihnă, înseamnă să ne facem vinovați direct, de randamentul slab la învățătură.
DOZAREA EFORTULUI 

INTELECTUAL, al doilea e- lement al trepiedului, se referă la respectarea unor norme de igienă ale muncii intelectuale. Să ne îngrijim ca în activitatea de însușire a cunoștințelor ce se predau

în procesul instructiv-educa- tiv al școlii, să nu apară o- boseala, care, dacă este îndelungată și repetată, atrage după sine surmenajul. Temele și învățarea lecțiilor a- casă să înceapă după o pauză de 2 ore după reîntoarcerea de la școală, timp în care elevul ia masa și se odihnește. Studiul acasă să se desfășoare în mod gradat, în raport cu complexitatea lecțiilor, încheindu-1 cu lecturi ușoare. După fiecare 40—50 minute de studiu, în care copilul să nu fie deranjat, să se facă o pauză de 10—15 minute, efectuînd mișcări în aer liber, alergări. 
Copilul să fie ferit de a 
participa la stări conflictu- 
ale familiare 
gative.Al treilea piedului, îl i 
TRAREA 1 
INTRE
LECTUAL și MIȘCAREA 
FIZICA. Să asigurăm pilului în activitatea nică posibilitatea de face mișcare, exerciții zice, sport în aer liber. Mișcarea fizică îi întărește organismul, călindu-1.

sau emoții ne-element al tre- constituie PAS- 
ECHILIBRULUI 

EFORTUL INTE-co- zil- a fi
Dr. Nicoiae ALDICA, 

Spitalul Lupeni
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Din activitatea organizațiilor U.T.C.
Anga jamente 

și fapteIn cinstea alegerilor care se apropie — eveniment deosebit de important în viața organizațiilor U. T. C. — tinerii din cadrul complexului C. F. R. au hotărît să termine lucrările de amenajare a noului stadion din cadrul bazei sportive situată lîngă depou.Răspunzînd acestei hotă- rîri, zeci de tineri uteciști s-au prezentat în afara orelor de program, pentru executarea lucrărilor propuse.Apropierea alegerilor este întîmpinată și de uteciș- tii atelierului de reparații din cadrul remizei C. F. R. care s-au angajat sâ efectueze un număr sporit de ore suplimentare pentru repararea locomotivelor într-un timp record și de cea mai bună calitate.Acest fapt dovedește răspunderea tinerilor față de îndeplinirea exemplară a sarcinilor ce le revin.
Itinerarii 
turisticeComitetul U. T. C. din cadrul întreprinderii de uti

laj minier Petroșani, în colaborare cu cercul turistic „Prietenii Parîngului", desfășoară o intensă activitate pentru cunoașterea împrejurimilor municipiului, organizînd excursii și drumeții cu caracter instructiv.In cadrul acestor manifestări se înscrie și excursia organizată în zilele de 15-16 septembrie a. c. în masivul Retezat, la care au participat tineri de la I.U.M.P. In perioada care urmează pînă la sfîrșitul anului, comitetul U. T. C. și-a prevăzut să mai organizeze astfel de acțiuni turistice în celelalte masive muntoase din împrejurimile Văii Jiului.
Să facem din 
școala noastră 

cea mai fru
moasă școalăIncepînd cu acest an de învățămînt, elevii Școlii comerciale din Petroșani își desfășoară activitatea într-un nou sediu. Este vor

ba de localul fostului liceu industrial minier (care funcționează acum într-o clădire nouă) unde școala comercială beneficiază de condiții optime pentru activitatea instructiv-educati- vă și practică.La mutarea școlii în noul sediu ce i-a fost destinat a adus o contribuție în- semnată și organizația U. T. C. care a mobilizat peste 150 de elevi uteciști la această acțiune. In perioada care a trecut de la 1 septembrie pînă la începerea cursurilor, fiecare utecist a prestat 80 de ore de muncă patriotică sub deviza „Să facem din școala -noastră — cea mai frumoasă școală". Acum, laboratoarele și cabinetele pe specialități primesc elevii în condiții deosebite, la nivelul cerințelor învățămîntului modern.
Tiberiu GAGYI, 

activist al comitetului 
municipal U.T.C.

Noi amenajări 
la Institutul 

de minePe lîngă laboratorul de utilaj minier s-a amenajat, prin autodotare, .o hală de construcții și încercare pentru prototipurile de utilaje ce se studiază și execută în laborator pentru minele din țara noastră. In prezent, în a- ceastă hală, sub conducerea prof. dr. ing. Ion- Marian, se desfășoară încercările unui vagon — siloz autodescărcă- tor pentru săparea galeriilor și a unei instalații mobile de perforare pentru subteran. Aceste utilaje au fost concepute, proiectate și executate în întregime în cadrul institutului.La laboratorul catedrei de electrotehnică minieră s-au introdus pentru noul an universitar un număr de 12 noi lucrări de laborator pentru disciplinele „Electrificarea minelor11 și „Automatizări și telemecanică în industria minieră".Din acest an universitar va mai exista și un laborator nou de mecanică și rezistență în care au fost amenajate 16 lucrări practice de profil. Margarete intirziate. Foto : N. MOLDOVEANU
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Surpriză 
arheologică
Pînă nu de mult se cre

dea că Vechea Curte Dom
nească din București și-a 
dezvăluit tainele ascunse 
de veacuri. Iată însă, că re
cent, acest secular complex 
voievodal a oferit arheolo
gilor o frumoasă surpriză — 
descoperirea unei construe- 
/li ridicate de Ștefan Canta- 
cuzino în jurul anului 1715, 
destinată a adăposti pe doa
mna fării și pe coconii săi.

Aflată pe strada Soarelui, 
construcția, despre care 
specialiștii afirmă că ar fi 
una dintre cele mai vechi 
clădiri de locuit din Bucu
rești, păstrează într-o în
semnată măsură aspectul ei 
original. După terminarea o- 
perafiilor de degajare și 
amenajare. „Noua" clădire 
va constitui un pre/los 
punct de atrac/ie pentru vi
zitatorii acestei zone a Ca
pitalei, atît de bogată in 
vestigii istorice.

Testament... 
săpat în piatră

Intre piesele arheologi
ce, de mare valoare istori
că, scoase la iveală în ve
chea cetate Sucidava, figu
rează și un fragment de pia
tră cu o inscripție în limba 
latină, care conține textul 
unui testament. Pe baza a- 
nalizei caracterelor litere
lor, specialiștii au datat a- 
cest document ca fiind din 
secolul trei al erei noastre. 
Testamentul, săpat in pia
tră, cuprinde indicațiile au
torului, rămas anonim, pen
tru îngrijirea mormîntului 
său și oficierea „sfintelor 
slujbe", scop în care a lă
sat ca moștenire „două ju- 
găre de vie și o casă".

Originalul acestui testa
ment, scris pe papirus sau 
pergament, fusese paralat 
și înregistrat de autoritățile 
cetății Sucidava, el consti
tuind de altfel cel mai vechi 
testament descoperit în tara 
noastră.

Curiozitate... 
apicolăUn apicultor din Brașov a 

descoperit în crăpătura unei 
stînci un roi de albine și a- 
proximativ 30 kilograme 
miere cristalizată. Bucuros 
de această neașteptată în- 
tîlnire, ei a transportat ro
iul acasă, unde i-a amena
jat un stup special. Nemul
țumite probabil de noua lo
cuință, albinele s-au grăbit 
însă, spre uimirea apiculto
rului, să se întoarcă la ve
chea și răcoroasa lor stupi
nă din stîncă. Ori este cu
noscută preferința albinelor 
pentru locuri călduroase. 
Curiozitate... apicolă sau un 
fenomen de adaptare mai 
pufin cercetat de spe
cialiști ? Este desigur o în
trebare firească, la care cel 
în cauză nu poate da încă 
un răspuns.

„Limbajul** 
liliecilor

Există un „limbaj" al li
liecilor? Specialiștii susfin 
că acești locuitori ai peș
terilor și locurilor întune
coase utilizează în „con
versația" lor nu mai pufin 
de 22 de strigăte de chema
re. O cifră însemnată dacă 
/inem seama că Ia maimuțe
le superioare au fost de
pistate doar 17 asemenea 
strigăte... a

(Agerpres)

PĂDURILE — o mare bogăție națională

Fiecare cetățean are îndatorirea patriotică de a le apăra împotriva dușmanului lor potențial - FOCUlToamna pădurea îmbracă veșminte de o paletă coloristi- c-ă inegalabilă. Policromia frunzișului din acest anotimp îneîntă nu numai ochiul prietenului ci al fiecărui iubitor de frumos. De aceea, drumețiile. sînt "tot atît de căutate în acest anotimp ca și în timpul verii. Excursiile la fel de frecvente Dar, cei care poposesc pentru cîteva ore în pădurea încărcată de coloritul toamnei au și datoria patriotică de a o apăra Pentru că, dincolo de frumusețea pe care ne-o oferă, pădurea este și o mare bogăție națională de o inestimabilă valoare pentru dezvoltarea economică și socială a țării. Se știe că toamna, în condițiile ofilirii frunzelor și căderii acestora, uscării ierburi lor — pericolul izbucnirii focului in pădure crește. O simplă neatenție, o eît de mică neglijență poate duce la incendii pustiitoare care în cîteva ore distrug zeci de hectare producînd mari pagube. Tocmai de aceea, Inspectoratul silvic Hunedoara a luat o serie de măsuri pentru a aduce la cunoștința tuturor cetățenilor regulile de prevenire specifice pădurilor, reguli care în cea mai mare măsură sînt ușor de respectat numai să se manifeste cît mai multă bunăvoință și atenție din partea celor care drumețesc prin păduri sau locuiesc în apropierea lor.

Inspectoratul silvic a reactualizat planul de măsuri tehnico-organizatorice de prevenire și stingere, a stabilit acțiuni concrete ocoalelor silvice, a intensificat acțiunile de propagandă în rîndurile tuturor cetățenilor folosind în acest scop toate mijloacele de care dispune. Totodată, Inspectoratul silvic a adresat tuturor organizațiilor socialiste apelul de a sprijini acțiunile de prevenire a incendiilor în păduri in această perioadă autumnală. Apelul este adresat totodată fiecărui cetățean căruia i se cere vigilență, grijă, autoexigență în respectarea regulilor de prevenire a incendiilor, autocontrol. Aceasta cu atît mai mult cu cît se știe că în primăvara acestui an, în urma comiterii unor acte iresponsabile de către unii cetățeni din zona localităților Dobra, Orăștie, Baia de Criș, Hunedoara, Hațeg, Petroșani, au avut loc incendii la păduri soldate cu mari pagube materiale.Este de datoria fiecăruia dintre noi de a avea o deosebită grijă față de această i- menșă bogăție naturală — pădurea. Ne facem o datorie patriotică, o datorie civică din respectarea' regulilor de prevenire a incendiilor! Pădurea este o zestre națională cu care ne mîndrim. S-o îngrijim, s-o apărăm.

Drumeția în pădure este 
frumoasă, dar implică 

și răspunderiNe plac drumețiile. Este un lucru foarte bun. Putem porni la drum ! Pădurile cu întreaga lor lume de frumuseți ne așteaptă. Dar oare știm noi cum să ne comportăm în pădure, cum să păstrăm să îngrijim acest tezaur al naturii ? Știm să luăm atitudine fermă față de aceia care prin neglijență pot pune în pericol fondul forestier . Iată în cele ce urmează cîteva reguli de care e bine să ținem seama în timpul drumețiilor în pădure :♦ nu fumați în pădure, ci numai în punctele special a- menajate ;+ nu dați foc la iarbă uscată, la mărăcinișuri și vreascuri pe timp de vînt sau la distanță mai mică de 100 me-
Să ocrotim patrimoniul 

forestier!Pădurea, bogăția inestimabilă a țării, este în același timp și podoaba de neprețuit a plaiurilor noastre românești. 

tri față de liziera pădurilor;♦ nu lăsați copiii să se joace nesupravegheați în pădure ;♦ prepararea hranei 'ace- ți-o doar în locurile stabilite de organele silvice, la plecare stingeți focul cu apă sau pămînt;atrageți atenția tuturor celor care prin atitudinea lor incompatibilă cu normele de prevenire a 'incendiilor ia pădure pun în pericol patrimoniul forestier ;
6- dacă observați un început de incendiu in pădure anunțați de urgență organele silvice, organele de miliție sau pompierii ori consiliul popular cel mai apropiat, după care încercați cu mijloace aflate la îndemînă să-l localizați și lichidați.

Este în același timp și un vast și minunat laborator de reglare a echilibrului biologic, de protejare a solului etc. 

Pentru ocrotirea acestui bun al tuturor, Inspectoratul silvic a întreprins în anii socialismului o seamă de măsuri. Acțiunile de propagandă, conferințele, sînt doar cîteva din preocupările ce le-au avut organele silvice și de pompieri. Dintre acțiunile recente întreprinse menționăm în mod deosebit popularizarea H.C.M.' nr. 2 285/1969. In ședințele cu locuitorii din mediul rural a- ceștia au fost informați despre ce anume trebuie întreprins pentru apărarea pădurii împotriva focului.In dorința ca toți cetățenii județului nostru, indiferent de funcția pe care o dețin, să apere pădurea de incendii spicuim cîteva din prevederile H.C.M. 2 285/1969. Astfel la art. 1 se menționează : „con
stituie contravenție la normele 
de prevenire și stingere a in
cendiilor următoarele fapte : 
neluarea măsurilor de preve
nire și stingere a incendiilor 
de către întreprinderile, insti
tuțiile de stat, organizațiile 
obștești și persoanele fizice 
care îndeplinesc o activitate 
în păduri; neinstruirea de că
tre unitățile organizațiilor so
cialiste cu privire Ia preve

nirea și stingerea incendiilor 
în păduri a tuturor salariați- 
lor sau neorganizarea lor în 
echipe care să acționeze Ia 
stingerea incendiilor dacă vor 
izbucni; neinstruirea paznici
lor de parchete în vederea 
prevenirii și stingerii incen
diilor ; aprinderea focurilor 
la o distanță mai mică de 100 
metri de pădure fără aproba
rea organului silvic sau în a- 
fara locurilor special amena
jate acestui scop, ori părăsirea 
focurilor fără a le stinge ; 
instalarea și folosirea în pă
dure a instalațiilor și utilaje
lor de exploatare fără luarea 
măsurilor de prevenire și stin
gere a incendiilor prevăzute 
in dispozițiile legale; nelua
rea de către părinți sau cind 
este cazul de alți reprezentanți 
a măsurilor necesare pentru 
a împiedica pe minorii care 
nu au împlinit vîrsta de 14 
ani de a mînui materiale ori 
substanțe care pot provoca incendii". Deci, în lumina legii. datoria noastră, a tuturor, este să întreprindem tot ce este posibil pentru ca în pădurile municipiului și județului nostru să nu se producă nici un incendiu.

CETĂȚENI!
— Pădurea este o mare bo

găție națională. Feriți-o de 
incendii. Nu faceți foc în pă
dure ! Nu lăsați copiii să se 
joace cu focul în pădure sau 
să aprindeți foc Ia mai puțin 
de 200 metri de liziera pădu
rii.

— Nu aruncați capete de 
țigări sau chibrituri aprinse 
în păduri și în alte locuri ce 
prezintă pericol de incendiu !

— Fumatul este permis nu
mai în locuri fără frunze us
cate unde sînt gropi pentru 
fumat amenajate și indicate 
in păduri !

— Nu dați foc resturilor 
vegetale de pe pășuni și fî- 
națuri la distanță mai mică de 
200 metri de pădure.

— Pe timp secetos sau cu 
vînt nu faceți foc !

TURIȘTI ! Stingeți bine 
focurile după pregătirea hra
nei, cînd vă aflați în apropie
rea pădurii !

CABANIERI ! Verificați bi

ne coșurile și sobele și reme- 
diați orice defecțiuni înainte 
de aprinderea focului!

Nerespectarea acestor re
guli se pedepsește cu amendă 
de la 300 la 3 000 Iei.

TURIȘTI!

• Pe timp secetos și cu 
vînt nu aprindeți focuri în pă
duri.

• Nu aruncați capete de 
țigări sau chibrituri aprinse 
în păduri și in alte locuri care 
prezintă pericol de incendiu.

• Fumatul este permis nu
mai în locuri special amenaja
te, unde se află locuri pentru 
aruncarea resturilor de țigări, 
locuri care sînt marcate prin 
tăblițe indicatoare.

i

• Pregătirea hranei se face 
numai în locuri special ame
najate prevăzute cu indicatoa
re.

• Părăsiți focul numai 
după ce l-ați stins cu apă sau 
pămint!
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Biletele la control, vă rugăm!
(Urmare din pag. 1)La întoarcere spre deosebire M. Ionel și Ionel Preda (E. M.din Lonea, de pasagerii

nu a a- 
„contestat". 

aceste in- 
facă

firescul citadin ! !

dumitale ? — se agită pasagera Budac.— Ce mă rog ?In acel moment ne-a observat prezența (chipul îi era de fapt imortalizat) și, a... „întors-o" :— II rup în două ! (De a- cord, am zice noi, dar după ce-1 achitați !)...
Și opinia ? Nici de data a- 

ceasta nimeni 
vut ceva de 
Ca și cum
corectitudini trebuie să 
parte din...Singura „opinie" am auzit-o de la un tinerel cu plete, barbă și mustață căruia, cînd controlorul i-a „explicat" pînă unde e valabil biletul (el afir- mînd că exact acolo coboară) și cînd controlorul (știindu-i intenția) i-a spus în treacăt că „nu crede", el, tânărul a „opinat" :

— De fapt, știți, nu mă in
teresează cîtuși de puțin ce 
credeți. (Foarte spiritual !... — n.n).Sîntem pe drumul spre Uricani. Pasagerul Vasile Bădău (salariat la I.L.H.S.) nu e de

SPORT • SPORT • SPORT • SPORT • SPORT

Lonea) care au plătit fără comentarii cîte o amendă de 25 Iei și Victor Turcu care a „distrat" autobuzul cu spiritele degajate din starea de ebrietate, ni s-a etalat în . totală discrepanță comportarea pasagerei Maria Budac (salariată la Petrila). Găsită cu abonamentul neperforat, i s-a atras atenția că, un abonament în această stare echivalează, cu un pasager fără bilet, deci, contraveniența se amendează cu 25 lei pe loc.— Dar ce-ți închipui dumneata că 25 lei sînt pe gard ? Atunci să-i vezi cînd ți i-oi da eu ! O să vedem noi cu ce drept ceri matale 25 lei. (O spunea cu atâta „patos" ca Și cum incorectitudinea ei ar fi fost lucrul cel mai firesc pe lume).— In cazul acesta (urmă controlorul) sînt nevoită să vă fac proces verbal.— Știi ce fac eu cu procesul

dată este coalizarea cu rectitudinea, cu sfidarea mai elementare norme de e- chitate, de responsabilitate față de un serviciu public.Spre miliție, unul din cei patru dă „bir cu fugiții". Băr- bosu Barbu regreta incidentul, zicîndu-ne : „Mi se pare că m-a luat în chip ! Eu recunosc că am greșit, mă duc a- casă și aduc imediat banii, numai să nu mă dați la ziar, că-s om bătrîn". (V-am ascultat cerința, tovarășe Bărbosu, o facem numai pentru că dumneata, spre exemplu, ți-ai recunoscut greșeala, ceea ce e o notă bună prin care oferi certitudinea că. în astfel de ipostaze, nu te vei mai afla !).Nu. la fel putem aminti pe Lungu Alecu (21 de ani, sectorul XII, mina Vulcan) și mai ales pe Constantin Pîrîia (mina Vulcan, sectorul IX). A- cestuia din urmă pentru refuzul legitimării chiar în sediul miliției i s-a făcut proces verbal pe o ' altă contravenție în acest sens. După ce organul de miliție ne-a făcut cunoscut că e recidivist (a mai fost condamnat pentru furt), am înțeles atitudinea lui recalcitrantă și amenințările la adresa noastră pentru „proxima întâlnire"...E inutil să mai insistăm a- supra comportamentului lui Constantin Bondoc (Aninoasa, str. 23 August, nr. 30) care fiind găsit cu bilet de 1,50 lei în loc de 3 lei a preferat să îmbrîncească pe controlor, și numai cu ajutorul secretarului consiliului popular comunal a putut fi identificat.
Nu vom continua cu aseme

nea exemple regretabile 
atît mai mult cu cit ar 
fi). Nu putem, în schimb, 
generaliza. Cazurile sînt
late dar în nici un caz demne 
de omul societății noastre. 
Pentru că, nu trebuie să uităm 
faptul că, noi, fiind benefici
ari, trebuie în același timp să 
fim și debitori, să nu frustrăm

inco- celor

tuturor. Am reținut toate a- 
cestea pentru cei care uită că, 
pretinzînd un serviciu nu dau 
în schimb nici acel puțin care

Agenda campionatului județean

A 5-a etapă a campionatului județean de fotbal consemnează, în general, rezultate scontate, cu excepția infrîngerii suferite pe teren propriu de către echipa Minerul Uricani, în fața Constructorului Hunedoara (1-3). Să trecem succint în revistă rezultatele...
• GLORIA HAȚEG — 

PARINGUL LONEÂ 3-1. Fotbaliștii din Lonea domină la început, sînt pe punctul de a deschide chiar scorul în minutul 4. după care echipa locală, printr-o mai bună organizare a jocului, începe să pună stăpînire pe teren, inițiind atacuri variate, periculoase. La scorul de 3,-0. în minutul 88, oaspeții reduc din handicap, prin Labură, în urma unui corner bine executat.
• PREPARAȚIA PETRI

LA — MINERUL VULCAN 0-0. Joc de uzură, de slabă calitate.. Minerul Vulcan s-a a- părat bine, contraatacînd decis. Scorul a rămas însă alb datorită formei bune a ambelor dispozitive defensive. Rezultat echitabil.
• E. G. C. L. HUNEDOA

RA — E. G. C. PETRILA 2-1. Hunedorenii au jucat mai bine, combinînd fructuos și dominînd copios teritorial. Din min. 80, oaspeții au jucat în 10 oameni, Kreibik fiind e- liminat de pe teren. Pentru oaspeți a marcat Pui (în min. 52). Echipa din Petrila, la primul său an în campionatul

de fotbala lăsat o bună im- orașul oțelarilor hu-județean, presie în nedoreni.
• AURUL CERTE J — E- 

NERGIA PAROȘENI 3-3. începutul de campionat, nefavorabil energeticienilor. i-a determinat, în sfîrșit, să-și... strîngă rîndurile și să evolueze la nivelul tenacității lor, recunoscute. In meciul de la Certej, echipa din Paroșeni• a prestat un joc bun obținînd un rezultat de egalitate, care le readuce speranțele într-o evoluție ascendentă în viitor. Echilibrul de forțe din teren putea fi răsturnat în favoarea oaspeților, dacă aceștia ar fi manifestat în joc mai multă inițiativă.
• CELELALTE REZUL

TATE : FILOR Orăștie — Dacia Deva. 1-1 ; Sportul studențesc Hunedoara — Viitorul Valea Brad 5-0 ; Despre meciul Minerul Uricani — Constructorul Hunedoara citiți în continuare relatarea corespondentului nostru...
• MINERUL URICANI 

— CONSTRUCTORUL HU
NEDOARA 1-3. Spectatorii au plecat de la stadion a- f^ctați de înfrîngere și mai ales de jocul slab prestat de echipa locală, care nu-și găsește cadența. Joc aspect spectacular, nare insistentă aAceștia deschid min. 8 prin Dinu rează în min. 16

Gacsardi reduce din handicap în min. 37. La reluare, oaspeții îri mai54cheie victorioși partida, nerul Uricani a folosit următorul „11“ : Bădău —- Smaran- da, Săndulache, Udrescu. Venczer — Bică (Jianu) Ca- cula — Farcaș, Gacsardi, Pușcaș, Ilinescu.La juniori • 3-3
Ilie COANDRAȘ

ce înscriu autor,
domină mai unDinu)

!, tOt din ce insistent, gol (min.Și în-Mi-

Divizia națională 
a juniorilor și 

școlarilorIn campionatul națio- îal divizionar al juniorilor și școlarilor (seria a VIII-a), au fost înregistrate, duminică, următoarele rezultate : 
C. F. R. Simeria — Me
talul Aiud 1-0 ; Știința 
Petroșani — Școala 
sportivă Petroșani 3-1 ; 
Jiul Petroșani — 
nerul Motru 2-0 ; 
rea Alba Iulia— 
vinul Hunedoara 
Mureșul Deva —. 
nr. 2 Deva 1-2.

Mi- 
: Uni- 

Cor- 
1-4 ; 

Liceul

Liceul industrial

In urma publicării „Steagul roșu" nr. 7 393 din 10 august a. e. a articolului „pădurea comerțului 
ARE INCA... USCATURI"

acord cu 25 de lei, amendă pentru neperforarea abonamentului. Va fi probabil cu cei 300 pe care îi va plăti mai târziu.La Vulcan așteptăm un autobuz local din direcția mină — Coroești. La urcarea noastră, cinci mîini s-au întins după bilete. Tardivă încercare, pentru că taxatoarea a fost opnită să mai elibereze bilete din acel moment. întreg autobuzul s-a transformat într-o opinie... contra noastră: 
„Ce-avem cu băieții ? Nu ne 
e rușine să ne legăm de oa
meni pentru 50 de bani, mai 
bine să facem acoperiș în sta
ții, să nu-i mai ploaie!“. Cei cinci aflați fără bilet n-au vrut să se legitimeze. Unul a coborît, imbrincindu-he. Satisfacție și rumoare pentru cel „scăpat" ! Cu cei patru ne-am oprit la miliție. La coborîre am fost petrecuți cu „huoo !“. Ciudată ipostază ! Și mal ciu-

(cu 
mai 
nici 
izo-

statul cu aceste incorectitudini 
care ni se par mărunte dar 
care vin, categoric, ca o dau
nă colectivității, a noastră, a

se cheamă: corectitudine,
cinste, echitate — elemente 
indispensabile ale conviețuirii 
între oamenii zilelor noastre.

Ciclul de 
al muncii

(Urmare din pag. 1)

a

minier Petroșani

plăcut ca cu domi- oaspeților. scorul în și îl majo- prin Pleșca.

Zi CU ZI 
rodnice

Pe urmele 
semnalelor 

critice 
ale ziarului

Conform dorinței 
clientei...

I. C. E. S. Alimentara Petroșani ne-a răspuns urmă
toarele : „In urma cercetă
rii incidentului dintre to
varășa M. Tătaru și vînză
toarea Angela Pușcău, s-a 
constatat că aceasta a pus 
restul pe tejghea însă cum- 
părătoarea nu a observat. 
Deci intenția de înșelăciune 
nu a existat. Referitor la 
atitudinea necuviincioasă a 
vînzătoarei, aceasta s-a da

torat probabil nervilor pe 
care nu i-a putut stăpîni. 
Conform dorinței clientei, 
vînzătoarea a fost sancțio
nată cu mustrare, iar șeful 
biroului comercial a prelu
crat cazul în fața colectivu
lui de la magazinul respec
tiv".Ne-au reținut atenția două aspecte dezvăluite de răspunsul sus-citat. Primul aspect se referă la... justifi-

carea ( ? 1) nervilor vînzătoarei care „probabil nu i-a putut stăpîni". In cazul a- cesta, există diverse soluții. •In comerț, salariații trebuie să-și stăpînească nervii, să vorbească clienților cuviincios, ciu.Al de-a Este dorinței..." Adică, rea a fost sancționată cu mustrare conform dorinței unui client ? Nu pentru că a fost vinovată ? De unde și de cînd această „practică" la I. C. L. S. Alimentara Petroșani, de a sancționa... conform dorinței cuiva ?

Este obligație de servi-doilea ] aspect este dreptul surprinzător, vorba de... „conform vînzătoa-

nevrele. „PINĂ ACUM 
NE-AM APROPIAT DE CITE- VA ORI DE 400 TONE PRO
DUSE; AM VREA INSĂ, CA 
ÎNAINTE DE ÎNCHEIEREA 
LUNII SĂ DEPĂȘIM CIFRA 
ASTA ROTUNDĂ".

Pe galerii liniștea e tulbu
rată doar de trecerea frec
ventă a garniturilor de va- 
gonete goale sau încărcate 
cu rodul abatajelor, care se 
succed tot mai des pe mă
sură ce trece timpul. La puf 
ajung vagonetele pline virf 
cu cărbune sau piatră colțu
roasă din noile magistrale 
subterane. Aceste vagonete 
poartă, în ele, pe lingă pre
țioasa încărcătură, simbolul 
efortului creator al mineri
lor, încleștarea lor care se 
transformă în final în sa
tisfacția muncii, bine făcută.

Deodată în galeriile de ac
ces spre .orturi" se zăresc 
sclipind luminile schimbului 
care intră. Prinși în ritmul a- 
lert al muncii, minerii n-au 
sesizat trecerea timpului și 
acum iată-i la ora bilanțului 
unei noi zile de muncă.

Pornesc spre puf, se stre
coară pe galerii pe lingă 
garniturile pline cu cărbune 
pe care putui n-a reușit încă 
să le trimită Ia zi.

Au trecut doar 6 ore de 
cînd s-au despărfit și acum 
se revăd venind din direcții 
opuse. A mai trecut un șut, 
expresia fefei s-a schimbat, 
au apărut urmele lăsate de 
efort, dar predominant 
mine pe fetele tuturor 
timentul înălțător că 
făcut datoria în mod exem
plar, așa cum o cere intere
sul lor și al întregii socie
tăți.

rd-sen- 
și-au

Atelierul de tîmplărie din Livezeni
(UrnKh’e din pag. 1) defi utilizată pe șantierele 

locuințe — ne-a spus tovarășul Nicolae Sasu, șeful Șantierului nr. 1 — am acordat o
atenție sporită acestui obiec
tiv, în speranța că scurtarea 
termenului de punere în func
țiune va favoriza, așa cum e- 
ra de așteptat, eliminarea ne- 
ritrnicității, a întârzierilor în 
livrarea de binale. Dar, din 
păcate, eforturile noastre nu 
au fost continuate și de către 
beneficiar care, prin felul în 
care rezolvă restul probleme
lor care mai există, în loc să 
scurteze durata pînă la pune
rea în funcție a obiectivu
lui, pune în incertitudine în
săși termenul final de preda
re.La jumătatea lunii septembrie, cînd ne-am deplasat din nou la tîmplăria din Livezeni, am constatat o situație asemănătoare cu cea de la începutul lunii. In atelier sosiseră trei utilaje, dar, deocamdată, așa cum ne-a comunicat inginerul Gheorghe Vulc, șeful compartimentului investiții al F.I.L., se caută posibilitatea fixării lor pe podeaua atelierului, respectiv se studiază „tehnologia de execuție" a găurilor în care urmează a fi prinse șuruburile de fixare.E firească, deci, întrebarea : de ce nu s-a preconizat prin proiect o soluție care să înlăture aceste neajunsuri al căror prim efect este întârzierea lucrărilor de montaj pe timp de cîteva zile ?Ne-am adresat, în consecință, tovarășului director al F.I.L., inginerul Emeric Far- 
kaș.— Trebuie să recunosc că, față de avansul creat de constructor, activitatea în continuare nu s-a desfășurat satis-

făcător. Nouă ne revine sarcina de a executa montajul u- tilajelor, respectiv să le mutăm din vechea tîmplărie în cea nouă, astfel încît producția să nu stagneze nici o clipă. In noul atelier urmează a se realiza, încă în prima fază, o producție lunară valorică cu 100 000 lei mai mare decît în atelierul vechi, ceea ce ar însemna să putem livra integral volumul de binale și să onorăm cerințele șantierelor de construcții de locuințe din Valea Jiului, nesatisfăcute total pînă acum. Ne ține în loc faptul că nu este asigurată, încă, finanțarea unor lucrări (obligație a forului tutelar). Și a- nume, a împrejmuirilor incintei și a unui grup social pentru efectivele ce urmează a lucra aici. După ce acestea se vor realiza, noi vom putea e- fectua în scurt timp montajul instalațiilor și al utilajelor de care e nevoie, asigurînd trecerea la noul flux tehnologia fără a vitregi cu ceva producția de binale.Nu încercăm să dăm o altă interpretare celor exprimate de tovarășul director, dar trebuie să remarcăm că, cu toate motivele invocate nu este justificată întru totul întârzierea creată de beneficiar — ca executant al operațiilor finale — după ce constructorul s-a străduit, și a reușit, să devanseze termenul de punere în funcțiune al noului atelier. Din datele pe care le-am cules rezultă că costul lucrărilor ce mai trebuie executate depășește deja valoarea producției care se va realiza într-o singură zi în noul atelier de binale. Cum scopul în care s-au investit fondurile pentru construcția noului atelier este, pe de o parte, lărgirea producției, iar pe de alta — și a-

cesta fiind scopul de bază — de a elimina unele neajunsuri în flux din vechiul atelier, îndeosebi cheltuielile mari de producție, determinate de o tehnologie depășită, înseamnă că’intrarea sa în funcțiune cu două săptămîni mai devreme ar fi îngăduit recuperarea cheltuielilor necesitate de împrejmuiri. De aceea considerăm că, măcar acum, soluția trebuie grabnic găsită, fondurile procurate și, odată cu a- ceasta, asigurată continuitatea execuției.Și, de asemenea, să fie înlăturate celelalte manifestate precum cel zentat în continuare, zentînd un angajament norat. Respectiv, există plan operativ, întocmit serviciul proiectare al F.I.L. Petroșani, la 7 septembrie a.c., în care, datorită stagnării lucrărilor la sfîrșitul lunii august și începutul lunii septembrie, s-a preconizat intensificarea ritmului de montaj, astfel încît, începînd cu 26 septembrie 1973 noul atelier de tîmplărie să poată lucra la întreaga capacitate. Conform acestui plan, între 10 și 17 septembrie, un lot de 11 utilaje trebuiau montate. Realitatea e însă alta. Ca urmare, faptorii de decizie ai unității și ai forului tutelar au obligația ca, în timpul care a mai rămas pînă la sfîrșitul lunii, să dovedească responsabilitatea înaltă cu care sînt investiți pentru a asigura punerea în funcțiune la termenul inițial stabilit a unui obiectiv de mare interes pentru economia municipiului, asigurînd în acest fel una din condițiile impuse de intensificarea ritmului de execuție a construcțiilor de locuințe din Valea Jiului.

neajunsuri pre- repre- neo- un de

„Operete și canțoneta ti

Pentru prima dată pe sce
nele municipiului nostru, an
samblul de operă din cadrul 
Filarmonicii de stat „Oltenia" 
din Craiova va susține o serie 
de reprezentații „non — stop"

cu spectacolul 
canțoneta", din 
lipsi celebre piese muzicale, 
reprezentații de balet clasic 
și modern, momente vesele. 
In zilele de 19 septembrie

„Opereta și
care nu vor

a. c. la Lupeni (de la ora 16) 
și Petroșani (de la ora 20,30) 
și 21 septembrie la Uricani, 
de la ora 19, iubitorii acestui 
gen de spectacol îi vor putea 
urmări pe mesagerii artei li
rice din cetatea „Băniei".

1
I
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In atenția absolvenților
școlilor generalela con-Candidații care cursul de admitere în licee din sesiunea septembrie a. c. au obținut medii generale de cel puțin 5, fără a fi însă admiși din lipsă de locuri, vor putea fi admiși în alte licee și școli profesionale în ordinea mediilor și în cânte, putea crieriiprofesională septembrie a.c.

Liceele și școlile 
sionale care au locuri va
cante sînt următoarele ;

— Grupul școlar siderur
gic Hunedoara.

— Grupul 
Barza.

— Grupul 
Petroșani.

— Grupul 
Deva.

— Grupul 
Lupeni.

— Școala 
M.M.R. Simeria.

— Școala profesională

limita locurilor va- Acești candidați vor opta în vederea îns- în liceu sau pînă școală la 20
profe-

Călan.
— Școala profesională de 

construcții Deva.
— Școala 

de mecanici 
giu.

— Școala 
materiale < 
Deva.

— Școala 
a Ministerului 
Chimice pentru 
chimică Orăștie.

— Liceul industrial 
nier Lupeni.

— Liceul industrial

profesională 
agricoli Geoa-

de
profesională 

construcții

profesională 
Industriei 

Fabricami-
școlar

școlar

școlar

școlar

minier

minier

minier

minier

profesională

mi-
nier Petroșani.

Liceul industrial mi-
nier Deva. 

Liceul industrial mi-
nier Barza.

Liceul metalurgic Hu-
nedoara.

— Liceul 
Deva (curs

— Liceul 
(curs seral).

— Liceul

de construcții 
seral).
energetic Deva

„Decebal" De
va (curs seral).

— Liceul nr. 1 Hunedoa-

ra (curs seral).
— Liceul nr. 2 Hunedoa

ra (curs serai).
— Liceul Petroșani (curs 

seral).
— Liceul Petrila (curs 

seral).Conducerile liceelor și școlilor profesionale, vor lua măsuri operative pentru anunțarea tuturor can- didaților aflați în situație.Pentru ocuparea lor rămase vacante această acțiune se va organiza un nou concurs de admitere în perioada 25-30 septembrie.La școala profesională la care numărul candidaților nu va depăși numărul locurilor vacante înscrierea se va face fără concurs.Lista unităților școlare la care urmează să se ganizeze un nou concurs admitere va fi publicată ziarul nostru din ziua 21 septembrie a.c.

aceastălocuri- după

or- de în de

(
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I

primește înscrieri pentru 
anul școlar 1973-1974 pentru 

CANDIDAȚII REUȘIȚI 
FĂRĂ LOC —La ORICE 

ALTE LICEE DIN ȚARĂ, 
în sesiunea septembrie 1973, 

în limita locurilor 
disponibile

și organizează o nouă sesiune 
de examene în perioada 

25-30 IX 1973, pentru locurile 
rămase neocupate, după cum 

urmează :
CURS DE ZI 

Exploatări miniere ) 
Electromecanică minieră

CURS SERAL
Exploatări miniere 
Electromecanică minieră

71
6

37
33

locuri 
locuri

locuri 
locuri

CENTRALA CĂRBUNtLUI 
PETROȘANI

anurță pentru ziua de 25 septembrie a. c.

un nou concurs de admitere
pentru Liceul industrial Lupeni din cadrul Grupului 
școlar Lupeni la specialitățile :

exploatări miniere
electromecanică minieră

Informații suplimentare se pot primi la sediul 
școlii, str. Viitorului, nr. 27, Lupeni.

Mica publicitate
VIND casă, grădină și garaj, strada Stadionului nr. 78 

Lupeni.
PIERDUT legitimație student pe numele Pantelimon C. 

Marin. O declar nulă.
CAUT femeie internă pentru îngrijit fetiță 6 ani, strada 

Institutului bl. 10 scara 1 ap. 2 Petroșani.
PIERbUT ecuson nr. 5 744, eliberat de preparația Petri- 

la. II declar nul.
VIND Moskvici 408 în perfectă stare. Aron Vladimir, 

Paroșeni — Sohodol, între orele 16—21.
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în Republica Peru 0
Premierul Jarrin „Un

moment foarte impor
tant al relațiilor dintre

România și Peru

Deschiderea sesiunii
Adunării Generale a O.N.U.

[ Geneva Sofia

Primul ministru al Republicii Peru, Edgardo Mercado Jarrin, a avut o convorbire cu trimișii speciali Ion Cârje și Eugen Pop în legătură cu vizita să de președintele lui de Stat al Nicolae Ceaușescu,Solicitat să-și exprime opiniile cu privire la . evoluția relațiilor dintre România și Peru și perspectivele de care ele beneficiază prin vizita președintelui Ceaușescu, premierul peruan a spus:— Vizita președintelui Ceaușescu marchează un moment foarte important al relațiilor dintre România și Peru. In perioada cînd eu eram ministru de externe au fost stabilite relații diplomatice între cele două tot mie mi_a revenit să semnez un acord cial cu România.Premierul Jarrin în. continuarea discuției, numeroase date care atestă cursul ascendent al relațiilor de colaborare și cooperare dintre România și Peru.— Tratativele care au loc cu prilejul vizitei președintelui Ceaușescu vor bui Ia concretizarea noi acțiuni de cum ar fi cele pentru industria petrolieră. In acest cadru de preocupări, Edgardo do Jarrin s-a referit truirea unei fabrici șini-unelte în Peru, tența tehnică românească pentru agricultura peruană. Sînt multiple posibilitățile de amplificare a schimburilor și a colaborării, a domnia sa, ‘ în acest ființează Comisia mixtă ro- mâno-peruană, a cărei mă sesiune are loc acum cu prilejul vizitei președintelui Ceaușescu în Peru.Oprindu-se asupra tanței convorbirilor cu președintele

întreprin- Consiliu- României, în Peru.

tari. Și sarcina comer-a citaf.

contri- unor cooperare, prevăzute minieră șiMerca- la cons- de mala asis-
spus scoppri-

impor- oficișle Nicolae
I n t îTovarășul Ion Pățan, vicepreședinte al Consiliului de Miniștri, ministrul comerțului exterior, a avut, în cursul zilei de luni, întîlniri succesive cu ministrul industriei și comerțului al Republicii Peru, Alberto Jimenez de Lucio, ministrul economiei și finanțelor, Francisco Morales Bermu- des Cerruti, și ministrul agriculturii, Enrique Valdes Angulo.Au fost abordate probleme privind dezvoltarea colaborării și cooperării dintre cele două țări.
*Luni după-amiază, tovarășul George Macovescu, ministrul afacerilor externe al

Ceaușescu, primul ministru peruan a spus :— Personâl, acum l-am cunoscut pentru prima oară pe președintele țării dumneavoastră. Este un om de stat cu mare clarviziune, care cunoaște pînă în problemele și soluțiile acestor probleme în nia. Are o putere de pătrundere deosebită în esența realităților cu care ia contact pe continentul latino- american. In discuțiile cu domnia sa, am avut convingerea că există o sinceră dorință de a stabili cu Peru o amplă și fructuoasă colaborare.In convorbirea cu ziariștii români, primul ministru peruan a subliniat deosebita semnificație a vizitei președintelui Nicolae Ceadșescu în Peru și alte țări latino- americane. Expunînd rațiunile cado

detalii date Româ-

aprecieri, Mer-acesteiJarrin a spus :In relațiile dintre ță- socialiste și, . cele ale Latine trebuierileAmericii căutate noi mijloace de. comunicare, poată da roadele Eu cred lor cere — dincolo de relațiile de Ia guvern la guvern — o cunoaștere reciprocă tot mai bună. Vizita președintelui Ceaușescu răspunde Domnia al unui vizitează această prezență dă și perspectivei noastre acea aparte Ia care rit; Prezența Ceaușescu, personal, interesul profund cunoașterea Americii Latine, pentru, bilirea unor relații de operare mai eficiente pe za contactului direct cu alitățile.

pentru ca ele să așteptate, că intensificarea - dincolo de
acestei necesități, sa este primul șef stat socialist care Peru. Și tocmai vizitei relațiilor semnificație ne-am refe- președintelui relevă pentru problemelor sta- co- ba- re-

I n i r io întrevede- său peruan,României, a avut re cu omologulMiguel Angel de la Flor Valle, cu care a discutat probleme privind relațiile politice dintre cele două țari și unele probleme internaționale actuale, inclusiv apropiata' sesiune a Adunării Generale a Organizației Națiunilor Unite.
★Tot în cursul zilei de luni, tovarășul Bujor Almășan, ministrul minelor, petrolului și geologiei, și Jorge Fernandez Maldonado, ministrul energiei și minelor, au avut o întrevedere de lucru, în cadrul căreia au examinat unele măsuri concrete privind cooperarea în domeniile petrolier și minier.

Misiunea „Skylab“

Pregătiri in vederea revenirii 
pe PămintHOUSTON 18 (Agerpres). — Membrii echipajului laboratorului spațial au început un program special de activitate odihnă, decalat cu două față de cel respectat pînă cum. Astfel, începînd de minică seara, cei trei nauți au început perioada de odihnă cu două ore. mai devreme. Centrul spațial de la Houston a precizat că această schimbare a orarului de odihnă și activitate are ca scop pregătirea echipajului în vederea operațiunii de revenire

Și ore a- du- astro-
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12,0016,00

Teleșcoală.Telex.Municipalitatea răspunde bucureșteanu- lui.Telecinemateca pentru tineret (reluare) ~ veste sîngeroasă.Popas folcloric la lele Ceahlăului luare).Telejurnal.Fotbal: Chimia Rîm- nicu Vîlcea — Glento- ran Belfast (Cupa cupelor).Muzică populară.Telex.Tragerea pronoexpres.

Po-poa- (re-

pe pămînt, înceapă la 7,00 GMT, mai rămas pînă Houston, un alt echipaj repetă, în simulatoare, operațiunea de revenire pe pămînt a astronauților de pe „Skylab-2".Ziua de luni, a 52-a petrecută în spațiul de Alan Bean, Owen Garriott și Jack Lousma, a fost consacrată studierii în continuare a bogățiilor natu- ’ rale ale unor regiuni din Statele Unite, Europa, și Canada.

care urmează25 septembrie, In perioada care a atunci, la
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Steaua polară.Reporterii noștri la festival — Gong final. Dialog. Dimitrie Can- temir și afirmarea conștiinței de sine a poporului român.Publicitate. 1001 de seri.Telejurnal. Cincinalul înainte de termen. 1973 — an hotărîtor.Cîntecul Hora tinereții, ca — George riu.Teleobiectiv.Telecinemateca.coșatul de la Notre Dame. Cu Maureen O’ Hara, Charles Laughton, sir Cedric Har- dwich.24 de ore.

săptămînii: Muzi- Grigo-
Co-

NAȚIUNILE UNITE 18 — Trimisul special Agerpres, Victor Martalogu, transmite : Intr-o atmosferă festivă, caracteristică evenimentelor de o asemenea însemnătate, la sediul Națiunilor Unite a fost inaugurată, marți după- amiază, cea de-a 28-a sesiune a Adunării Generale a O.N.U. Alături de importanța problemelor aflate pe ordinea de zi, care se referă la principalele domenii și aspecte ale cooperării, păcii și securității internaționale, actuala sesiune are semnificații deosebite, ea avînd loc într-un moment în care climatul mondial caracterizat de cursului destinderii cărui consolidare lucrările inaugurate și trebuie să contrbuie de o manieră efectivă.Discursul de deschidere a sesiunii a fost rostit de președintele sesiunii trecute, Stanislav Trepczynski, adjunct al ministrului afacerilor externe al Poloniei. Adunarea generală a procedat apoi la alegerea noului președinte al sesiunii, funcție care a revenit ambasadorului Leopoldo Benites, reprezentantul permanent al Ecuadorului la Națiunile Unite.Intr-un mod oarecum deosebit față de procedura o- bișnuită, ședința de deschidere a debutat cu un punct rezervat, de obicei, zilelor următoare ale sesiunii: primirea de noi state în rîndul mebrilor O.N.U. Existînd deja recomandarea Consiliului de Securitate în privința aprobării cererilor prezentate, a fost pregătit un proiect de rezoluție — la care sînt coautoare 68 de state, între care și

căruiaGenerală aprobăDemo-

este afirmarea — la a continuă, astăzi pot

România — în baza Adunarea admiterea Republicii erate Germane și a Republicii Federale Germania ca membri cu drepturi depline ai O.N.U. De asemenea, a fost prezentat un proiect de rezoluție recomandînd admiterea în O.N.U. a Insulelor Bahamas.Ambele documente au fost aprobate de plenul Adunării Generale, astfel incit se poate aprecia că startul actualei sesiuni a O.N.U. s-a produs sub auspicii dintre cele mai favorabile, nu numai prin e- fectul pe care îl are creșterea la 135 a numărului statelor membre — față de cei 51 de membri fondatori, în 1945 — dar mai ales prin impactul politic pe care îl poate avea acest eveniment asupra prestigiului, eficacității și rolului celui mai reprezentativ forum internațional.De menționat că la lucrările actualei sesiuni sînt invitate, cu regim de observatori, delegațiile R. P. D. Coreene, Coreei de Sud și Republicii Bangladesh. De asemenea, preluînd și dezvoltînd inițiativa pozitivă întreprinsă în cadrul sesiunii precedente, au fost invitați reprezentanții mișcărilor de eliberare din Africa.Prima zi a celei de-a 28-a Sesiuni ordinare a Adunării Generale a Organizației Națiunilor Unite a consemnat numeroase discursuri de salut rostite de șefii delegațiilor diverselor state în o- noarea noilor membri ai organizației.

Conferința pentru 
securitate și cooperare 

în EuropaGENEVA 18 — Corespondență specială de la Dumitru Ținu și Corneliu Vlad : In sala mare a Centrului internațional de conferințe din Geneva, a avut loc, marți, ședința inaugurală a celei de-a două faze a Conferinței pentru securitate și cooperare în Europa. Participă delegații re- prezentînd 33 de state din Europa și Statele Unite și Canada. Delegația Republicii Socialiste România este condusă de Valentin Lipatti, ambasador însărcinat cu misiuni speciale.înainte de începerea activităților propriu-zise ale reuniunii, șeful delegației țării- gazdă, ambasadorul Robert Binschedler, care a prezidat prima ședință, și șeful delegației suedeze au rostit scurte alocuțiuni, în care au evocat memoria lui Gustaf al VI-lea Adolf, regele Suediei, iar par- ticipanții au păstrat un moment de reculegere.In continuare, ambasadorul Robert Binschedler a subliniat că a doua fază a Conferinței este cea a unor activități ■ în comisii și subcomisii. Rezultatele acestor eforturi — a declarat el — vor trebui consacrate, pe cît posibil, elaborării unor reguli cît mai an-

gaj ante privind comportamentul statelor în relațiile noi care trebuie statornicite pe continent.Au fost rezolvate, în continuare, o serie de probleme privind modul de desfășurare a activităților conferinței.Lucrările reuniunii au continuat în cadrul organelor sale de lucru: Comisia întîi — pentru problemele securității; Comisia a doua — păiitru cooperarea în domeniile economic, științific și tehnic și al mediului înconjurător ; Comisia a treia — pentru cooperarea în domeniile culturii, educației, informației și contactelor umane. Au fost desemnați, prin tragere la sorți, președinții care urmează să conducă, fiecare cîte o zi, potrivit principiului rotației, în ordine alfabetică, ședințele celor trei comisii. In perioada imediat următoare, comisiile urmează a se întruni periodic, pentru a examina munca desfășurată de subcomisii și pentru a adopta măsurile necesare în vederea bunului mers al lucrărilor. In zilele următoare, este prevăzută începerea activităților in cele zece subcomisii ale Conferinței,

Vizita lui LeonidSOFIA 18 (Agerpres). — La 18 septembrie, la mitetului Central Comunist Bulgar, sosit într-o vizităBrejnev. secretar gene-C. C. al P.C.U.S. in a- zi, a avut loc ceremo- înmînării Ordinului
invitația Coal Partidului la Sofia a de prietenieLeonid ral al ceeași nia„Gheorghi Dimitrov" și a Stelei de erou al Republicii Populare Bulgaria cu care Leonid Brejnev a fost decorat de Consiliul de Stat alBulgaria.asemenea, oaspetele aR. P.

De

Praga

PRAGA 18 (agerpres). — Fidel Castro, prim-secretar al C.C, al Partidului Comunist din Cuba, tru al Guvernului ționar al Republicii care se află în drum patrie, venind din R.D. nam, unde a efectuat zită oficială. s_a oprit pentru o Praga — C.T.K.

Brejnev in Bulgaria
avut o Jivkov, al P. C. Bulgar, Consiliului de Stat al R. P. Bulgaria, și cu alți conducători de partid bulgari. După cum relevă agenția TASS, cu a- cest prilej a avut loc o convorbire, în cursul căreia s-a făcut un schimb de informații privind construcția comunistă și socialistă din cele două țări, dezvoltarea și întărirea prieteniei bilaterale. Au fost tate, de asemenea, internaționale proc. *

întrevedere cu Todor prim-secretar al C.C.președintele R.

de discu- probletne interes reci-

Și facestîntîlnire întreprim-minis-Revolu- Cuba, spre Viet- o vi- luni, scurtă vizită, la transmite agenția

prilej, a avut Gustav general alCu loc o Husak. secretarC.C. al P.C. din Cehoslovacia, ’Și Fidel Castro. In cadrul întîlnirii, a fost efectuat un schimb de informații legate de evoluția favorabilă a relațiilor reciproce, fiind, totodată, abordate probleme actuale ale situației internaționale.
Dezbaterile din Consiliul de Securitate

• După cum anunță agenția MTI, Peter Valyi, membru al C.C. al P.M.S.U., vicepreședinte al Consiliului de- Miniștri .al R. P. Ungare,. .încetat din viață în urma unui grav accident, survenit timp ce vizita Combinatul talurgic din Miscolc.

două zile. In aceeași zi, el a 
fost primit, la Casa Albă, de 
președintele Richard Nixon.

înme-
Pa-• Primul ministru al 

kistanului, Zulfikar Aii Bhut
to, a sosit, marți, la Washing
ton într-o vizită oficială de

• Comitetul pentru problemele externe al Senatului american a aprobat, marți, cu majoritate de voturi, numirea lui Henry Kissinger în funcția de secretar de stat al S.U.A., funcție în care îl înlocuiește pe William Rogers, demisionat la 3 ■ septembrie.

NEW YORK 18 — Trimisul special Agerpres, Victor Martalogu, transmite : Consiliul de Securitate s-ă întrunit, luni seara, la ora 22 și 40 de minute (ora Bucureștiului), într-o ședință de urgență, ca urmare a plîngerii prezentate de Teofilo Acosta, însărcinatul ad-interim al misiunii permanente a Republicii Cuba pe lîngă Organizația Națiunilor Unite. Cererea de convocare, conțjnută în două scrisori, adresate, în zilele de 12 și 13 septembrie, președintelui . pe luna în curs al Consiliului, ambasadorul iugoslav Lazar Mojsov, aduce drept temei „actele grave comise de forțele armate din Chile prin atacarea cu arme de foc a Ambasadei cubaneze la Santiago de Chile, rănirea u- nui membru al misiunii și a-

gresiunea întreprinsă împotriva vasului comercial „Playa larga" în apele internaționale.Deschizînd dezbaterilepropriu-zise, ambasadorul cubanez Ricardo Alarcon Quesada a declarat că aceste acte ve tei norme drept internațional. Ambasadorul Alarcon a arătat că e- venimentele din Chile pun în pericol nu numai realizările democratice și socialiste din această țară, dar și pacea și securitatea internațională.Evocînd memoria lui Salvador Allende, reprezentantul Cubei a subliniat rolul personalității fostului președinte în continuarea cursului democratic al vieții politice

constituie violări ale principiilor O.N.U. și ale fundamentale
gra- Car- altorde

din Chile, afirmînd că „Allende a murit ca un luptător, ca un erou, ca un martir al Americii Latine".Reprezentantul cubanez, a lansat un apel tuturor statelor și organizațiilor democratice și antiimperialiste din lume, invitîndu-le să ia atitudine împotriva terorii și volenței, a încălcării legalității internaționale.Luînd cuvîntul după ambasadorul cubanez, reprezentantul autorităților rhilitare de la Santiago de Chile, Raoul Bazan, fără să dezmintă acuzațiile aduse, a încercat să diminueze și să minimalizeze gravitatea faptelor, afirmînd că acțiunile îndreptate împotriva reprezentanței diplomatice cubaneze n-ar justifica întrunirea Consiliului de Securitate.

>• **7In cadrul ședinței, violențele și actele brutale comise atît împotriva ambasadei și navei cubaneze, cît și împotriva militanților democrați din . Chile au fost condamnate și de alți vorbitori, între care reprezentantul sovietic, Vasili Safronciuk , reprezentantul R. D. P. a Yemenului, Abdal Yashta, și reprezentantul R. P. Chineze, Huang Hua. Ei au subliniat pericolul pe care îl reprezintă aceste act* pentru pacea și securitatea internațională, au omagiat me* moria fostului președinte Allende, care a murit ca un e- rou, la postul său.Majoritatea vorbitorilor . au ' cerut Consiliului de Securitate să adopte măsurile care se impun după analizarea și aprecierea faptelor prezentate.
EVOLUȚIA SITUAȚIEI DIN CHILESANTIAGO DE CHILE 17 (Agerpres). — La o sptămînă după lovitura de stat militară din Chile, agențiile internaționale de presă continuă să relateze despre rezistența armată a poporului chilian împotriva puciștilor. Recunoscînd persistența unor „focare de 'rezistență" în diferite cartiere ale capitalei, comandantul juntei militare instaurate la putere, generalul Augusto Pinochet, a arătat, într-o declarație televizată, că „cei continuă să se opună autorități siți“.Potrivit rezistențaeste opusă, ca și în zilele precedente, de muncitorii suburbiile industriale ale pitalei chiliene, transformat unele adevărate redute, să preia controlulcestor zone, armata folosește întreaga gamă tehnică militară — aviația, artileria și tancurile. Restricțiile circulație introdusedupă lovitura de stat continuă șă rămînă în vigoare.La Valparaiso, oraș ca mărime dinfost introduse, în ultimele zi-

care noilor vor fi aspru pedep-agențiilor de presă, cea mai puternicădinca- au încarefabriciIncercînd asupra a-
grea de imediat

al doilea țară, au
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PETROȘANI — 7 Noiem
brie : Semnale ; Republica : Colier pentru iubita mea ; 
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ral : Nici un moment de plictiseală; Muncitoresc : Naufragiați în spațiu ; URI- 
CANI: Ultimul cartuș.

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

I

le, restricții de circulație complete, ca urmare a atacurilor lansate de patrioți Împotriva școlii navale „Arturo Prat" și asupra regimentului de infanterie „Maipu" — informează agențiile Reuter și France Presse.Ministrul de interne al guvernului militar, generalul Oscar Bonilla, a recunoscut, potrivit agențiilor de presă, că numărul celor arestați după lovitura de stat depășește 4 000 și că printre aceștia „pot fi multe persoane nevinovate".Pe de altă parte, intr-un in-, terviu acordat unui post de radio, din Bogota, colonelul Rigoberto Rubio, secretar general al armatei, a recunoscut că au avut loc execuții. In aceeași ordine de idei, agenți- . ile Taniug și Reuter relevă că detașamente ale forțelor armate și-au intensificat chezițiile. Totodată, înau fost create consilii de război și curți marțiale pentru judecarea celor care se . opun noului regim. Potrivit agenției Inter Press Service, 25 de mi- litanți ai Partidului comunist și-au găsit moartea în timpul atacului lansat de forțele armate împotriva sediului central al partidului.

per- țară

In urma loviturii de stat, toate activitățile la Santiago de Chile și în restul țării au fost practic suspendate, ceea ce a dus la paralizarea vieții economice. Incercînd să depășească această situație, generalul Augusto Pinochet a lansat un apel lucrului în precum și Desființarea de către armată a Comitetelor de aprovizionare, care asigurau distribuirea de rații alimentare la prețuri controlabile, lovește în primul rînd în familiile muncitorești.Viața politică a țării rămi- ne și ea paralizată după hotă- rîrea militarilor de a dizolva parlamentul și rea activității litice. Agenția Service relevă deputați din rîndul stîngii de- mocrat-creștine au publicat o declarație prin care condamnă răsturnarea de la putere . a Guyernului Unității Populare.La o săptămînă după lovitura de stat, frontierele țării cu Argentina, Bolivia și Peru, precum și aeroporturile internaționale chiliene continuă să rămînă închise. Potrivit agențiilor de presă, fostul coman- dant-șef al armatei, generalul Carlos Prats se află în prezent în Argentina.

pentru reluarea serviciile publice, în alte sectoare.

după interzice- partidelor pointer Press că mai mulți

1
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In ciuda represiunilor, se întețește lupta
împotriva guvernului militarSANTIAGO DE CHILE 18 (Agerpres). — Republica Chile și-a celebrat marți, în condiții dramatice, cea de-a 163-a aniversare a Zilei independenței — cu peste 5 000 de susținători ai Guvernului de Unitate Populară aflați în închisori, cu un număr incă necunoscut de morți și de răniți, în urma luptelor provocate de lovitura militară de stat. Nici un eveniment special nu marchează această aniversare. Parada tradițională a fost anulată. In țară, continuă încă să rămînă în vigbare interdicțiile de circulație, granițele cu țările vecine sînt închise, orice legături aeriene cu exteriorul • sînt întrerupte.Referindu-se la persoanele deținute, magistratul Curții Supreme, Jose Maria Eizagu- irre, relatează agenția Inter Press Service, a confirmat a- restarea lui. Carlos Altamirano, secretar general al C. C. list i închis litară. din Santiago de Chile, agenția Reuter, precizează că au fost, de asemenea, arestați fostul ministru de externe Clodomiro Almeyda, fostul ministru al apărării, Orlando Letelier și

secretaral Partidului Socia- din Chile, care este , într-o unitate mi-Citînd surse militare

fostul ministru de interne, Carlos Briones.Potrivit agenției Reuter, se apreciază că în centurile industriale din jurul capitalei, adepții guvernului de Unitate Populară rezistă încă în fața militarilor. De asemenea, nu este clară situația din portul Valparaiso, cel de-al doilea oraș ca mărime al țării, unde au fost impuse restricții de circulație totale, ca urmare a atacării unor posturi militare.Din Mendoza, localitate situată în Argentina, li granița cu Chile, corespondentul agenției France Presse informează că la Buenos Aires a fost creat „Frontul Patriotic de Eliberare din Chile", Ia inițiativa fostului ambasador chilian în Cuba, Juan Enrique Vega, și a fostului ministru al minelor, Jorge Arrate. Organizația își propune să regrupeze toate partidele și organizațiile politice de stingi care aparțineau sau sprijineau mișcarea de Unitate Populară inițiată de Salvador Allende. Obiectivul principal al Frontului Patriotic ar fi „organizarea rezistenței față de noul guvern militar, atît ■ în interiorul, cît și în exteriorul Repu-' blicii Chile".

Agenția Inter anunță că 11 chilieni, membri ai Partidului Democrat-Creștin, au publicat un document în care condamnă răsturnarea lui Salvador Allende cu. ajutorul forței militare. Condamnăm categoric răsturnarea președintelui constituțional din Chile, doctor Salvador Allende, față de al cărui guvern am fost permanent în opoziție — arată documentul. In ceea ce ne privește, considerăm că răspunderea noastră supremă în momentul de față este, mai presus de orice, continuarea luptei pentru reinstaurarea democrației chiliene, în afara căreia nimic nu are sens. Faptele pe care le deplîngem astăzi arată că numai libertatea asigurată majorității poporului, și nu unei minorități exclusive, poate înfăptui acea prefacere la care năzuim". Documentul este semnat de Ignacio Palma, fost ministru, fost președinte al Senatului și fost președinte național al democrației creștine, Fernando Sanhuesa, fost președinte al Camerei Deputaților, precum și alte personalități ie frunte ale Partidului Democrat-Creștin.
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PENTRU URMĂTOARELE 24 DE ORE : Vreme în general frumoasă, cu cer variabil.sufla slab pînă la potrivit și va prezenta unele intensificări din sectorul sudic.

răcoroasă,Vîntul va

Vii proteste în
• •

întreaga lumeDupă lovitura de stat militară din Chile, șefi de stat, organizații internaționale, partide și organizații obștești din diferite, țări ale lumii continuă să protesteze împotriva răsturnării prin forță a guvernului legal de Unitate Națională, împotriva represiunilor la care sînt supuși chilieni.Luînd cuvîntul în nui miting popular la Kinshasa, președintele Republicii Zair, . Mobutu Șese Seko, și-a exprimat regretul și amărăciunea față de moartea președintelui Allende și față de organizarea loviturii militare de stat.Intr-o declarație dată publicității Ia Hanoi, Prezidiul Comitetului Central al Frontului Patriei din Vietnam își exprimă profunda admirație .și...pre- . țuire față de figura luminoa-

patrioțiicadrul u- desfășurat

să a președintelui Salvador Allende. luptător neobosit pentru independența patriei sale, precum și speranța că forțele progresiste din Chile, unite în lupta. lor împotriva reacțiunii, vor dobîndi victoria, eliberarea și independența patriei lor.Federația Sindicală Mondială (F.S.M.) a dat publicității un al doilea apel in legătură cu situația forțelor patriotice chiliene. Adresat Confederației ■ mondiale .a muncii, precum și Confederației internaționale a sindicatelor libere — CISL. apelul cere „organizarea de acțiuni comune de către muncitorii din întreaga lume pentru obținerea încetării imediate a represiunilor și pentru e- liberarea deținuților din Chile". Lovitura militară de stat, precum și represiunea sîngeroasă declanșată împotriva

muncitorilor și democraților din această țară reprezintă o amenințare pentru toate popoarele Americii Latine — a- rată declarația FSM. „Este vorba de o ofensivă directă îndreptată împotriva forțelor democrației și progresului din America Latină și din întreaga lume".In numele a 110 organizații din 97 de țări, Federația Internațională Democrată a Femeilor protestează cu hotă- rîre împotriva loviturii de stat militare care a stăvilit drumul spre democrație și progres al poporului chilian. Intr-o scrisoare adresată Consiliului de -Securitate al O.N.U., Federația Democrată Internațională a Femeiloi' (FPIF) condamnă lichidarea drepturilor și libertăților democratice în Chile, precum și. represiunile care au provocat

un mare număr de victime. Organizația se pronunță pentru restabilirea drepturilor democratice încălcate, pentru pacea și independența întregii Americi Latine.Un grupt proeminent profesori universitari câni, printre care se și patru deținători ai Premiului Nobel, au cerut Organizației Națiunilor Unite să adopte măsurile necesare pentru încetarea terorii în Chile. In cadrul unei conferințe de presă, conducătorul grupului, George Wald, profesor la Universitatea Harvard, a declarat că a avut o întrevedere cu secretarul general adjunct al O.N.U. Bradford Morse, căruia i-a înmînat'o petiție semnată de 5 000 de persoane, printre care cadre didactice din Boston, New York, San Francisco, precum și din alte orașe ale S.U.A.
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