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CINCINALUL iNAINTE DE TERMEN I
Cu planul pe nouă luni îndeplinit

Sectorul II Lupeni
Indeplinindu-și cu statornicie, lună de 

lună de la începutul anului, sarcinile de 
extracție planificate, colectivul sectorului 
II al minei Lupeni a reușit să încheie cu 
o decadă mai devreme planul pe primele 
nouă luni din an Ia producția d$ cărbune. 
Succesul se datorează în bună parte pute
rii de mobilizare a întregului colectiv, dar 
îndeosebi vrednicilor mineri ai brigăzilor 
din abatajele sectorului, care fiecare la 
frontul său de lucru au depus intense stră
danii pentru atingerea unor înalte cote la 
productivitatea muncii. Bunăoară, produc
tivitatea muncii medie realizată în abataje, 
este superioară celei planificate cu 35 kg pe 
post în perioada primelor opt luni din an, 
atingînd în luna septembrie un nivel peste 
sarcina prevăzută cu

Ca urmare, volumul de 
suplimentar pe sector, de la începutul a- 
nului pînă în prezent, este

Iată și brigăzile din abataje care, așa cum 
spuneam, alături de întregul colectiv au 
contribuit în cea mai mare măsură la suc
cesul înregistrat: cele conduse de IOAN 
POPESCU, MARIN CIOCHIA și ANDRO- 
NE GRUMÂZESCU.

233 kg/post. 
cărbune extras

de 10 000 tone.

SECTORULCu totală dăruire în muncă, manifestată zi de zi de la începutul anului pe frontul cărbunelui, colectivul sectorului IV al Exploatării miniere Vulcan — fruntaș pe mină la extracția de cărbune — și-a onorat, pînă ieri, integral producția planificată a setrage în primele nouă luni.Colectivele de neri ale celorbrigăzi din abatajele frontale ale sectorului, conduse de N.ico- 
lae Stoian și Con
stantin Ciobănoiu, sînt participanții de seamă la acest succes concretizat în- tr-un plus de extra c-
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Tovarășul Nicolae Ceaușescu, secretar general al Partidului Comunist Român, președintele Consiliului de Stat al Republicii Socialiste România, a primit, marți, 25 septembrie a.c., delegația Uzinei de construcții mecanice „Tran Hung Dao" din Hanoi, coidusă de Tran Huu Nghi, secretarul organizației de partid a uzinei. Oaspeții se află în țara noastră la invitația adresată de secretarul general al Partidului Comunist Român cu prilejul vizitei de prietenie făcute în R.D. Vietnam.La întrevedere au participat tovarășii Cornel Burtică, membru supleant al Comitetului Executiv, secretar al C.C. al P.C.R., Ștefan Andrei, secretar . al C.C. al P.C.R., Dumitru Turcuș, adjunct de șef de secție la C.C. al P.C.R.A luat parte, de asemenea, Doan Hung Ke. însărcinatul cu afaceri ad-interim al R.D. Vietnam la București.Oaspeții au adresat tovarășului Nicolae Ceaușescu mulțumiri pentru posibilitatea de a vizita România socialistă și

împărtășit sentimentele lor deosebită bucurie pentru au fost primiți de secreta-au de că rul general al Partidului Comunist Român.Conducătorul delegației vietnameze a arătat că muncitorii întreprinderii „Tran Hung Dao“ păstrează o vie amintire vizitei pe care le-a făcut-o secretarul general al Partidului Comunist Român în a- nul 1971 și a oferit un album cu fotografii tei vizite.Scoțînd în cu care au pretutindeni conducătorul transmis mulțumiri cordiale și cele mai bune urări tovarășului Nicolae Ceaușescu, tovarășei Elena Ceaușescu, conducerii partidului, guvernului și poporului român.In cadrul convorbirii, tovarășul Nicolae Ceaușescu a exprimat satisfacția pentru faptul că delegația a putut cunoaște unele din realizările și preocupările poporului român și a evocat cu plăcere vizita în R.D. Vietnam, în orașul

din timpul aces-evidentă căldura fost întîmpinați in țara noastră, delegației a

Hanoi, și întîlnirea sa cu muncitorii uzinei „Tran Hung Dao".Subliniind că acum, în condiții de pace, uzinei îi revin sarcini noi în opera de reconstrucție pașnică a țării, de dezvoltare rapidă a economiei, tovarășul Nicolae Ceaușescu a relevat utilitatea și necesitatea extinderii legăturilor de cooperare între întreprinderile românești și vietnameze, în cadrul promovării unei largi colaborări între țările noastre în domeniile economic și teh- nico-științific.Tovarășul Nicolae Ceaușescu. a transmis salutul său, al conducerii partidului, al întregului nostru popor conducerii de partid și de stat a R.D. Vietnam. Partidului celor ce Muncesc, cele mai bune u- rări muncitorilor vietnamezi în întreaga activitate, dorința ca relațiile de colaborare ro- mâno-vietnameză să cunoască o largă dezvoltare.întrevederea s-a desfășurat într-o atmosferă de caldă prietenie.
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tie — „la zi" de Ia începutul anului — de 3 500 tone.Cum era de așteptat, întreaga cantitate de cărbune extră- să suplimentar este rezultatul majorării productivității muncii realizate față de cea planificată în a- bataje. De pildă, numai în primele două decade aje lunii septembrie, minerii frontaliști ai sectarului au depășit nivelul planificat al productivității muncii cu 1,1 tone pe post — brigada condusă de Nicolae Sto- ian și, respectiv, cu 0,9 tone pe post — brigada lui Constantin Ciobănoiu.

Și dumneata poți combate I risipa!
ENERGIA
METALUL
APA
FORȚA DE

LEMNUL
CIMENTUL
TIMPUL

Elemente cu important rol economico-social la care trebuie 
înlăturată risipa, acționat ferm pentru economisire.
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Ambasadorul Republicii Federale NigeriaPfeședintele L Consiliului de Stat al Republicii Socialiste România, tovarășul Nicolae Ceaușescu, a primit, la ’ 25 septembrie, pe Soji Williams,
ambasadorul extraordinar și plenipotențiar al Republicii Federale Nigeria. în România, în legătură cu plecarea definitivă a acestuia din tara noas-

tră.Cu acest prilej,- a convorbire care s-a într-o atmosferă prietenească.
avut loc o desfășurat cordială,

.... :

■ ■'

Nr

1 Si

I i 
fel a : V *

t l

i

n-

w
}

I

n

Minerul Alexandru Cis maru locțiitorul șefului de brigadă împreună cu șeful de 
schimb Gheorghe Cîmpeanu și maistrul minier Koloman Toth fac cu ortacii din schimb 
un scurt bilanț după ieșirea din șut, asupra realizărilor obținute în schimbul I — rea
lizări care vor menține sectorul II al minei Lupeni printre sectoarele fruntașe ale exploa
tării.

La remiza de locomotive Petroșani

SĂPTĂMINACRUCII

Avansare sporită 
a frontului de lucru, 
cărbune peste planMinerii sectorului V al E.M. Petrila își văd răsplătite preocupările manifestate în direcția îmbunătățirii organizării muncii prin importante depășiri de plan.La abatajul cu trepte răsturnate din stratul 4, panoul 

D. brigadierul Mihai Iszlay. minerii Ioan Pandia, Ibsif 
Augostan, împreună cu tovarășii lor de muncă au reușit să asigure o bună avan-

sare a frontului de lucru, fapt materializat printr-un plus de cărbune extras de peste 170 tone.La abatajul vecin, loan 
Toth, Minea Socolescu și alți ortaci din brigada lui 
Gheorghe Sprîncenatu desfășoară de asemenea o muncă rodnică și înregistrează în această lună o depășire cu aproape 100 de tone a sarcinilor de plan.

A devenit o tradiție ca, în 
fiecare an, în luna septembrie, 
să se organizeze în întreaga 
țară, la orașe și sate, în în
treprinderi industriale și insti
tuții, în școli și unități de învă
țământ superior, „SĂPTĂMINA 
CRUCII ROȘII*'.

Eveniment de seamă în via
ța făuritorilor de bunuri ma
teriale și spirituale, a tuturor 
oamenilor muncii din Valea 
Jiului, „Săptămina Crucii roșii" 
are loc în acest an în perioa
da 23-29 septembrie și cons
tituie, în climatul general de 
entuziasm și dăruire a între
gului nostru popor in vederea 
realizării cincinalului inainte 
de termen, o importantă ma
nifestare a atașamentului co
lectiv față de politica înțeleap
tă a partidului nostru.

In „Săptămina Crucii roșii", 
toate activitățile specifice a- 
cestei societăți obștești, volun
tare, cu caracter de masă, 
cunosc o masivă creștere în 
intensitate, capătă un conți
nut mult mai bogat. Minerii 
de Ia E.M. Petrila, de exmpiu, 
au făcut o donație onorifică 
de sîilge Tn ziua de 20 septem
brie. In ziua de 23 septem
brie, odată cu deschiderea 
„Săptăminii Crucii roșii", pe 
stadionul „Jiul" din Petroșani, 
a avut loc faza municipală a 
întrecerii grupelor sanitare, la 
care au participat un număr 
de 8 echipe, pe locul I clasin- 
du.se grupa sanitară a cir
cumscripției din Aninoasa. Pri
mele două echipe clasate vor 
participa, in ziua de 30 sep-

ROȘII
tembrie, la concursul grupelor 
sanitare - faza județeană. De 
asemenea, activul de Cruce 
roșie a mobilizat masiv elevii 
și cadrele didactice din între
gul municipiu, la triajul epi
demiologie, cu prilejul deschi
derii anului școlar 1973-1974.

Ziua de 26 septembrie, 
muncitorii sanitari din cadrul 
Spitalului municipal Petroșani 
o consacră donării onorifice 
de singe, au loc intilniri in
tr-un cadru festiv între dona
tori și cei salvați prin trans
fuzii de singe, discuții cu me
dicii de specialitate pe tema 
importanței singelui in tera
pia intensivă și importanța ac
tului umanitar al donării ono
rifice.

Cu ajutorul cadrelor medico- 
sanitare, se vor organiza, in 
zilele care urmează, o vitrină 
a cărții medicale, concursuri 
pe teme educativ-sanitare, 
conferințe despre prevenirea 
bolilor profesionale și a acci
dentelor de muncă, despre a- 
cordarea primului ajutor în di
ferite situații, toate avind me
nirea de a intensifica activi
tatea de educație sanitară, de 
a populariza măsurile de apă
rare a propriei sănătăți, a me
diului înconjurător, de igienă 
a locurilor de muncă și viață, 
de dezvoltare a 
intrajutorare la 
toate virstele.

Festivalul 
cultural-artistic

SARMIS 73“99

Ziua a treia
In ziua a treia a festivalulut 

cultural-artistia „Sarmis ’73“, 
în localitățile județului s-au 
desfășurat acțiuni interesante, 
urmărite. de mii de locuitori. 
Dintre acestea reținem confe
rința de presă organizată de 
Filiala Deva a Uniunii ziariș
tilor, avind tema „Preocupări 
actuale privind cercetarea și 
valorificarea folclorului în cre
ația culturală de masă". La a- 
ceastă interesantă acțiune ca. 
re a dezbătut modalitățile e- 
xistente in județ pentru cerce*
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simțului de 
oameni de

RADU,Dr. Ionel 
director al Spitalului 
municipal Petroșani

Recuperează 
restanțele 

la investițiile 
miniere

Adunarea generală a 
comuniștilor din cadrul or
ganizației de partid a sec
torului de investiții V A- 
ninoasa, desfășurată în 
cursul zilei de duminică a 
hotărît în unanimitate : 
„VOM DEPUNE TOATE 
EFORTURILE CA PIN A 
LA SFIRȘITUL LUNII NO
IEMBRIE SA RECUPE
RAM RESTANTELE ÎN
REGISTRATE DE LA 
ÎNCEPUTUL ANULUI,
CREIND ASTFEL PREMI
SELE PUNERII IN FUNC
ȚIUNE LA TERMEN A 
NOILOR CAPACITATI 
DE PRODUCȚIE'.

Puternic mobilizat în 
muncă colectivul sectoru
lui a înregistrat un bilanț 
concludent în prima zi care 
a urmat adunării, fapt re
flectat de realizarea în pro
porție de 140 la sută a pla
nului zilnic. Această primă 
realizare ilustrează hotă- 
rîrea lui ALEXANDRU 
GABOȘ, vasile savu, 
ALEXANDRU KOVACS 
și a celorlalți mineri ai 
sectorului de a-și respecta 
și chiar depăși angajamen
tul de a recupera în zilele 
care au mai rămas în a- 
ceastă lună 10 metri liniari 
din restanța existentă.

Constantin DANILĂ, 
E. M. ANINOASA

Se pregătesc condițiile unei activități normale
deBuna desfășurare a activității in anotimpul friguros în cadrul fabricilor, uzinelor, șantierelor a tuturor unităților economice de transport și a celor de interes social este condiționată de felul cum conducerile colective ale a- cestora au știut să ia din timp măsurile ce se impun ca perioada de iarnă să nu stîn- jenească desfășurarea normală a procesului de producție, a activității în general în toate domeniile.Se știe că transporturile pe calea ferată constituie un domeniu vulnerabil la intemperiile iernii și deci un loc

tracțiune înunde pregătirile de iarnă se cer făcute cu toată atenția și răspunderea. In dorința de a cunoaște ce preocupări există în acest sens la remiza de locomotive Petroșani, am rugat pe tovarășul 
Pavel Maci, locțiitorul conducătorului unității să ne vorbească despre stadiul în care se află pregătirile de iarnă în vederea asigurării îndeplinirii sarcinilor de transport în condiții normale de activitate.Ținind seama că o ■ cerință de prim ordin în asigurarea bunei funcționări a locomoti-

perioada Ierniivelor cu aburi depinde în bună măsură de instalațiile de aprovizionare cu apă; a locomotivelor — ne informează; interlocutorul nostru — pregătirile de iarnă au fost. în- 1 cepute încă 'din perioada de timp favorabilă săpăturilor, înlocuirii de conducte, asigurării debitului de apă necesară ș. a. De exemplu, s-a consolidat stăvilarul de pe pîrîul Bănița și s-a asigurat aducțiunea prin înlocuirea conductei pe o lungime de 70 metri. S-au curățit sursele de apă ale pulsometrilbr din stațiile Hațeg, Sarmize-

getusa, Bucova și Bouțari și curățit decantoarele, canalele de scurgere din stațiile de alimentare dintre Lupeni — Subcetate.Concomitent, a fost revizuită și reparată instalația de încălzire, a cărei continuitate în funcționare a fost asigurată prin instalareanui al doilea cazan, înlocuin- du-se totodată 60 metri țeavă pe parcursul de la instalația termică la elevatorul. elec-
u-

Iosif DAVID

(Continuare in pag. a 3-a)

în balanța exactității, corectitudinii — 
măsură și control din comerțaparatele decă nu activi-

instrumen-o greută- rînd im-

In prezent aproape există un domeniu de tate umană, fie că este vorba de industrie, . agricultură, transporturi, comerț, sănătate,. protecția muncii etc., în care să nu se folosească, la un nivel mai simplu sau mai complex, procedee de măsurare, utilizînd cele mai variate tipuri de t'e de măsurat.Stabilirea exactă ții este în primulportantă în efectuarea operațiilor din sfera tranzacțiilor ’ comerciale, unde valoarea unui produs pus în vînzare se stabilește . de cele mai multe ori după greutatea ce o are. Dacă nu se. efectuează o. cîntărire exactă, costil produsului nu mai reprezintă adevărată sa valoare și aceasta va da naștere la pagube de o parte sau de alta, creind unele incertitudini între vînzători și cumpărători. In comerț, unitățile de desfacere și ducție sînt dotate cu rite aparate de control (A.M.C.), cu specificul le desfac, corectă a pectoralul curești a pregătirea soanelor ce folosesc aparate, diferitelor tionare, port de bunuri materiale etc.Decretul nr. 21/1954, art.15 și H.C.M. 2489/1969, art'.l, pct. d, stabilește că folosirea de către organizațiile socia-

pro- dife- măsură și în raport mărfurilor ce Pentru folosirea A.M.C.-urilor, Ins- de metrologie Bu- luat măsuri pentru și autorizarea per- aceste pentru efectuarea operații de ges- distribuire și trans-

Salonul 
de 

toamnă
La clubul muncitoresc 

din Lupeni s-a deschis 
luni seara „Salonul de 
toamnă" al artiștilor 
plastici amatori din ju
dețul Hunedoara. Aceas
tă expoziție, cuprinzînd 
lucrări de pictură, grafi
că și sculptură, este or
ganizată în cadrul mani
festărilor prilejuite de 
săptămina cultural-artis- 
tică „Sarmis '73".

liste a cîntăritorilor neautorizați se sancționează cu a- mendă de la 300 la 700 lei, fapt ce a determinat', unele întreprinderi din Valea Jiului să treacă la aplicarea acestei legislații metrologice. Intre acestea se numără I.C.L.S.A., I.C.L.S.A.P. și C.V.L.F.,. inclusiv Centrala cărbunelui. Dar sînt și unități — întreprinderea de morărit și panificație, întreprinderea de industrializare a laptelui, E.G.L., O.J.T. Petroșani etc. — . care nu au luat măsuri pentru pregătirea și autorizarea personalului care folosește aceste aparate de măsură și control în activitatea profesională.In urma unor controale efectuate la unitățile din comerț de către organele locale s-a constatat o oarecare schimbare a lucrurilor înspre bine în privința întreținerii și folosirii aparatelor de .măsurat. Totuși, la unele unități nu s-au luat nici pî-

acum măsuri 'de remedi- a deficientelor constata- în urma controalelor și anual Astfel, la 58-autoservire, găsit bascula nr. 4143/500 g și 69718

nă ere te verificărilor efectuate la aceste aparate, magazinul nr. Vulcan s-au zecimală balanța compusă nr. murdare, pline de praf și de făină, iar în tasul cîntare- lor, greutăți diferite, ceea ce este interzis. Sigur, exactitatea măsurării cu aparate astfel „întreținute11 este pusă sub semnul întrebării.La unitatea nr. 18 — toservire — alimentara" troșani, balanțele mate sînt'. amplasate pe prafața vitrinei care, asupra balanței are te negative
Au- Pe- semiauto- su- frigorifice, prin vibr ițiile produse inflven- la efectuarea

Constantin 
verificator 

la I.C.L.S.A.P.

BÂLAN, 
metrolog

Petroșr» i

(Continuare in pag. a 3-a)

tarea și promovarea folcloru
lui pe scenă și In activitatea 
de zi cu.jți-ce are ioc in cămi
nele culturale și casele de cul
tură, au participat tovarășii 
PETRU STOICAN, președinte 
al Comitetului de cultură și e- 
ducație socialistă al județului 
Hunedoara, CONSTANTIN 
CLEMENTE, directorul Centru
lui de Îndrumare a creației 
populare și a mișcării artistice 
de masă a județului Hunedoa
ra, activiști culturali, folclo
riști și etnografi.O altă manifestare s-a desfă
șurat la Hațeg unde a fost or
ganizat un simpozion științific 
la care au participat cercetă
tori, etnografi, folcloriști din 
țară, prilejuit și de centenarul „Ovid Densușianu".

Și în comunele județului au 
fost numeroase acțiuni care au 
polarizat interesul locuitorilor 
— intre acestea înscriindu-se 
inaugurarea punctului muzeis
tic de grtă populară la Baru 
Mare, seri de folclor și proiec
ții de filme adecvate în alte 
localități.

Spectacolele sînt al doilea e- 
lement principal desprins din 
aspectul celei de a treia zi a 
festivalului „Sarmis ’73". Ast
fel, Ia Casa de cultură din Hu
nedoara, recitalul „Cine-a fă
cut dragu-n lume", în interpre
tarea unui colectiv al Teatru
lui popular și al Casei de cul
tură din Hunedoara, montaj de 
poezie și muzică populară. La 
Brad a avut loc un frumos 
spectacol muzical-coregrafic 
sub denumirea „Țarina de la 
Găina" la care au participat 
artiști amatori ai căminelor 
culturale din Ribița, Baia de 
Criș, Băița, de la Casa de cul
tură din Brad și formațiile de 
dansuri din Zdrapți și Luncoiul 
de Jos.

Un unitar și frumos spectacol 
de muzică populară a prezen
tat și ansamblul folcloric „Ha- 
țegana" la Orăștie.

r
Gmatfak..

Șantier literar
In sala mică a clubului 

muncitoresc din Petrila are 
loc astăzi, la ora 17, o întîlni- 
re intre scriitori și cititori 
sub denumirea „Șantier lite
rar", acțiune de cunoaștere 
reciprocă organizată în ca
drul festivalului cultural-ar
tistic „Sarmis 73". Participă 
sciitorii Ion Lăncrănjan, 
Gheorghe Pituț, Matei 
vrilă și Nicolae Suc iu.

Masă rotundă

Ga-
La Vulcan, în organizarea Comitetelor orășenești U.T.C. și al femeilor, s-a desfășurat, cu cîteva zile în urmă, o masă rotundă pe tema comportamentul tinerilor — fete și băieți — la locul lor de muncă, în familie și societate. Discuțiile — fructuoase — au evidențiat necesitatea unei participări mai intense a ute- ciștilor, a celorlalți tineri la munca productivă, integrarea întregului tineret al orașului în normele de comportament

____________________

cuprinse în programul educational al partidului.
Radioficare în școală
La Grupul școlar comercial 

din Petroșani, a fost instalată 
o stafie de radioamplificare. 
Colectivul de elevi și profe
sorii de serviciu vor transmite 
zilnic, în pauze, în orele de 
invăfămînt, programe instruc- 
tiv-educative, știri, anunțuri 
din viața școlii, muzică.

Concurs
„Cine știe cîștigă"Pentru stimularea pregătirii profesionale a tinerilor din cadrul preparației Lupeni, comitetul U.T.C. din întreprindere organizează, în perioada 25-30 septembrie, un concurs „Cine știe cîștigă".întrecerea se desfășoară între organizațiile de bază U.T.C. nr. 1, 2, 3 spălare, nr. 4 întreținere și nr. 5 atelier electric. Concursul este dotat cu premii.

In dezbaterea 
deputaților

Preocuparea Comitetului 
xecutiv al Consiliului popu-

--------------------- ■ț
Iar Petrila privind realizarea 
acțiunilor patriotice pe anul 
1973, constituie obiectul dez
baterii din cadrul celei de-a 
28-a sesiuni ce se desfășoară 
astăzi în localitate.

Cu acest prilej deputății 
vor aproba și planul de mă
suri privind desfășurarea 
muncilor patriotice pe anul 
viitor.

Sosește... liftul !La Spitalul unificat Vulcan sosit, de la I.F.M.A. Bucu-a rești, o mare parte a pieselor liftului care va întregi, în curînd, ansamblul condițiilor de asistentă medicală ale a- cestei instituții de sănătate, aflată în continuu proces de înnoire.Constructorii de E.G.L. Vulcan, fac ultimele retușuri pregătitoare — petermina în 30 septembrie, 10 zile înainte de... termen stabilit între tant și beneficiar.

la sectorul în prezent, lucrărilor care le vor cuultimul execu-

J
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Depozite, depozite... As
pecte diferite fiecare re- 
dînd cu suficientă forță de 
sugestie atitudinea față de 
bunurile materiale gestio
nate. Lemnul stivuit, ordi
nea desăvîrșită ce poate fi 
întîlnită în depozitul de 
material lemnos al minei 
Lupeni constituie o adevă
rată carte de vizită pentru 
colectivul sectorului și pen
tru acest bun gospodar ca
re este tovarășul Grigore 
Goanță. O primă imagine 
care contrastează cu urmă
toarele două surprinse în 
cadrul aceleiași unități, în 
care stîlpii și 
metalice se află într-o dez
ordine evidentă. Să sperăm 
că prima imagine va servi 
drept exemplu celor vizați 
în cazul următoarelor două.

armăturile

-------------------------------------------------------------------- -r
Pe zi ce trece, activitatea tehnico-produc- 

tivă din cadrul municipiului nostru cunoaș
te o continuă diversificare și amplificare. 
Amploarea crescindă a activității productive 
și de investiții face să devină tot mai actua
lă problema eficienței economice a acestor 
activități, a nivelului de productivitate carac
teristic muncii sociale prestate. A LUCRA E- 
CONOMIC INSEAMNA MAI PRESUS DE 
ORICE A MANIFESTA UN SPIRIT DE BUN 
GOSPODAR IN MUNCA DE ZI CU ZI, ÎN
SEAMNĂ SA PRIVEȘTI CU MAXIMUM DE 
RESPONSABILITATE “
TANTELOR VALORI

I DE 
UTILIZAREA IMPOR- 

__ MATERIALE CU CARE 
VII IN CONTACT IN PROCESUL MUNCII.

Reversul acestei situații H constituie RI
SIPA starea de spirit care o generează, ca
racterizată prin abandonarea sau consuma
rea inutilă in procesul de producție a ma
terialelor, energiei și forței de muncă. Ri-

sipa. este factorul care pe alocuri se încă- 
păținează să persiste și care iși manifestă 
influența nedorită in prețul de cost, în apro
vizionarea tehnico-materială a locurilor de 
muncă.

Risipa nu este altceva decit desconside
rarea activităților creatoare precedente, ex
presia unei superficialități și lipsă de res
ponsabilitate evidente. Combaterea oricărei 
forme de risipă este sarcina de zi cu zi a 
fiecărui salariat, o acțiune cu beneficii i- 
mediate în ceea ce privește eficiența acti
vității productive, bunăstarea generală.

In pagina de față ne propunem să înfă
țișăm succint citeva domenii și modalități de 
economisire a materialelor și energiei, sub
liniind că această acțiune are o semnifica
ție patriotică deosebită. Asupra aspectelor, 
risipei vom reveni cu alte materiale și vom 
înfățișa pe cei care le generează.

r r

ENERGIA METALUL

TIMPUL„Timpul este comoară de aur dacă îl folosești cu rost", spunea Costache Gheorghiu, șef de brigadă de la Uricani făcînd apel la timpul pe care-1 pierde din cauza lipsei unor materiale. Dar atunci cînd nu-1 folosești de loc, nu te alegi cu nimic. Este ca și cum ți-ai lua singur din buzunare și ai risipi în stînga și-n dreapta. Cum altfel decît risipă de timp pot fi numite absențele nemotivate? La Uricani ele cîntăresc greu și în această lună, de altfel ca și în august și in celelalte șapte luni. Cîteva cifre, spre exemplificare : 1781de nemotivate pînă în 23 septembrie au „scutit" mina de aproape 3 000 de tone de cărbune (minusul la zi e de 4 696). Dacă mai adăugăm 175 de învoiri și 2157 zile de boală... Numai că această „boală" s-a dovedit cu... cîntec. In luna august comitetul sindicatului a refuzat plata a peste 100 de zile boală, numai la sectorul II pentru că „bolnavii" au fost găsiți angajați cu ziua la... coasă (Curcă Si- mion), ridieîndu-și casa, (Ieremiaș Lajos) la lucru pur și simplu (Ioan Murg) și în alte părți (Tucă Petru, Grigoriu Gheorghe).Acești oameni nu ajungeau „bolnavi" fără sprijinul... medicilor. Pe certificatul medical al lui Curcă Simion, de exemplu, medicul Ana Agatici de la Lupeni a scris „abces palati- nai”, pentru ca după cîteva zile de... coasă, medicul Constantin Cîrțînă, de la E.M. Uricani, să decreteze „nevroză" (?!)Este timp care nu se mai întoarce niciodată, dar pentru a recupera pierderile de producție trebuie să se depună eforturi susținute. A- ceastă „risipă" putea fi 0- prită dacă medicii n-ar fi fost atît de darnici și dacă J exigența brigăzilor ar creș- I te față de risipitori.

economice ale înregistrează an un consum electrică

întregul potențial economic al municipiului este acționat direct sau indirect de energia electrică, a cărei consum actual — de ordinul a 40 milioane kWh anual, pune cu acuitate problema utilizării sale cît mai raționale. Cei peste 40 000 de a- bonați ai întreprinderii de distribuție a energiei electrice absorb o cantitate importantă de energie în funcție de puterea instalată, de amploarea activităților industriale și casnice pe care le desfășoară, dar și de... spiritul gospodăresc pe care îl manifestă.Unitățile municipiului de la an lasporit de energie ca urmare a extinderii activității productive și continuei mecanizări a operațiunilor de muncă. E bine, e normal să fie așa, creșterea mecanizării și înzestrării e- nergetice a muncii fiind un factor principal de creștere a productivității.Mai puțin justificate apar însă efectele derivate ale creșterii puterii instalate, e- fecte care semnifică uneori consum inutil de energie. U- tilizarea unor rețele de transportoare în subteran în condiții de exploatare nu întotdeauna adecvate și func- ționînd în unele perioade în gol, utilaje și instalații de transport și ridicat în con-

strucții care preiau sarcini . cu mult inferioare capacității lor nominale, adoptarea pe baza unor considerații empirice a puterii motoarelor sau a secțiunilor rețelelor de alimentare sînt doar cîteva exemple de utilizare industrială necorespunzătoare a energiei.Mai dispersați, de puteri mai mici, dar cu o pondere însemnată prin însumare, se prezintă consumatorii casnici, iluminatul public sau a spațiilor comerciale. Există prevederi legale, care nu sînt respectate întotdeauna, în ceea ce privește consumul de energie în aceste domenii. Există anumite ore cînd e bine ca străzile, vitrinele, magazinele să arate bine, luminate feeric, după cum e normal ca atunci cînd orașul este cufundat în liniștea nopții, iluminatul să se facă în limita prevederilor de siguranță. Un singur bec aprins într-o locuință poate părea lipsit de importanță prin consumul său, dar relevă cifre surprinzătoare atunci cînd este multiplicat de mii de ori la nivelul întregului municipiu.Marele flux al economisirii de energie electrică pornește de la fiecare loc de muncă, de la fiecare locuință și trebuie să se bazeze pe înțelegerea de către fiecare cetățean a importanței oricărui kilowatoră economisit.

pe șan- undeIn mine, uzine, fiere, i_ ■ • -omul sa, metalul este săbii, constituind oricărei activități mice. De aceea, resc să constatăm sum important de în piului: consumă lunar peste 3 000 de tone de metal, fiecare milion investit presupune utilizarea a peste 1,5 tone de metal.Posibilitățile de înlăturare a risipei metalului sînt numeroase, trebuie doar ca factorii interesați să pună ideea economisirii sale pe primul plan al preocupărilor zilnice. Anual, minele Văii Jiului primesc circa 10 tone de armături metalice de susținere, din care doar 6 tone vor fi folosite și a doua oară în condițiile actualului grad de recuperare. Ba mai mult. Ia minele Paroșeni și Uricani

pretutindeniîși desfășoară munca indispen- „osatura" econo- este fi- un con- metal i munici- miniereîntreprinderile unitățile

doar o armătură din patru va fi refolosită, ceea ce, trebuie s_o recunoaștem, e cam puțin...Tot unitățile consumă anual 900 ne metal înglobat laje tone 1 500 șate sigur, de necesități tehnologice, dar oare utilajele abandonate în lucrări miniere vechi nu au și ele un cuvînt de spus în stabilirea acestui cuantum ? Reproiect'area unor piese, ansamble și utilaje în ipoteza utilizării unor oțeluri de calitate superioară, folosirea pe scară largă a înlocuitorilor.deșeurilor sînt doar cîteva modalități do raționalizare a consumului de metal care vor trebui să preocupe pe toți oamenii muncii din cadrul minelor Văii Jiului, I.U.M.P., și șantierelor de construcții.

miniere de torn uti- 1000 de aeraj,de transport, în tuburi de de tone în țevi flan- etc. cifre impuse, de-

colectarea

Prezentă în multiple activități economice, indispensabilă vieții de zi cu zi a omului, apa reprezintă în tot mai mare măsură un „catalizator" al bunăstării generale care se cere judicios utilizat.Urmind dezvoltarea de ansamblu a municipiului, consumul de apă a crescut continuu, situîndu-se în prezent la un nivel de aproape 1,2 milioane metri cubi a- nual. Satisfacerea acestei cereri de apă potabilă a necesitat importante lucrări de investiții din cadrul cărora cităm barajul de la Valea de Pești și magistrala de distribuție aferentă, modernizarea și extinderea captărilor locale existente.Din păcate, toate aceste realizări remarcabile nu sînt însoțite întotdeauna de spiritul gospodăresc pe care ar trebui să-1 manifeste beneficiarii lor. Să notăm doar că unitățile miniere — principalii consumatori triali muri decît prin zare, construite consumul depășește de asemenea estimările. La originea acestor „performanțe" nedorite se află risipa : rețele de distribuție defecte, scurgeri continue datorate lipsei unui robinet, instalații sanitare defecte, neetanșe în apartamente, utilizarea nejustificată a apei potabile în procese industriale etc. Un fapt sugestiv: o cauză care determină u- neori pierderi de apă o constituie neanunțarea cu operativitate de către cetățeni a avariilor produse în rețeaua de distribuție în vederea remedierii lor rapide. Să nu uităm, deci, că e- conomisirea apei este o îndatorire cu multiple semnificații a fiecărui cetățean!

indus-— realizează consu- de 2-3 ori mai mari debitele prevăzute studiile de sistematică în marile cartiere în municipiu

Călin DRAGOȘ

Pagină realizată de
Bujor BOGDAN 

Foto: Ion LICIU

Au existat păreri care a- nunțau că lemnul va ajunge să ocupe un loc foarte redus printre materialele de susținere folosite în mineritul Văii Jiului. Prevederea nu s-a realizat și probabil nici nu se va realiza, dată fiind complexitatea condițiilor de zăcămînt. Sarcina de a acționa pentru reducerea în cît mai mare măsură a consumului de lemn rămîne, însă, întrutotul justificată și do o mare importanță practică.Creșterea dotării tehnice a minelor, introducerea pe scară largă a echipamentului de susținere metalic au determinat o reducere considerabilă a consumului de lemn de mină. La nivelul întregului bazin se înregistra în cursul trimestrului II un consum specific de 26 metri cubi de lemn reprezentînd o reducere de aproape 50 la sută a cu ani ții se menea lizăriiprin folosirea unor înlocuitori, prin asimilarea unor produse de lemn (TEGO. PAL, PFL) cărora prelucrările industriale le-au con-
v ________

valorilor înregistrate în urmă. In construc- înregistrează de ase- o îmbunătățire a uti- materialului lemnos,

ferit o rezistență mecanică mare și posibilități de refo- losire.Sînt desigur, realizări meritorii care nu trebuie însă, să ne facă să uităm că lemnul îl mai găsim încă și pe „traseul risipei", degradat printr-o depozitare necorespunzătoare sau aruncat incintele întreprinderilor.Nu rareori circulația galerii este îngreunată lemnul aruncat pe vatra crărilor, și aflat în curs putrezire, nu odată neasigu- rarea stocurilor necesare de lemn de mină a condus la consumuri suplimentare în timpul iernii ca urmare a folosirii așa-numitului „lemn verde". Utilaje și instalații tot mai moderne vor crea premisele reducerii consumului de lemn în întreprinderile miniere sau de construcții. Pentru ca aceste premise să se transforme în realitate este însă necesar să li se asocieze o atitudine responsabilă din partea fiecărui salariat, o atitudine caracterizată prin înțelegerea necesității ocrotirii în cît mai mare măsură a avuției și podoabei munților noștrii.

CIMENTUL

FORȚA DE MUNCA

7

MWț2.7'...
i 11.1. 2 y în lu- ore

Fiecărui apartament con- peste 10 consumat, minele Văii peste 2 500
struit îi revin tone de ciment în fiecare lună Jiului consumă tone de ciment. Sînt două cifre de natură să releve amploarea consumului a- ^estuiimportant^rnaterial

pe care îl regăsim pretutindeni ca o premisă a trăiniciei construcțiilor.Fiecare constructor, fiecare miner trebuie să fie un element activ în utilizarea rațională lui, să respecte țe prevederile concretizate în
a cimentu- cu stricte- tehnologice rețete de

fabricare a condiții de ră. Să nu depozitarea, mentului sînt operațiuni care se cer făcute cu cîtmai multă exigență pentru a se evita degradarea șirisipirea sa.

betonului, în punere în ope- uităm însă că transportul ci- sîntcer i

Element de însemnătate decisivă în activitatea productivă, munca devine o noțiune fără sens atunci cînd e vorba despre utilizarea sa nerațională, despre risipa sa. Și totuși, utilizarea forței de muncă disponibile în întreprinderi este caracterizată de anumiți indicatori subunitari (91,5 la sută cadrul C. C. P-în ultima nă, peste 72 000 de omnelucrate în cursul semestrului il la loturile T.C.M.M. etc.) Acest fapt relevă că noțiunea de „risipă" nu este tocmai lipsită de sens nici atunci cînd este vorba de forța de muncă. Ce se ascunde în spatele cifrei de cca. 10 la sută care indică, în fond „neutilizarea" forței de muncă ? Absențe mai mult sau mai puțin motivate, foi de boală mai mult sau mai puțin justificate, absențe de diferite proveniențe. Absențe care atrag după sine producție nereali-
k_ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _

zată, dereglări în activitatea unităților economice.Pe lîngâ aceasta mai există o cale de a da o eficiență muncii : organizarea optimă a lucrului, element care înseamnă creșterea productivității și, implicit, economisirea muncii. Organizarea nu este o noțiune abstractă : ea se regăsește în- tr-o metodă de exploatare sau flux de transport judicios concepute, în aprovizionarea ritmică și în funcție de cerințe a locurilor de muncă, în utilizarea integrală a dului de timp.întărirea disciplinei muncă, îmbunătățirea ganizării muncii, responsabilității și pârii fiecărui procesul reprezintăpabile să conducă la creșterea productivității muncii, Ia mai buna utilizare a acestei mari avuții a întreprinderilor pe care o reprezintă forța creatoare a oamenilor. 
_______________J

fon-în or- creșterea partici-salariat în de producție elemente ca-
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de partid
Gazeta cetățenească în centrul 

problemelor localitățiiin dialogul pe care Comitetul comunal de partid A- ninoasa îl poartă cu toți locuitorii" „Gazeta cetățenească** joacă un rol deosebit de activ și eficient, influențând și impulsionînd ’ participarea cetățenilor la acțiunile patriotice și obștești pentru înfrumusețarea și gospodărirea localității. Gazeta cetățenească — ca organ al comitetului de partid și al consiliului popular comunal, — prin articole a- bordînd fapte și exemple din viața comuniștilor, a cetățenilor și deputaților a reușit să rețină atenția locuitorilor din comună spre acele obiective majore care au stat în centrul activității organului comunal de partid și a consiliului popular.In cadrul acțiunilor intens susținute, un loc aparte l-au avut articolele de popularizare a hotărîrilor de partid și de stat, a legislației actua-

le, explicîndu-se oamenilor sensurile majore care stau la baza lor. De asemenea problemele producției au fost tratate cu regularitate, subliniindu-se realizările obținute, popularizînd fruntașii și în activitățile obștești. Aceeași atenție a fost acordată problemelor gospodărești ale, comunei, activității desfășurate de de- putați și cetățeni în acțiunile organizate de consiliul popular ș. a.Atitudinea , combativă pe care a avut-o totdeauna „Gazeta cetățenească** față de aspectele negative a făcut să crească și mai mult interesul locuitorilor față de acest organ de informa; re și influențare a acestora. Colectivul redacțional este hotărît ca și în viitor să răspundă cît mai deplin sarcinilor majore ce-i revin gazetei pe linia muncii politice de masă.
S. IOSIF

PrețuireMembrii organizației de partid din cadrul sectorului IX rambleu al minei Vulcan au cinstit, recent, în- tr-un cadru sărbătoresc, activitatea depusă în producție de către comunistul Ștefan Frățilă.Prezentîndu-i profesională secretarul nizației de 1 a subliniat cei 35 de muncii, 24 subteran ca tor la Lupeni și Vulcan. In cei 17 ani trăiți numai în mijlocul colectivului de la sectorul IX — Vulcan, Ștefan Frățilă împreună cu e- chipa sa au executat cele mai grele lucrări, fie că a fost vorba de conducte montate pe puțuri, suitoare, și abataje, dar totdeauna de

activitatea și obștească biroului orga- bază, Iosif Paul, faptul că, din ani consacrați i-a muncit în miner ramblea-

bună calitate. Luptînd pentru economia și recuperarea materialelor, fiind un exemplu în muncă și disciplină comunistul Ștefan Frățilă s-a bucurat de stima și prețuirea ortacilor săi. Mulți tineri au învățat meseria de miner de la el. Printre aceștia se numără Gheorghe Boncina, Ilie Mi- tran, Kalman Szabo, Ioan Crețu, Avram Cugerean, Constantin Tiurcă,. Tudor Iancu ș. a. care conduc e- chipe fruntașe în muncă.In cadrul acestei manifestări închinate comunistului Ștefan Frățilă organizația de partid i-a înmînat macheta unui miner și o lampă de miner în amintirea anilor munciți și trăiți în mijlocul colectivului de la sectorul IX — Vulcan.

el.

In balanța exactității-* >
(Urmare din pag. 1)cîntăririlor exacte, iar cîntă- ritorul fiind tot timpul predispus unor acțiuni disciplinare pe linie financiară sau chiar penală, dacă fapta constituie infracțiune. De asemenea, la unitatea nr. 8 Autoservire din Petroșani, in ziua de 14 septembrie 1973, la secția mezeluri, vînzătoa- rea Ana Iurgulan a fost găsită vînzînd cu balanța semiautomată nr. 1625/10 kg cu minus 10 g la o cîntă- rire, fiind adăugat în vederea echilibrării pe tas... o monedă de 1 leu.In alimentația publică unii barmani mai practică sisteme de măsurări necorespunzătoare, turnînd din sticlă direct în pahar, ne mai măsu- rînd cu măsuri legale și firește nerespectînd gramajul.La magazinele C.L.F.-ului, vînzătorii aplică diferite sisteme necorespunzătoare efectuare a cîntăririlor, faptul că după ce a cîntărit odată, nu mai curăță tasul de impurități (pămînt, apă) pentru a vinde marfa corect la gramaj clientului sau dezechilibrează instrumentul

de cîntărire înainte de a-I folosi, așezînd o greutate pe talerul ide greutăți al cînta- rului, pentru a nu se observa diferența — lipsa la o cîntărire. Trîntirea cîntar și p’reambalarea flențează, de asemenea, tăririle exacte, deoarece insensibil cîntărit.Folosirea de cîntărit zațiile socialiste ce le folosesc, respinse la verificarea stat sau fiind neverificate pe anul în curs se sancționează cu amendă de la 400 la 1000 nu constituie i conducerile comerciale, trebuie să mare grijă față de

mărfii
instrumentul

i pe in- cîn- face de

comerciale,care le folosesc, cu lipsuri în...Este impune o ur-
de de instrumente către org'ini- sau de cei care au fost de

de prin

lei, dacă fapt’a infracțiune.In concluzie, întreprinderilor șefii de unități, manifeste o mai și responsabilitate respectarea normelor în vigoare privind folosirea aparatelor de măsură și control, dat fiind importanta acestora în practicarea unui comerț la cerințele exigențelor act'uale. Pentru că, după cum s-a văzut, mai sînt și cazuri în care unele aparate de măsură și control din cl
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Cupa 
„Tudor 

Paraschiva"
In scopul îmbunătățirii con

tinue a activității fotbalistice, 
a depistării copiilor talentați, 
cît ți pentru organizarea tim
pului liber al lor în mod cît 
mai plăcut, comisia de spe
cialitate din cadrul
C. M. E. F. S. Petroșani a dat 
ieri startul celei de a treia e- 
diții a Cupei memoriale „Tudor 
Paraschiva".

In pceastă competiție au 
drepUA să participe copii care 
nu depășesc vîrsta de 14 ani, 
împliniți pînă ia 31 decembrie 
a.c.

La etapa pe localitate, sis
temul de desfășurare a com- 
pel’ției va fi turneu (numai 
tur), iar pentru desemnarea e- 
chinei cîștigătoare pe muni
cipiu va fi organizat un tur
neu tur-retur cu participarea 
echipelor cîștigătoare din fie
care serie.

S-au înscris în această com
petiție 8 echipe 'de copii, re- 
prnzentînd cluburile și asocia
țiile sportive din întreprinderi și 
instituții.

lată programul etapei a ll-a 
29 septembrie : SERIA I -
STADIONUL PARÎNGUL LO
NEA : Jiul Petroșani - Jiul Pe
trila ; E. G. C. Petrila - Parin- 
gui Lonea. SESIA a !l-a - STA
DIONUL MINERUL VULCAN : 
Minerul Paroșeni - Minerul Vul
can ; Minerul Lupeni - Mine
rul Uricani.

Echipei cîștigătoare la etapa 
municipală i se va acorda tro
feul „Cupa Tudor Paraschiva*', 
diplome, insigne, echipament 
sportiv și dreptul de a partici
pa la etapa județeană din 27-28 
octombrie a. c., ce va avea loc 
la Deva.

Prof. Dorel VLADISLAV

VOLEI campio- califi- munici- a ob- con- Pre- ___________ _ 3-1, după ce în etapa precedentă a dispus de I. P. S. P. Livezeni cu 3-2.

In etapa a Il-a a natului masculin de care la volei (faza pală), Minerul Lupeni 
ținut a doua victoriesecutivă, întrecînd pe părătorul Coroești cu

NOTĂ

Toamna cu cortegiul
ei de necazuri...mai

Agenda campionatului județean de fotbal
Minerul VulcanIntîlnirea dintre Minerul Vulcan și Sportul studențesc Hunedoara prezenți frumos, care teriza, studenții orice preț două puncte puse în joc, iar pe de altă parte gazdele nu vroiau să dezmintă forma bună în caro se găsesc.Tocmai ca urmare a acestui fapt, spectatorii prezenți pe stadion au fost mulțumiți de evoluția ambelor echipe, dar în special, de jocul prestat de gazde, care au jucat de-a lungul celor 90 de minute foarte bine, au creat

pe de îl în
le-a oferit celor stadion un joc mare luptă, joc putem carac- deoarece cu celeforță, doreau să cîștige

Celelalte
Energia Paroșeni — Glo

ria Hațeg 3-2; Prefabricate 
Cristur — Aurul Certej 6-1 î 
E. G. C. Petrila —. Minerul 
Aninoasa 4-1 , Constructorul 
Hunedoara — E. G. C. L. Hu
nedoara 2-0 ; Viitorul Valea 
Brad — Minerul Uricani 1-1 ; 
Dacia Deva — Preparatorul 
Petrila 2-0 ; Parîngul Lonea

teva unități cum și cei se prezintă balanța corectitudinii, o situație ce gentă revizuire și readucere în sfera legalității a acestor aparate.

Toamna se face tot insistent simțită. Oamenii, care îi cunosc năravurile, au devenit prevăzători. Știu cîte necazuri încep să vină odată cu ploile reci și necontenite. Probleme peste probleme le răsar in cale, parcă aduse de ploi și brume. Și tot atîtea promisiuni le sînt făcute de cei care n-au rezolvat la timp problemele solicitate.Așa au pățit nu o singură dată și cetățenii orașului Lupeni, care s-au adresat sectorului E.G.L. să le execute lucrările de întreținere . a fondului locativ. Acum necazurile încep să se repete cu întregul lor cortegiu de amărăciuni.Iată de exemplu, pe str. Tudor Vladimirescu s-a lucrat la repararea teraselor de la acoperișul blocurilor 84 și 86. In același timp, între cele două clădiri s-a săpat un canal pentru repararea conductei termice, dar care n-a mai fost acoperit de tre cei ce au executat crarea. Zona verde din rul blocurilor a fost în tregime distrusă prin transformarea ei în loc de depozitare pentru tot felul de
© Stimată gospodină C. Maria, din Lu- peni, afirmați că nu ați găsit într-unul din magazinele din localitate drojdie de bere și boia. Ce ' „noutăți** vechi I Așa ceva nu găsește nici o gospodină din Valea Jiului... Și, multe chiar și-au luat nădejdea să mai vadă asemenea articole în unitățile alimentare, ca să poată face de pildă o prăjitură, cozonac etc. sau o friptură picantă. Doar ele, drojdia și boiaua de ardei se a- duc cu „expediții** grele, costisitoare, tocmai de pe la polul sud și polul nord... Că s-ar produce chiar în țara noastră ? Nu, „comercianții** din Vale n-au aflat așa ceva I
• Irma Nagy, Lupeni t Iată cîteva spicuiri din scrisoarea dumneavoastră: „In unitatea nr. 107 din Lupeni am cerut vîn- zătorului Vali Bot carne nepotrivită spus mi-a adresat nea pe masă și nuDacă e așa, se pare că numitul vînzător a uitat că unitatea nu este proprietatea sa personală, că în comerț există niște

carne. M-a servit cu calitativ. Cînd i-am injurii, a aruncat car- m-a mai servit'*.

balast,,sticlă, bucăți de

că- lu- ju- în-

materiale : smoală, vată de lemn.Rău se prezintă și pereții exteriori au fost murdăriți cu smoală în timpul lucrărilor de coperiș.Pe Aleea Plopilor tarii blocului nr. 4 au cu insistență ca E.G.L. să le repare jghiabu- rile și burlanele de scurgere a apelor pluviale, dar unitatea amintită nu a răspuns încă acestei solicitări. Cînd plouă, âpa ce se scurge pe pereți intră în apartamentele oamenilor distrugîn- du-le mobila, degradînd construcția.Acum locatarii au intervenit din nou la șeful sectorului, tovarășul Constantin Cioiu. Dar răspunsul dumnealui întîrzie ca de o- bicei. De data aceasta n-a mai făcut nici măcar promisiuni.Și toamna cu cortegiul ei de probleme și neajunsuri s-a instalat deja în Vale. Și numai cei de la sectorul E.G.L. Lupeni se fac că nu o văd, ignorînd-o. Pînă cînd ?

ai blocurilor care
la a-loca- cerut sectorul

C. HOGMAN

fadă
norme de comportare simplu ! civilizație. care se numesc

• Hie Diaconu, E. M. Vulcan i Comisia de control obștesc, dacă e însoțită de o persoană legitimă să dea amenzi, are acest drept, dacă în unitatea controlată există nereguli. In asemenea cazuri, nu se primesc explicații, datoria unui șef (chiar și de cantină) este ca totul să fie găsit în ordine...

vitalitate"cu
Iosif Kiss, pensionar, domiciliat în Petroșani, în luna mai a.c.. a fost solicitat de un reprezentant al organelor de ordine să se legitimeze, deoarece era suspectat de intenția comiterii unor acte ce contravin bunelor moravuri. Dar. pe lîngă faptul că a refuzat să se legitimeze, I. Kiss a ripostat chiar violent', lovindu-1 pe milițian, cauzîndu-i acestuia leziuni, ce au necesitat 4 zile de îngrijiri medicale. Ba mai mult, la cei 64 de ani ai săi, a mai avut vitalitatea (dar ce să zicem de mintea de adolescent recalcitrant), de a mai brusca și pe un martor ocular al celor întîm- plate și pe un în civil care au nit în temperarea tului sexagenar.Acum,Iosif Kiss va ispășească un soare. Tocmai vîrsta perului

milițian interve- înfoca-ultraj,pentrutrebui să an de închi-acum, lanins I

a primit!Neghină, în 19 ani, a venit de pe sus a Valea anga- pentru

Sportul studențesc Hunedoara 3-1(min? 46); care singur cu portarul, trage afară, Perju (min. 47), Stoenescu (min 49), Voicu (min. 67). Gazdele nu cedează însă; încurajați de public, asaltează poarta oaspeților și la o centrare a lui Cugereanu, Stoenescu cu Voicu fac un schimb de pase în careu și ultimul cu un șut’ puternic bine sat și 1-0 în minutul pentru gazde.In minutul 79, la o gazdelor,

faze clare de gol, de toată frumusețea, dar forma bună a portarului Calotă, de la oaspeți, a împiedicat înscrierea vreunui gol 75 minute.Cei care zii de gol asistăm la de gol, în enescu și impecabil dar acesta rul, trage tuia și astfel prima ia sfîrșit cu un scor alb : 0-0.In cea de-a doua repriză gazdele presează tot mai mult, dar din nou se ratează copilărește de către Iacov

timp deși au oca- gazdele și faze clare

De la Cabinetul municipal de partid
Cabinetul 

partid face 
ților Universității
partid că în ziua de 27 sep
tembrie de Ia ora 15 are loc

municipal de 
cunoscut studen- 

serale de

examenul la toate secțiile uni
versității pentru studenții care 
sint restanțieri. Examenul se 
ține in sălile Cabinetului mu
nicipal de partid.

HCHJZA

Se pregătesc condițiile unei activități 
normale de

La Banița

Intense acțiuni 
patriotice

insistă sînt, cîteva. care Șimon, Sto- Ferentzi pe juniorul singur cu în brațele

rezultate

(Urmare din pag. 1)

servesc Voicu, porta- aces- repriză
înscrie pla- 75,gre-

— FILOR Orăștie 3-0.
In campionatul divizionar 

al juniorilor și școlarilor, re
prezentanții municipiului nos
tru au înregistrat următoa
rele rezultate: Pandurii Tg. 
Jiu — Știința 2-0 ; S. S. E. 
Petroșani — S. S. E. Curtea 
de Argeș 3-0 : Electroputere 
Craiova — Jiul 6-0.

șeală a apărării Mureșean reușește să aducă egalarea : 1-1.De acum lupta mai aprigă, studenții, țumiți parcă de rezultat, se apără supranumeric, trăgînd parcă cu dinții de menținerea rezultatului, dar presingul gazdelor face ca în minutul 86 Ferentzi să ridice scorul la 2-1, printr-un șut puternic, mingea lovind bara și apoi intrînd în gol.Asaltul gazdelor continuă și în min. 90, Stoenescu îl ..servește" pe Iacov, acesta face o cursă' pe partea stingă, șutează puternic în colțul lung și înscrie, stabilind scorul final al partidei la 3_1. A arbitrat la centru cu competență, din Deva.

devine șimul-

Tiberiu Sima
CLASAMENTUL

1. Gloria Hațeg
2. Sportul studențesc
3. Constructorul Huned..
4. Minerul Vulcan
5. Minerul Uricani
6. Dacia Deva
7. E.G.C.L. Hunedoara
8. E.G.C. Petrila
9. Parîngul Lonea

10-11. Energia Paroșeni
10-11. Viitorul Valea Brad
12. FILOR Orăștie
13. Prefabricate Cristur
14. Aurul Certej

ETAPA VIITOARE: FILOROrăștie — Gloria Hațeg; Preparatorul Petrila — Parîngul Lonea ; Dacia Deva — Sportul studențesc Hunedoara ; Minerul Uricani —
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MINERUL 
hăilescu — 
rea, Urițescu 
rentzi, Șimon, 
nescu, Iacov.La juniori : 5-0 pentru Minerul Vulcan.

VULCAN: Mi- 
Ungureanu, FIo- 

— Perju, Fe- 
Voicu, StOe-

Tudor MUCUȚĂ, 
corespondent

E.Vulcan ; E. G. C.Viitorul ValeaAninoasa — Hunedoara ;
MinerulHunedoara — Brad ; MinerulConstructorulAurul Certej — E. G. C. Petrila ; Energia Paroșeni — Prefabricate Cristur.

Reînnoiți-vă abonamentele 
la ziarul

Steagul roșu
Prețul unui abonament este de 8 lei 

lunari 24 de lei trimestrial.
Abonamentele se fac la chioșcurile și 

difuzorli de presă din întreprinderi.
asigurați-vA din timp ziarul dum

neavoastră PREFERAT I

tric. Aceeași grijă s-a manifestat față de piața de combustibil, unde s-au executat lucrări de întreținere a liniilor de transport, s-au reparat vagonetele și au fost locuite cele degradate.Nu a fost aprovizionarea combustibil procurarea de protecție iul de drum pufoaice nem de necesară mează.Putem menul pînă la care pregătirile de iarnă trebuie să fie terminate încă nu a expirat, noi am executat aproape în întregime sarcinile ce ne re-

în-nicicuneglijată remizei și lubrefianți, echipamentului pentru persona- (șube, pîslari, ș.a.) îneît dispu- întreaga cantitate pentru iarna ce urafirma că, deși ter-

tracțiunevin în cadrul planului pregătire. Sînt în curs lucrările privind repararea acoperișurilor ș. a. pe care le execută secția de întreținere, cu perspectiva ca și acestea să fie terminate în timp util.Am notat din cele relatate de tovarășul Pavel Maci numele maistrului Virgil Ce- teraș, secretarul organizației de bază, șefului de echipă 
Aurel Cazan, lăcătușilor
Gheorghe Moraru, Cornel 
Chiriac, Vasile Ceaușu, Pa
vel Ostafie, Constantin Voicu, din formația de instalații a remizei — cu toții participant activi și pricepuți lucrările de pregătire, a ror îndeplinire din timp condițiuni optime sînt ranția bunei desfășurări activității de remorcare trenurilor în timpul iernii.

Mica publicitate

de

la că- în ga- a a
PIERDUT carnet și legitimație de student pe numele 

Pangalos Iulia. Le declar nule.
MEDITEZ franceză orice nivel. Strada Crișan nr. 

14 Lupeni.

Soția, fiica, părinții și sora mulțumesc tuturor 
celor care prin prezență, flori sau telegrame au lu
at parte la marea durere pricinuită de pierderea 
scumpului și iubitului lor Eugen Nedopaca.UZINA ELECTRICAPAROȘENI

angajează de urgența
lăcătuși mecanici
sudori electrici și 
autogeni
izolatori termici
muncitori necalifi 
câți pentru descăr 
cat cărbune

Se primesc și absolvenți ai școlilor generale sau liceelor de 
cultură generală.

Salarizarea conform prevederilor H.C.M. 914/1968 și a 
Legii nr. 12/1971.

Cererile se primesc zilnic la biroul personal al uzinei.

Cetățenii din Banița au desfășurat un număr mare de acțiuni patriotice pentru gospodărirea și înfrumusețarea localității. Numai în ultimul timp s-au amenajat în centrul comunei zone verzi pe o suprafață de 75 de arii, valorînd 60 000 lei, iar pe drumurile comunale de la Crivadia și Merișor au fost executate lucrări de reparații și întrețineri pe o lungime de 25 kilometrii a căror valoare se ridică la 127 000 lei. Dintre cetățenii re și-au adus realizarea acțiunilor te se numără 
Ion Sălăjan, 
Ion Pantilie, 
Gheorghe Rusu și alții.

comunei ca- contribuția la aminti- 
Viorel Costea, 
Marin Pațe, 
Ion Luncan.

Severin vîrstă de aidoma altor tineri meleagurile țării de Moldovei, aici în Jiului, pentru a se ga Ia mină. Dar,S. Neghină. înt'enția de a se angaja i-a stat în preocupări doar cît un bob de... neghină. Aflîn/du-se în vestiarul E.M. Lonea, în luna februarie a.c. a furat un costum de tergal în valoare de 1300 lei și o... căciulă. Sinrțin- du-se cu musca pe... accesoriul vestimentar, ce-1 șterpelise probabil ca să-i protejeze tărt’ăcuța vîndut orașului la urmărit. Și cum tum, î s-a gat, pentru le. N-o fi dar oricum.

intemperii seacă, în a piața Pînă
decam căciulacu 15 Iei.a fost descope- dorea un cos- dat unul văr- 16 luni de zi- el din tergal e... în dungi.

A. COMȘA 
N. GHERGHIN 

judecătoria Petroșani

În atenția locatarilor 
Exploatarea de gospodărie 

locativă Petroșani 
ANUNȚĂ :

In conformitate cu Legea nr. 5/1973 și a 
H.C.M. nr. 860/1973, toți locatarii care locuiesc 
în imobile proprietate de stat, sînt rugați a se 
prezenta începînd din 24 septembrie 1973 în
tre orele 7—10 dimineața la secțiile și sectoare
le E.G.L. din orașele municipiului Petroșani de 
care aparțin, pentru întocmirea noilor contrac
te de închiriere.

REGIONALA DE CAI FERATE 
TIMIȘOARA

Secția de electrificare, centralizare și telecomandă
a n u n ț ă

Deva

Ș» 
pe

La data de 28 septembrie 1973 
se vor pune sub tensiunea de 
27 000 volți linia de contact 
instalațiile aferente acesteia
tronsonul de cale ferată Mintia 
— Simeria 
croni.Construcția rețelei este astfel realizată incit nu poate crea situații care ar periclita viața celor care se găsesc în preajma ei.

Livezeni Is-

Trebuie însă ca publicul călă
tor și toți cetățenii să respecte 
cu strictețe regulile de compor
tare în apropierea rețelei de con
tact a stîlpilor sau altor elemen
te din construcția rețelei sau din 
zona ei.Aceste reguli sînt afișate în gări, săli de așteptare și în trenuri.

ATENȚIE!
Calea ferată electrificată Mintia — Simeria 

— Livezeni — Iscroni se află sub tensiune de 
27000 volți și prezintă pericole de electrocutare 
pentru cei care nu respectă riguros regulile 
afișate.
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ADUNAREA GENERALA A O.N.U

Dezbaterile de politică generală

/ L /
0

Conferința general-europeană Moscova

Dili URILE 
SOCIALISTE

NAȚIUNILE UNITE 25 — Trimisul special Agerpres, Victor Martalogu, transmite: Destinderea în relațiile internaționale a continuat să rămînă elementul de prim ordin remarcat în discursurile rostite în cadrul dezbaterilor de politică generală din plenul Adunării. Dezarmarea generală și completă, cooperarea economică, subdezvoltarea, drepturile omului au fost alte probleme analizate în detaliu sau evocate în intervențiile celor care s-au perindat la tribuna importantului forum al Națiunilor Unite. Reprezentantul Republicii Peru, ministrul de externe Miguel Angel de la Fior, a salutat procesul de destindere, ilustrat prin acordurile asupra Vietnamului, începerea dialogului între Nordul și Sudul Coreei, convocarea Conferinței general-europene pentru securitate și cooperare, primirea în O.N.U. a celor două state germane.

Cu toate acestea, a apreciat el, există încă suficiente motive de neliniște în lume, între care situația' dintr-o nar- te a Indochinei, conflictul din Orientul Apropiat. In regiunea Caraibilor, de exemplu, — a spus ministrul peruan — observăm intenția de a menține Cuba în semiizolare și existența. anacronicei mentalități neocolonialiste, aflată în calea exercitării efective de către Panama a deplinei suveranități și jurisdicții asupra totalității teritoriului său".Intre problemele abordate de ministrul afacerilor externe al Irlandei, Garret Fitzgerald, a condamnat politica movată rasiste, ticile desia, Namibia și sub administrație portugheză.Ministrul afacerilor externe al U.R.S.S., Andrei Gromîko, a arătat că Uniunea Sovietică propune includerea pe ordinea de zi a lucrărilor Adu-

de precum coloniale
pro- regimurile și prac- din Rho- teritoriile

nării Generale a O.N.U., ca punct important și urgent, a problemei reducerii cu 10 la sută a bugetelor militare ale statelor membre permanente ale Consiliului de Securitate și folosirea unei părți a fondurilor economisite jutorarea țărilor în dezvoltare.Ministrul sovietic niat că principala caracteristică a evenimentelor anului care a trecut a constituit-o „dezvoltarea și consolidarea cotiturii de la o perioadă îndelungată de tensiune pe plan mondial la destindere și colaborare".In cadrul dezbaterilor generale au mai luat cuvîntul miniștrii de externe ai statelor Singapore — S. Rajaratnam, Nicaragua — Alejandro Montiel — Arguello, Norvegiei — Dagfinn Vaarvik, și reprezentantul Paraguayului, Francisco Maria Maffiodo.

pentru a- curs desa subli-

Berre ir o
GENEVA

Un raport al Conferinței Comitetului 
pentru dezarmare

0 Poziția delegației române asupra negocierilor 
privind încetarea cursei înarmărilor nucleare și 
dezarmării nucleareGENEVA 25 (Agerpres). — Corespondență de la Corne- liu Vlad : La Palatul Națiunilor a fost difuzat raportul Conferinței Comitetului pentru dezarmare asupra activităților desfășurate de organismul de negocieri de la Geneva în cursul anului 1973, privind a- doptarea de noi măsuri eficace in domeniul încetării cursei înarmărilor nucleare la o dată apropiată, măsuri de ordin nenuclear, inclusiv problema interzicerii armelor chimice, alte măsuri colaterale, precum- și dezarmarea generală ■ -- - ■ ’ — fii a a O.N.U. dezarma-și totală. Documentul va prezentat actualei sesiuni Adunării Generale și Comisiei pentru re a O.N.U.Inserînd pozițiile te de diferitele state asupra problemelor exprima- în comitet „-------------- încetăriicursei înarmărilor nucleare și dezarmării nucleare, raportul relatează : „Delegația română a subliniat că negocierile în comitet trebuie axate cu prioritate asupra problemei dezar-

mării nucleare; ea preconizează elaborarea unui program concret de interzicere a folosirii armelor nucleare, de încetare a fabricării acestora și de distrugere a lor sub control internațional". In continuare, se arată că țara noastră a reafirmat propunerea sa privitoare la stabilirea în Balcani a unei zone de pace și cooperare, liberă de arme nucleare.Privitor Ia discuțiile din comitet asupra interzicerii armelor chimice, documentul subliniază că țările socialiste, coautoare ale proiectului de convenție din 28 martie 1973 privind interzicerea și distrugerea acestor arme, au preconizat, în continuare, deschiderea de negocieri concrete în vederea elaborării unui proiect de convenție general acceptabil.Raportul comitetului de la Geneva consemnează, în secțiunea consacrată măsurilor colaterale de dezarmare, pro-

de statele limitării și trecerii rîndul a-înscrie re- militare, în

pentru securitate și cooperareGENEVA 25 — Corespondentul Agerpres, Corneliu Vlad, transmite : Atenția delegațiilor la Conferința general-europeană pentru securitate și cooperare continuă să fie concentrată asupra problemelor de bază care sînt discutate în comisiile de lucru privind problemele securității. In organul special de lucru în care se dezbat măsurile de aplicare a principiilor, majoritatea vorbitorilor s-au referit la diferite aspecte ale documentului românesc de măsuri menite să facă efective nerecufgerea la forță și la amenințarea cu forța în relațiile dintre statele europene participante la Conferință.Șeful delegației României, ambasadorul Valentin Lipatti, a evidențiat, în acest sens, caracterul concret al măsurilor preconizate de țara noastră și care se diferențiază, ca metodă de abordare, de examinarea ce are loc în comisia pentru principii a normelor ce trebuie să guverneze relațiile dintre statele europene. Inglobînd întreaga gamă a relațiilor dintre state,

proiectul de document prezentat de România vine să completeze, să întărească și, în fapt, să contribuie Ia crearea condițiilor aplicarea principiilor.In cadrul schimbului reri desfășurat cu acest prilej s-a relevat importanța adoptării unor măsuri cu caracter preventiv, cum sînt cele preconizate în documentul românesc,. pentru a nu se a- junge la diferende și stări de conflict de natură să pericliteze securitatea și pacea Europa.Reflectînd aceeași preocupare de eliminare a forței din relațiile interstatale, partici- panții la lucrările subcomsiei a doua, consacrată analizării aspectelor militare ale securității, aspecte prinse zentate Anglia și Iugoslavia fost difuzate Conferință — de creștere a încrederii sporire a stabilității.

efectiv pentrude pă

în

au examinat diferite ale prevederilor cu- în documentele pre- de România, U.R.S.S., care aupînă . acum la privind măsuriȘi

%

MOSCOVA 25 — Corespondentul Agerpres, N. Crețu, transmite : La 25 septembrie au început la Moscova lucrările celei de-a 64-a ședințe a Comitetului Executiv al C.A.E.R., la care participă vicepreședinți ai consiliilor de miniștri din Bulgaria, Cehoslovacia, Cuba, R.D. Germană, Mongolia, Polonia, România, Ungaria, Uniunea Sovietică, precum și un membru al Consiliului Executiv Federal al R.S.F. Iugoslavia.Din Republica Socialistă România participă tovarășul Gheorghe Rădulescu, vicepreședinte al Consiliului de Miniștri, reprezentantul permanent al țării noastre la C.A.E.R.
♦

Vizita
președintelui

Funeraliile poetului Pablo Neruda

Mesajul președintelui
F.R.E.L.I.M.O. cu ocazia 

aniversării Zilei declanșării 
luptei armate 
în Mozambic

punerile formulate membre în scopul cursei înarmărilor la dezarmare ; în cestor măsuri se ducerea bugetelor favoarea cărora s-au pronunțat reprezentanții diferitelor state. „Delegația română — scrie raportul — a invitat comitetul să ia inițiativa examinării acestei probleme, mai ales ținîndu-se seama faptul că, la sesiunea Adunarea Generală a O.N.U. va trebui să continue examinarea consecințelor economice și sociale ale cursei înarmărilor".Raportul face cunoscută preocuparea exprimată de diferitele state membre ale comitetului de la Geneva pentru orientarea eforturilor în direcția înfăptuirii obiectivului dezarmării generale și totale.împreună cu delegațiile altor state, delegația română a subliniat că dezangajarea militară șl dezarmarea' în Europa constituie o problemă fundamentală a securității în a- ceastă regiune a lumii ; în consecință, continuă raportul, „delegația română a menționat un număr de măsuri concrete pentru atingerea acestui scop".Raportul arată, în încheiere, că organul de negocieri de la Geneva a hotărit să se reunească din nou, la o dată ce va fi fixată de dinții comitetului, consultări cu toate membre ale comitetului.

desa,

copreșe- pentru statele

SANTIAGO DE CHILE 25 (Agerpres. — La Santiago de Chile au avut loc marți funeraliile marelui poet Pablo Neruda.Sicriul cu corpul neînsuflețit a fost însoțit de o mare mulțime de oameni. Pe drum, relatează corespondentul agenției France Presse, oameni ai muncii, scriitori, ziariști, studenți, femei sau copii, pur- tînd- coroane de chete modeste, aducă un ultim luia care a fost cuvîntului și un remarcabil militant pe tărîm social și politic. In timpul desfășurării ceremoniei se auzeau acordu-
flori sau bu- veneau să-și omagiu ace- un artist al

rile „Internaționalei" se scanda „Sîntem prezenți, tovarășe Pablo Neruda, în lupta contra juntei militare, contra dictaturii".„Nu-1 cunoaștem pe Pablo Neruda, a declarat un tînăr muncitor unui corespbndent de presă străin, dar, pentru noi, el reprezintă simbolul u- nui Chile liber, simbolul adevăratei noastre patrii".Conducătorii Partidului Comunist ca și cei ai Partidului Socialist nu au asistat la funeralii. „Nu au venit, a declarat un student corespondentului agenției France Pres- se, pentru că ei își continuă lupta în clandestinitate".

Alexei Kosîghin 
în IugoslaviaBELGRAD 25 (Agerpres). — Marți au continuat convorbirile între Gemal Biedici, președintele Consiliului Executiv Federal al R.S.F. Iugoslavia, și Alexei Kosîghin, președintele Consiliului de Miniștri al U.R.S.S. A avut loc un schimb de păreri în probleme ale relațiilor bilaterale ca și în cele ale situației internaționale actuale.
0 Guvernul R. S. Ceho

slovace a hotărit să rupă re
lațiile diplomatice cu Chile — 
anunță agenția C.T.K.

■F

SITUAȚIA DIN CHILE

ALGER 25 (Agerpres). — Cu prilejul celei de-a IX-a aniversări a Zilei declanșării luptei armate în Mozambic, Reprezentanța Frontului de liberare Națională din zambic (FRELIMO), acreditată în capitala algeriană, a difuzat un mesaj al președintelui FRELIMO, Samora Moi- ses-Machel, în care sînt relevate succesele obținute de combatanții unităților FRELIMO. In decurs de un an, se arată în mesaj, patrio- ții din Mozambic au scos din luptă, în cursul atacurilor și acțiunilor ofensive, 2 300 de soldați și ofițeri portughezi, au doborît și au distrus, la sol sau în aer, 49 de avioane și elicoptere și au lichidat 120

E- Mo-
de puncte de sprijin și amplasamente militare ale trupelor colonialiste. CombatanțiiFRELIMO — se spune, de a- semenea, în mesaj — au scufundat 11 ambarcațiuni mice, au aruncat în aer poduri și au distrus 283 ina- 13 ______de mașini militare și au distrus cinci garnituri de tren care transportau muniție și efecte militare, destinate diferitelor puncte întărite ale armatelor portugheze.In prezent, se arată în mesajul președintelui Samora Moises-Machel, Frontul de E- liberare din Mozambic a eliberat și deține controlul asupra unei treimi din teritoriul țării.

SANTIAGO DE CHILE 25 (Agerpres). — Forțele armate subordonate juntei care a preluat puterea în Chile continuă să desfășoare ample acțiuni represive în întreaga țară, o- perînd arestări în rîndul conducătorilor sau adepților Unității Populare — informează agențiile internaționale de presă. In capitală, în cadrul așa-numitei „operațiuni To- po", unități militare au încercuit cartiere muncitorești, per- cheziționînd casă cu casă, alte locuri de refugiu ale susținătorilor guvernului de Unitate Populară. Astfel, populația cartierelor San Borja, Cerro de Santa Lucia și străzile din apropierea Pieței Ba- quno au fost cercetate în amănunțime. Continuă la Santiago perchezițiile și împușcăturile, notează agenția France Presse. De altfel, amiralul Jo-

se Toribio Merino, membru al juntei, arătînd că „în țară se menține situația de război intern", a declarat că „trupele realizează raiduri masive și percheziția caselor particulare și a clădirilor publice. Forțele armate — a recunoscut el — întîmpină încă rezistență din partea susținătorilor fostului guvern".Amiralul Toribio Merino a dezvăluit că, pe o mică insulă 'din apropierea strîmtorii Magellan, se află arestate 30 importante personalități politice de stînga, care ar urma să fie judecate.Comunicatele oficiale anunță permanent noi execuții. Mai mulți conducători sindicali din portul care îndemnaseră au fost împușcați că ar fi încercat sub escortă.

0 Intr-o declarație făcută la Ciudad de Mexico, Fausto Pena, președintele Institutului Mexican al Cafelei, a informat că țara sa și alte țări producătoare de cafea din A- merica Latină — printre care Brazilia, Columbia, Costa Rica și Salvador — au hotărit suspendarea „sine die“ a exporturilor lor de cafea pe piața mondială.

După alegerile din ArgentinaBUENOS AIRES 25 (Agerpres) — După victoria obținută în alegerile de duminică, generalul Juan Domingo Peron, președintele ales al Argentinei, a declarat în cadrul unei conferințe de presă, că proiectele economice anunțate la 25 mai de către predecesorul său, Hector Campora, vor fi puse în aplicare, după ce își va prelua în mod oficial funcția de șef al statului. Aceste primul organismelor de credit și întreprinderilor străine, precum și realizarea unei reforme fis-
proiecte vizează, în rînd, naționalizarea

cale, proiecte care au primit deja aprobarea din partea diferitelor formațiuni politice.Observatorii politici subliniază că succesul electoral obținut de generalul Peron și de soția sa, Isabel Peron, cu o majoritate de 62 la sută din numărul total al voturilor exprimate — față de numai 25 la sută, cît a realizat Partidul Uniunea Civică Radicală, și 12 la sută Alianța Populară Federalistă, de centru — este cel mai important rezultat înregistrat în decursul celor 163 de ani de istorie a Argentinei, reflectînd adeziunea po-

San Antonio, Ia grevă, sub pretext să fugă de

0 La începutul acestei 
toamne, timpul a început să 
se înrăutățească pe multe me
ridiane 
nia, in
precum și în regiunea situată 
la nord-vest de Barcelona s-au 
semnalat, de pildă, 
zăpezi.

Pe alt meridian. în 
se înregistrează mari 
de precipitații.

ale globului. In Spa- 
regiunea Pirineilor,

primele

Japonia, 
căderi

a fost0 La Washington semnat, luni, protocolul de a- cord pentru construirea de către Statele Unite și țări vest-
Vîenaporului argentinian la programul Frontului JustițialiSt de Eliberare — FREJULI — care cheamă la o largă unitate națională a tuturor forțelor democratice din țară.Agenția Prensa Latina subliniază că un sprijin tant la aceste alegeri acordat președintelui și Isabelei ’ Peron de Frontul Popular de (F.I.P.), care a mărit procentajul FREJULI cu circa 8 sută, din totalul de voturi, către Partidul Comunist alte grupări de stînga.

impor- a fost Peron către stîngala de Și

MOSCOVA 25 — Cores
pondentul Agerpres, N. Cre
țu, transmite : Inginerii de 
la Institutul de automatică 
din Kiev au pus la punct un 
nou tip de „memorie" pen
tru mașinile electronice. A- 
ceastă construcție, de mări
mea unei... cărți de buzunar, 
are o capacitate de memora
re de 5-7 ori mai mare decît 
„memoriile" bazate pe ele
mentele de ferită de aceleași 
dimensiuni. In esență, este 
vorba de utilizarea unor 
semnale electrice care trec 
printr-un cîmp de oscilații 
de ultrasunete, se transfor
mă în unde sonore, și apoi 
din nou în semnale electrice.

Noua „memorie" se îmbină 
foarte ușor cu microschemele 
integrate, oferind mari pers
pective în utilizarea ei 
mașinile electronice 
calcul, automatică, 
canică și 
neral.

a ajuns, în ultimii ani, la 
aproximativ un milion.

★

în 
de 

teleme- 
comunicații în ge-

★

25 (Agerpres).PEKIN 
încă din primii ani de după 
eliberare, guvernul R.P. 
Chineze a acordat o deose
bită atenție îmbunătățirii 
condițiilor de viață în me
diul urban și rural, în cone
xiune cu un ansamblu de 
măsuri vizînd protejarea me
diului înconjurător.

Astfel, în trecut, 
oraș Șanhai era bine 
cut prin gradul înalt 
luare a atmosferei și 
lor din zonă. Pentru a reme
dia această situație, numai 
în perioada primului cinci
nal (1953-1957) autoritățile 
populare au procedat la co
masarea a peste 1000 de 
mici întreprinderi din Șan
hai, dintre care multe au 
fost scoase în afara orașu
lui, realizîndu-se noi zone in
dustriale. -In anii puterii 
populare, în Șanhai peste un 
milion de familii s-au mutat 
în case noi și tot aici au fost 
realizate noi canale colec
toare în lungime totală de 
900 km, au fost create 18 
parcuri noi și au fost dotate 
cu peluze 115 străzi și bule
varde.

In cadrul acelorași preo
cupări, la Pekin s-au reali
zat 1100 canale colectoare, 
au fost dragate numeroase 
lacuri și rîuri din zonă, iar 
numărul arborilor plantați 
în regiunea capitalei chineze

marele 
cunos- 
de po- 
a ape-

FRAGA 25 — Corespon
dentul Agerpres, C. Prisăca- 
ru, transmite : Cehoslovacia 
ocupă un loc fruntaș în lu
me în ce privește producția 
și exportul de încălțăminte. 
Planul pe anul în curs pre
vede realizarea unei produc
ții de cel puțin 120 milioa
ne perechi, din care jumă
tate urmează să se exporte 
în 100 de țări ale lumii. La 
sfîrșitul anului 1990, Ceho
slovacia, va produce circa 
200 milioane perechi de în
călțăminte, din care circa 65 
la sută pentru export.

Asigurarea din producție 
proprie a unor înlocuitori de 
calitate s-a pus cu acuitate 
încă cu mulți ani în urmă. 
In acest context de preocu
pări se înscrie și darea în 
funcțiune, în localitatea 
Chropyne, din Moravia de 
Sud, a celei mai mari fabrici 
de material plastic pentru 
încălțăminte. Realizată în 
întregime după proiecte ce
hoslovace și echipată cu ma
șini și instalații autohtone, 
noua uzină urmează să pro
ducă, pînă la sfîrșitul aces
tui an, 1,5 milioane mp 
material plastic.
cînd vor intra în producție 
toate liniile de 
proiectate, la uzinele 
Chropyne se vor fabrica 10 
milioane mp de piele artifi
cială.

de 
In 1980,

fabricație 
din

★

VARȘOVIA 25 (Agerpres), 
— Biblioteca națională din 
Varșovia pregătește spre pu
blicare o amplă lucrare bi
bliografică, în 18 volume, 
care va cuprinde toate căr
țile apărute în Polonia în 
perioada 1901 — 1939. Cla
soarele, care vor oferi o i- 
magine completă asupra vie
ții culturale, științifice și li
terare poloneze din perioa
da amintită, vor prezenta de 
asemenea, și titlurile cărților 
apărute în străinătate des
pre Polonia sau care au fost 
traduse din limba polonă.

Primul volum, care va a- 
pare la sfîrșitul acestui an, 
va fi rodul unei activități de 
peste 10 ani, desfășurată de 
colectivul bibliotecii.

0*

europene a unui „laborator spațial", .Proiectul ar urma să fie aplicat în deceniul nouă al secolului nostru.
0 Asociația olimpică cana

diană a aprobat candidatura 
orașului Vancouver ca gazdă 
a jocurilor olimpice de vară 
din anul 1980.

Rochelle. In timpul acestei călătorii, cei'doi au trecut de mai multe ori pe lingă Capul Horn, ajungînd chiar în Antarctica și Artica.Nava lor, „Damien", în lungime de 10 metri, nu a avut de suferit după această lungă călătorie.

0 După o călătorie la bordul unui velier. cu care au parcurs peste 85 000 de kilometri pe apele oceanelor și a- le mărilor, doi tineri francezi —■ Gerard Janichon și Jerome Poncet, s-au înapoiat în Franța, acostînd în portul La

0 Avionul de construcție 
franco-britanciă „Concorde- 
02", care a luat parte Ia festi
vitățile de inaugurare a aero
portului din Dallas (statul Te
xas) — apreciat, la ora actua
lă, ca fiind cel mai mare aero
port din lume — a parcurs 
distanța Dallas — Washing
ton într-un timp record. Cei 
1 600 km au fost străbătuți 
într-o oră și 58 de minute, 
deși aparatului i-a fost inter
zisă viteza supersonică pe te
ritoriul american. „Concorde- 
02“ a depășit, astfel cu 42 de 
minute perioada de zbor nece
sară pînă în prezent, pentru 
o asemenea distanță, avioane
lor comerciale cu reacție. Be
neficiind de o aparatură de 
precizie, avionul a evoluat în 
jurul vitezei de 0,96 — 0,99 
Mach pe oră, la limita mini
mă sub pragul sonic.

Sesiunea Conferinței generale 
a A.I.E.A. și-a încheiat 

lucrărileVIENA 25 (Agerpres). — La 24 septembrie a.c., s-au încheiat la Viena lucrările celei de-a XVII-a sesiuni a Conferinței generale a Agenției internaționale pentru energie atomică — A.I.E.A. Actuala sesiune a făcut bilanțul activităților desfășurate de agen-

MIERCURI, 26 SEPTEMBRIE

10,0010,0510,25
12,0017,3018,00

Teleșcoală. Telex.spre Cine rele ;Po- VUL-
Municipalitatea răspunde bucureșteanului.Publicitate.Telecinemateca pentru copii. „Curajoșii".Telejurnal.Curs de limbă rusă. Recapitulare (11).Telex.
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Pe Dealul Vasluiului. Reportaj.

5,00 Buletin de știri ; 5,20 Dragi mi-s cîntecul și jocul ; 6,00 — 8,08 Radioprogramul dimineții; 8,08 Matineu muzical ; 8,30 La microfon melodia preferată ; 9,00 Buletin de știri ; 9,30 Viața cărților : 10,00 Buletin de știri ; 10,05 Instantanee — „Hercules ’73“ ; 10,30 Vreau să știu ; 11,00 Buletin de știri ; 11,15 Litera și spiritul legii ; 11,30 Variațiuni cinematografice; 12,00 Discul zilei ; 12,30 In- tîlnire cu melodia populară și interpretul preferat; 13,00 Radiojurnal ; 13.30 Concertde prînz; 14,00 Compozito-

rul saptamimi ; 14.40 Dm o- peretele lui Gherase Dendri- no ; 15,00 Buletin de știri ; 15,15 „Satule, grădină dragă" ; 15,30 Muzică de estradă ; 16,00 Radiojurnal ; 16,15 Al partidului drag nume ; 16,35 Melodii de Vasile V. Vasilache ; 17,00 Dixtuor cu pian de Sabin Drăgoi ; 17,30 Cîntă Teodora Drugan, Georgeta Stoica și Todor Marcel ; 18,00 Orele serii ;18.30 Fotbal. România —R.D.G. Transmisiune directă de la Leipzig ; 20,20 Muzică ușoară ; 21,00 Revista șlagărelor ; 21.30 Bijuterii muzicale ; 22,00 Radiojurnal ;22.30 Concert de seară ; 24,00 Buletin de știri ; 0,03—5,00 Estrada nocturnă.

PETROȘANI — 7 Noiem
brie : Ucideți oaia neagră ; 
Republica: Drumul vest; PETRILA : cîntă nu are gînduri 
LONEA — Minerul : liția mulțumește ; 
CAN : Misterul din insula Balfe; LUPENI — Cul
tural : Cu mîinile curate ; 
Muncitoresc: Frontul nomad ; URICANI : Capcană pentru general.

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

Fotbal. R.D.G. — România (preliminariile campionatului mondial) — Transmisiune directă de la Leipzig. In pauză : Rezultatele tragerii Pronoexpres. 1 001 de seri : Moby Dick (III).Telejurnal. Cincinalul înainte de termen. 1973 — an hotărîtor.Vizita tovarășului Nicolae Ceaușescu în țări ale Americii Latine (III).Telecinemateca : Ciclul Regizori contemporani: Fred Zinemann — Bărbații — cu Marlon Brando, Everett Slone, Tereza Wright.Telejurnal.

1

Valorile temperaturii registrate în cursul zilei ieri :Maximele : Petroșani grade ; Paring 20 grade.
Minimele : Petroșani grade ; Paring 11 grade.

înde
24.7
11,8

PENTRU URMĂTOARELE 24 DE ORE : Vremea se răcește ușor. Cer variabil. I- zolat vor cădea ploi slabe. Dimineața, ceață locală. Vînt slab din sectorul sudic.

ție anul trecut și a adoptat programul și bugetul organizației pe anul 1974. Conferința generală a reales pe dr. Sigvard Eklund (Suedia) în funcția de director general al A.I.E.A. pentru un nou mandat de patru ani. De asemenea, au fost aleși 18 noi membri ai Consiliului guvernatorilor, organul executiv al a- genției.Problema asistenței tehnice a fost amplu dezbătută cadrul aictualei sesiuni, bliniindu-se necesitatea A.I.E.A. să-și sporească eforturile destinate introducerii pe scară largă a energiei nucleare în diferite sectoare ale vieții social-economice. O atenție deosebită a fost acordată, în acest context, creșterii contribuției A.I.E.A. la industrializarea energiei atomice de către toate statele membre, în special prin realizarea u- nor măsuri efective vizînd e- nergetica și tehnologiile nucleare, protejarea mediului ambiant și lărgirea aplicațiilor radiațiilor și izotopilor în industrie, agricultură, medicină etc.Delegația română, care a participat activ la lucrări, precum și prin contactele numeroase avute cu celelalte delegații, și-a adus o contribuție constructivă la sesiune a Conferinței le, apreciată atît de panții la sesiune cît și conducerea agenției.

• Incident în apele

teritoriale Islandeze

în su- ca

această genera- partici- de către

REYKJAVIK 25 (Agerpres). •— Un nou incident în cadrul „războiului codului" dintre Islanda și Anglia a avut loc, luni după-amiază, în apele teritoriale islandeze. Incidentul s-a produs între vasul de patrulare al marinei de coastă islandeze „Odinn" și remorcherele britanice „Englishman" și „Welshman" care însoțesc, alături de cîteva nave militare, flotila engleză de pescuit.Vasul de patrulare islan- dez „Odinn" a fost urmărit de cele două remorchere britanice, care intenționau să-l izbească — potrivit declarației făcute de un purtător de cu- vînt al marinei de coastă a Islandei. Pentru a se apăra, vasul islandez a tras cîteva salve de avertizare. Incidentul este „deosebit de serios", întrucît el s-a produs în cadrul celor 12 mile ale apelor teritoriale islandeze, recunoscute de Anglia, și nu în limita de 50 de mile a zonei naționale de pescuit a Islandei, pe care guvernul britanic nu. o acceptă.
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