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cincinalul Înainte de termeni
Cu planul pe nouă luni îndeplinit

Sectorul IV 
Lupeni

Colectivul sectorului cu 
ponderea cea mai mare in 
totalul producției de căr
bune extrasă de exploata
rea minieră Lupeni, secto
rul IV, și-a îndeplinit pînă 
ieri, integral, sarcina de 
extracție planificată pentru 
primele nouă luni din an.

înfăptuirea acestui suc
ces este rezultatul strădani
ilor depuse cu consecvență, 
lună de lună de la începu
tul anului, de către vredni
cul colectiv de mineri, în 
cadrul căruia pe loc de 
frunte s-au situat, de fieca
re dată, brigăzile celor do
uă abataje frontale, de ma
re capacitate din sector, 
conduse de Petre Constan
tin, Erou -al Muncii Socia
liste și Ioan Sălăgean.

Un succint bilanț al acti
vității în perioada trecută 
din an scoate la iveală fap
te de muncă remarcabile 
concretizate în depășirea a- 
tit a sarcinilor de plan de 
către brigăzile din sector, 
cît și a angajamentelor a- 
sumate pentru anul în curs. 
Este vorba de brigăzile a- 
mintite și de cele de pre
gătiri conduse de loan Mon- 
doca și Costache Dobre. Ast
fel, referindu-ne la brigăzi
le din abataje, cota pro
ducției de cărbune extrasă 
peste plan, de către fiecare 
brigadă în parte, de la în
ceputul anului și pînă a- 
cum se ridică la peste 5 000 
de tone,, întrecînd cu inul, 
angajamentele asumate.

Lotul Livezeni al T.C.M.M.
■ Colectivele de montori și constructori ale lotului fruntaș al 

Șantierului Valea Jiului al T.C.M.M. — Livezeni, raportează
B cu mîndrie onorarea integrală, pînă la această dată, a planu- 
I lui valoric pe primele trei trimestre ale anului.
S Unei producții suplimentare în valoare de 1 400 000 lei rea

lizată în perioada celor opt luni trecute din an, acest vrednic 
g colectiv, prin ritmul de execuție deosebit de intens atît la
■ construcție cît și la montaj atins în luna septembrie la"prin-
■ cipalele obiective cuprinse în planul fizic al lotului, este ho- 
J tărît să adauge o nouă depășire a sarcinilor, estimată a fi de 
g circa 500 000 lei. Succesul,se datorează, îndeosebi, hărniciei și
■ rîvnei formațiilor de lucru de la obiectivele conduse de mais

trul principal Gheorghe Chelaru, între‘care se situează pe loc 
de frunte brigăzile conduse de comuniștii Costică Dumitru,

■ Gheorghe Nicodim și Constantin Lai.

Șantierul nr. 1 Petroșani 
al T.C.H.

B Și colectivul constructorilor de locuințe de pe raza orașu-
■ lui Petroșani, aparținînd Șantierului nr. 1 al T.C.H. se poate 
g lăuda, azi, cu îndeplinirea integrală a sarcinilor de plan va- 
g lorice care-i revin pe primele nouă luni din an, Pjwă la sfîrși- 
B tul trimestrului trei se vor efectua pe acest șarttier lucrări

în valoare de cea. 500 000 lei. ■ Prinosul de realizări pe care 
g vrednicii constructori ai edificiilor social-culturale din muni- 
g cipiu le raportează cu acest prilej este rodul strădaniei colect^-
■ ve, constituind un exemplu de dăruire în muncă demn de ur- 
“ mat.
g S-au evidențiat în efortul general care s-a depus la fie-
g care punct ele lucru pe întreaga perioadă de la începu-
■ tul acestui an brigăzile de zidari conduse de Dumitru Roșu,
® Dumitru Postolache și Marin Rădulescu, cea de dulgheri con- 
g dusă de Gheorghe Neagbe ca și cele de instalatori conduse de 
B loan Sachelarie și Costache Maftei. '■ -«-■
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RĂSPUNZĂTOR 
DE REALIZAREA PLANULUI 
EXTRACȚIEI DE CĂRBUNE

i onorați această
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presupune impulsionarea executării 

lucrărilor miniere de pregătiri
@ După opt luni, activitatea de pregătiri înregistrează impor

tante restanțe

® Unul din obiectivele importante ale trimestrului IV : urgen
tarea pregătirilor

In contextul dezvoltării ra
pide a întregii economii națio
nale, unităților miniere din 
Valea Jiului le revin sarcini 
sporite în ceea ce privește ac
tivitatea tehnico-productivă a 
anului viitor. Va crește volu
mul producției de cărbune in 
vederea sporirii contribuției 
la asigurarea balanței energe
tice naționale și a satisfacerii 
într-o măsură mai mare a ne
cesarului de cărbune cocsifi- 
cabil. Toate aceste sporuri de 
producție reprezintă pentru 
colectivele de muncă ale mi
nelor din Valea Jiului sarcini 
de mare importanță, a căror 
realizare în condiții optime,

presupune o temeinică pregă
tire prealabilă.

Pregătirea producției anului 
viitor este o activitate amplă 
care vizează, printre altele, 
domenii de mare însemnătate 
ca : executarea lucrărilor de 
investiții și pregătirea în ritm 
susținut în vederea asigurării 
capacităților de producție, a 
liniei de front active, contrac
tarea din timp a materialelor 
și utilajelor necesare, asigu
rarea forței de muncă etc.

In cele ce urmează ne pro
punem să analizăm doar sta
diul de realizare a lucrărilor 
de pregătiri la minele Văii Ji
ului, considerînd această pro

blemă de o importanță covâr
șitoare în ceea ce privește pre
gătirea producției anului vi
itor.

O analiză statistică a nive
lului de realizare a lucrărilor 
de deschideri și pregătiri la 
nivelul întregului bazin în 
cursul primelor opt luni ale 
anului relevă serioase rămî- 
neri în urmă ilustrate de ne- 
realizarea a peste 10 000 me
tri de lucrări de pregătiri și 
peste 2 500 metri de lucrări 
de investiții. Cu excepția mi
nei Lonea, care înregistrea-

Ing. Bujor BOGDAN

(Continuare in pag. a 3-a)

De recrutarea donatorilor 
se ocupă, cu multă convin
gere, medicii Iosif Csontos 
și Ghizela Maior.

„Cîntați cu noi“
In următoarele zile, Con

siliul municipal al Organi

Donatori onorifici
Zi de zi, la Lupeni, nu

meroși cetățeni intră în rîn
durile donatorilor onorifici 
de sînge, ale acelor oameni 
care contribuie la salvarea 
vieții semenilor aflati pe pa
tul de suferință.

Printre donatorii cu vechi 
„state de serviciu", care și 
în aceste zile cu prilejul săp- 
tămînii Crucii Roșii și-au a- 
dus „obolul" obișnuit, se nu
mără : Ana Ilieș, Barbara 
Karpanta, Petru Borșoș, 
Florea și loan Rașcu, Roza
lia Jura, Iuliu Kopa, Magda 
Mihaly ș.a.

DIALOG CU SCRIITORI
Miercuri după-amiază, în sala bibliotecii 

clubului din Petrila a avut loc o manifestare 
prilejuită de cea de a IV-a ediție o Festivalu
lui culturii și educației socialiste, „Sarmis 
’73“. Membrii cenaclului literar „Venus", ce 
ființează in cadrul clubului și un grup de ci
titori s-au întilnit cu prozatorul loan Lăncră- 
jan și cu poeții Gheorghe Pituț și Matei Ga- 
vril. In acel cadru, cei prezenți au purtat dis
cuții deosebit de interesante pe marginea o- 
perelor invitaților, au întreținut un viu dia
log cu slujitorii condeiului despre preocupă
rile literare ale membrilor cenaclului.

Scriitorii au împărtășit din experiența lor 
publicistică celor ce acum bat la porțile con
sacrării literare, au citit din ultimele lor crea

Industria metalurgică este 
pe cale să-și creeze un sis
tem informatic central. In 
momentul de față, el dispu
ne de 14 calculatoare elec
tronice cu ajutorul cărora 
este dirijată și optimizată 
■activitatea furnalelor mari 
și a unor laminoare, precum 
și de un mare număr de o- 
ficii de calcul pe lingă prin
cipalele întreprinderi. Tot
odată se întreprind măsuri 
pentru perfecționarea aces
tui sistem informatic. Astfel, 
în afara calculatoarelor e- 
lectronice existente, în ca
drul Combinatului siderur
gic de la Galați urmează să 
fie pus în funcțiune calcula
torul românesc de mare ca
pacitate și randament Fe
lix C-256, prin intermediul 
căruia se vor realiza lucrări 
de programare, lansare și 
urmărire a producției, de 
planificare a repartițiilor, de 
gestiune a stocurilor, lucrări 
de calculare a salariilor și 
de urmărire a disciplinei 
contractuale.

Matematicieni, fizicieni și 
electroniști lucrează, la Com
binatul siderurgic din Hu
nedoara, pentru' stabilirea

Continuitate în realizări
Printre colectivele de 

muncă fruntașe ale minei 
Aninoasa se situează și bri
gada condusă de Ravel 
Dediu. Executînd lucrările 
de pregătire din cadrul 
sectorului I, această bri
gadă și-a realizat ritmic, 
lună de lună, sarcinile de, 
plan în tot cursul acestui 
an, realizînd depășiri lu
nare medii de 12 metri. Pe 
baza realizării productivi
tății planificate a muncii 
în proporție de 119 la sută 
Ortacii lui Pavel Dediu sînt 
hotărîți să adauge la sfîr- 
șitul acestei luni încă 15

metri de pregătiri la depă
șirea de 96 de metri care 
au acumulat-o de la înce
putul anului.

In prezent brigada exe
cută lucrările de pregătire 
aferente abatajului cameră 
nr. 5 — una din importan
tele capacități de produc
ție ale sectorului. Prin 
terminarea în avans față 
de termen a galeriei de ba
ză și a suitorului colec
tor, se crează posibilitatea 
concentrării transportului 
de producție și a aprovizi
onării cu materiale la ni
velul orizontului IX. Po-

trivit, unor calcule estima
tive, acest fapt va permite 
creșterea productivității 
muncii minerilor din aba
tajul respectiv cu circa 0,2 
tone pe post'. ,

Realizările bune ale lui 
Pavel Dediu, 
Vasiliu, Mihai
Dumitru Lazăr, Petru Șu- 
tan și celorlalți componenți 
ai brigăzii își găsesc expli
cația în priceperea pe care 
o dovedesc, în dorința de 
continuă autodepășire care 
îi animă pe toți.

Constantin 
Ilorodnicu,

Constantin DANILĂ, 
tehnician E.M. Aninoasa

unui nou flux informațional 
ordonat, pentru stabilirea 
cadrului relațiilor între fur
nizorul de date și colectivul 
specializat.

★
In unitățile Centralei pen

tru mecanizarea construcți
ilor industriale a fost reali
zată autobetoniera „Beta 6“, 
utilizată cu succes în acțiu-

DREÎIAR
nea de extindere a unor nci 
tehnologii de turnare a be- 
toanelor. Ea transportă, în 
bena de 6 mc, beton gata 
preparat sau în amestec us
cat. In acest din urmă caz, 
în timpul transportului de 
la depozit la șantier, ameste
cul uscat este preparat eu a- 
jutorul apei aflate într-un 
rezervor plasat în spatele 
mașinii. Se înlocuiește ast
fel o centrală fixă de betoa
ne,a cărei organizare impu

ne cheltuieli mari. După cal
culele specialiștilor, noua 
autobetonieră. ale cărei co
menzi sînt acționate pneuma
tic, realizează o productivi
tate medie de 11 750 mc anu
al și un cost de transport re 
dus — 0,87 lei 'mc/km.

★
România, ya găzdui, în pe

rioada 29 septembrie — 9 
octombrie, o importantă ma
nifestare ziaristică internați
onală : Congresul al XVIII- 
lea al Federației Internaț.io- 

‘nale a Ziariștilor și Scriito
rilor de Turism (F.I.J.E.T.). 
Cu acest prilej va avea loc 
și Adunarea generală anua
lă a Federației. La această 
manifestare, organizată de 
Asociația Română a Ziariș
tilor și Scriitorilor de Tu
rism de pe lîngă Uniunea 
ziariștilor din Republica So
cialistă România în colabo
rare cu Ministerul Turismu
lui, vor participă' aproape 
200 de gazetari, scriitori și 
propagandiști de turism din 
peste 20 de țări ale lumii.

(Agerpres).

Festivalul cultural-artistic
„SARMIS ’73“

— Ziua a

Orientată programatic că
tre valorificarea so- 

cial-culturală a spiritu
lui popular manifestat în di

feritele ipostaze ale folcloru
lui, ediția a patra a Festiva
lului culturii și educației so
cialiste „Sarmis *73“ aduce cu 
fiecare zi alte și alte frumoa
se manifestări, noi elemente 
ale prestigiului său.

Latura spectaculară și-a 
păstrat și in a cincea zi un 
loc însemnat. Astfel, în De
va, sute și sute de locuitori 
au luat parte fie la spectacolul 
de satiră și umor „Să rîdem 
cu...“ realizat de Teatrul de 
estradă și clubul sindicatelor, 
fie -la proiecția unor filme fol
clorice în aer liber in Piața

cincea —
Victoriei. Ansamblul folclo
ric „Hațegana" din Hunedoa
ra, mesager al folclorului mu
zical de pe aceste meleaguri, 
a prezentat un spectacol la 
clubul sindicatelor din Sime- 
ria iar ansamblul ,,Mureșana“, 
de la clubul sindicatelor din 
Deva; a desfătat locuitorii 
din Ilia. In Valea Jiului, la 
Lupeni, Vulcan și Uricani, 
formațiile artistice de amatori 
au prezentat spectacole de 
muzică și dansuri populare 
dedicate fruntașilor în pro
ducție.

In programul zilei: de ieri 
s-a înscris și o seară de auto
grafe la librăria „M. Emines- 
cu“ din Deva, la care citito
rii s-au întîlnit cu scriitori 
și editori. Scriitorul Radu Cio- 
banu (autor al volumului de 
nuvele „După-amiaza bătrî- 
nului domn" și al romanelor 
„Crepuscul" și „Zilele") s-a 
întîlnit cu cititorii săi cărora 
le-a vorbit despre noul său 
roman, „Treptele Diotimei", 
apărut cu acest prilej.
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ALEGERILE PIONIEREȘTI -
moment important
în viața școlilor

In orice acțiune educativă, 
de o importanță deosebită 
sînt programarea activității 
și alegerea acelor nuclee de 
conducere din rîndurile colec
tivului care să asigure condi
țiile necesare pentru desfășura
rea unei activități interesante 
și multilaterale, eficiente. A- 
legerile pionierești sînt che
mate să răspundă acestui de
ziderat, ele constituind, ime
diat după deschiderea a- 
nului școlar, o preocupare de
osebită din partea consiliilor 
pionierești.

în această perioadă, acțiu
nile pionierești trebuie să 
sprijine tot mai mult procesul 
de instruire și educație, să cul
tive dragostea și pasiunea 
pentru muncă, să sprijine ini
țiativa tuturor pionierilor în

organizarea și desfășurarea u- 
nor activități educativ-atrac- 
tive, să ducă la creșterea in
teresului față de acțiunile or
ganizației.

In perioada pregătitoare a 
alegerilor la nivelul grupelor, 
detașamentelor, unităților de 
pionieri se dezbat și se clari
fică multe probleme legate de 
importanța și modul cum tre
buie. șă se desfășoare acestea, 
stabilindu-se care sînt sarci
nile comandamentelor și an
trenarea masei de pionieri în 
această acțiune.

Astfel, o atenție deosebită 
trebuie acordată întocmirii 
proiectului programului de 
activitate care va fi pus în 
dezbaterea adunărilor pionie
rești. cu ocazia alegerilor.

In acest scop comandanții- 
instructori de pionieri, cu

Copilăria este 
virsta desco
peririlor și 

reprezintă cel mai 
prielnic sol pentru 
începutul marii se
mănături de formare a 
trăsăturilor de carac
ter umane — educa
ția. începutul acestui 
delicat și complex 
proces se află în ia- 
milie, continuindu-se 
din anii cei mai fra
gezi ai copilăriei, prin 
sistemul învăfămîn- 
tului preșcolar cu 
contribuția de natură 
informativă și hotărî- 
tor formativă. In a- 
ceastă primă etapă a 
învătămintului se re

alizează de fapt pre
gătirea copilului pen
tru a se adapta regi
mului școlar cu atît 
mai necesar acum, 
c'md elevul clasei I 
are 6 ani. Aceste a-

a căminul de zi 
cu orar- pre
lungit înge

mănat cu creșă, din
cartierul Aeroport —
Petroșani, am găsit o 
ilustrare veridică a

găsească aici un cli
mat familial, multă 
căldură umană — ne 
spunea ‘ educatoarea 
OLIMPIA BUTUZ.A, 
directoarea.acestei in
stituții. Este un dezi-

EN MODERN PRELED IV AL ȘCOLII
devăruri pedagogice 
au fost pregnant sub
liniate de Plenara 
C.C. al P.C.R. din 18 
— 19 iunie a.c. și de 
Hotărîrea elaborată 
cu privire la dezvol
tarea și perfectiona
rea învătămintului în 
România.

valoroaselor principii 
și idei pedagogice 
după care se călău
zește învătămîntul 
preșcolar, ba chiar și 
initiative surprinză
toare.

— Căminul este o 
a doua familie pentru 
copil el trebuie să

derat hotărîtor pen
tru a ne apropia co
piii, a Ie cîștiga în
crederea...

Vizitînd căminul a- 
veam să ne convin
gem de acest adevăr.

Coridoarele, sălile 
de clasă, dormitoare
le, orice colțișor pe

unde ajung copiii cu 
joaca, cu activitățile, 
au un farmec deose
bit și dau impresia li
nei lumi de basm. 
Peste tot, tablouri, 
desene și decupaje fi
gurină bine cunos- 
cu(i eroi ai povești
lor, scaune și mese 
liliputane. Nu trebu
ie să scăpăm din ve
dere un fapt plin de 
semnificație, întîlnit 
în cămin : cele 90 de 
ingenioase paturi-du- 
lap confecționate de 
elevii Școlii generate

Ana Maria OLAH

(Cont. în pag. a 3-a)

zației pionierilor va distri
bui tuturor școlilor din Va
lea Jiului discuri cu 13 cin- 
tece pionierești, intitulate

sugestiv „Cîntați cu noi", e- 
ditate sub egida C.N.O.P., 
care vor constitui un aju
tor prețios în desfășurarea 
activităfilor cultural-artisti- 
ce ale elevilor.

’î

1

mult tact pedagogic, vor tre
bui să inițieze discuții cu co
piii, pentru a le cunoaște pă
rerea și observațiile cu privi
re la activitatea desfășurată, 
să le stimuleze inițiativa și 
sentimentul că fiecare pionier 
trebuie, dar mai ales că și 
poate contribui la alcătuirea 
unui program care să placă și 
să intereseze pe fiecare mem
bru al detașamentului și uni
tății.

Ținînd cont de experiența 
acumulată în anii precedenți, 
alegerile pionierești trebuie 
să constituie un prilej de ana-

Dumitru CORNEA, 
activist al Consiliului 

municipal al organizației 
pionierilor

(Continuare in pag. a 3-a)

ții. Din partea cenaclului, au citit citeva lu
crări proprii studentul Mircea Adrian Con. 
tea, muncitorii Ion Mirion și Dumitru Nechi- 
for, lucrări asupra cărora scriitorii au făcut u- 
nele referiri apreciative, sugerîndu-le abor
darea în creațiile lor viitoare a problematicii 
mineritului, specifice zonei noastre, într-o mo- 
dalitatte cit mai fidelă, cu acuratețe și sensi. 
bilitate artistică.

in încheierea acestei interesante întruniri 
ce a avut un caracter de autentic „șantier li
terar", scriitorii au oferit cititorilor autografe 
pe recentele lor apariții editoriale.

I. ȚABREA

Simpozion
Comitetul de partid de 

la spitalul din Lupeni, în 
colaborare cu comisiile de 
femei de la I.F.A. „Visco- 
za“ și cooperativa „Deser
virea" din localitate, orga
nizează pentru săptămîna 
care urmează un simpozi
on pe tema „Rolul femeii- 
mame în societate". Acest 
simpozion marchează înce
putul unui ciclu de acțiuni 
menite să militeze pentru 
creșterea natalității.

...mîufifyfUUft
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se-
Din activitatea organizațiilor U.T.C.

Cu scrisoarea dv. în față

Pe urmele semnalelor critice ale ziarului

(în pag. o 2-a)

Carnet cetățenesc

STOP I

Programul TV pentru săptămîna viitoare

(în pag. a 3-a)

La rubrica „Sâ cunoaștem legile țârii*' - 
Legea nr. 4/1973 privind dezvoltarea cons
trucției de locuințe

Conferința general-europeană pentru 
curitate și cooperare

Reuniunea de Ia Nairobi

Lucrările sesiunii Adunării Generale 
O.N.U,

Asasinarea liderului Organizației tineretu
lui peronist din Argentina

SPORT - telex

Rubrica : Din țările socialiste
Evoluția situației din Chile

După proclamarea independenței Guine- 
ei-Bissau
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Din activitatea organizațiilor O.T.C
Instruirea

propagandiștilor
In vederea bunei desfășu

rări a învățămîntului poli
tico-ideologic U.T.C. — ca
re în acest an se orga
nizează într-o formă no
uă adică din două în do
uă luni în cadrul adu
nărilor generale deschi
se — secția de propagandă 
a Comitetului municipal 
U.T.C. a desfășurat, în perioa
da 20-25 septembrie a.c., in
struirea pe centre a propa
gandiștilor din întreprin
deri și școli.

Programul de instruire 
a cuprins activități teoretice 
și metodice cum sînt: ex
puneri pe teme de politică 
internă și externă a parti
dului nostru, rolul propa
gandistului în desfășurarea 
învățămîntului, consultații 
ș. a.

muncă patriotică pentru a- 
menajarea bazei sportive 
din parcul Dr. Petru Groza, 
din localitate.

Organizarea instruc-
tivă a timpului liber

După cum ne relatează to
varășul inginer Gheorghe 
Biro, secretarul comitetului 
U.T.C. al preparației Pe- 
trila, problema timpului li
ber al uteciștilor stă perma
nent în atenția acestui or
gan. La propunerea tinerilor 
s-a întocmit un program de 
activități cultural-educative 
și sportive. între care a- 
mintim seri tematice și dis
tractive, excursii și vizio
nări colective de spectacole 
cinematografice și de tea
tru.

Recent tinerii uteciști din 
cadrul preparației au făcut 
o excursie în orașul
unde au vizitat „Muzeul 
rului11 și alte obiective 
cial-culturale din oraș, 
ziua de 22 septembrie
au efectuat o nouă excursie 
în municipiul Deva.

Acțiuni patriotice
in cinstea alegerilor noi

lor organe de conducere, u- 
teciștii din cadrul prepara
ției Petrila au hotărît să 
desfășoare o intensă activi
tate patriotică pentru reali
zarea unor importante o- 
biective de interes obștesc.

Printre aceste acțiuni se 
numără colectarea a 30 to
ne de fier vechi și prestarea 
unui număr de 100 ore de

Brad 
au- 
so- 
In 
ei

Preocupări imediate
Aflațî la început de an 

școlar, membrii comitetului 
U.T.C. din cadrul Liceului 
de cultură generală din Pe- 
trila sînt angrenați în aces-

te zile în rezolvarea 
importante probleme 
vieții de organizație.

Iată ce ne-a relatat 
gătură cu aceasta secreta
ra comitetului, eleva 
bina Ecoviță : „Dorim 
realizăm în această 
„Colțul tehnic minier11 
să reflecte principalele 
pecte din cadrul celor 
două exploatări miniere ca
re patronează liceul, 
să înființăm „Gazeta 
litică externă11, care 
,de celelalte mijloace 
gitației vizuale să servească 
Ia cunoașterea principalelor 
evenimente care au loc in 
lume. Totodată vom relua 
activitatea clubului de poli
tică externă „N. Titulescu-1, 
care a avut o frumoasă ac
tivitate în anii trecuți.

Ne propunem de aseme
nea să organizăm cîteva 
schimburi de experiență cu 
comitetele U.T.C. de la mi
nele Petrila și Lonea, să cu
noaștem mai în profunzime 
problemele producției și a- 
le muncii, contribuind ast
fel, prin contact direct 
realitățile producției, la le
garea învățămîntului 
practică.

I

Acțiuni culturale

Iîn le-

bun augurSemne de O înaltă îndatorire patriotică a tuturor cetățenilor

unor 
ale

Apoi, 
de po- 
alături 
ale a-

Sa-
să 

lună 
care 
as-

in rîndul studenților
x

La sfirșitul săptâminii trecute, clubul cultural al studenților a 
găzduit numeroase acțiuni cu caracter cultural-instructiv. Sala de 
audiții muzicale, dotată stereo, a programat opera „Oedip". Dis
coteca a prezentat înregistrări noi de muzică ușoară românească 
ți străină. Pdhctul de maximă atractivitate l-a constituit seara de 
dans în compania grupului vocal - instrumental „Diamantele 
negre11 condus de studentul loan Bodea. De altfel, valoarea for
mației studențești petroțănene este acum cunoscută ți pe plan na
țional în majoritatea centrelor universitare. Timp de aproape trei 
luni din vara acestui an, „diamantele11 studenților mineri s-au fă
cut remarcate în tabăra de odihnă și instruire de la Izvorul Mu. 
rețului.

cu

de

Prof, Tiberiu GAGYI, 
activist al comitetului mu

nicipal U.T.C.

Așezată în „poarta11 masivu
lui Retezat, dinspre Valea Jiu
lui, la răscrucea multor poteci 
care constituie trasee principale 
pe acest minunat itinerar tu
ristic montan, cabana Buta în
deplinește un rol de tabără de 
bază pentru oricare dintre di
recțiile abordate. Numărul ce
lor care poposesc în drum spre 
creste sau petrec zile de odih
nă la această mică cabană 
crește an de an.

Cei care au fost oaspeții ca
banei 
estival 
ție că 
trecu ți
bane din munții care înconjoară

Buto în sezonul turistic 
au constatat cu satisfac- 
spre deosebire de anii 

și comparînd cu alte ca-

Legea nr. 411973 privind dezvoltarea
construcției de locuințe

Valea noastră, deservirea 
riștilor și aprovizionarea caba
nei cunoaște un reviriment con
tinuu, spre satisfacția și bucu
ria amfitrionilor și turiștilor deo
potrivă. Mărfuri specifice uni
tăților de desfacere de acest 
gen în cele mai diferite sorti
mente, băuturi răcoritoare în 
cantități suficiente s-au găsit în 
permanență, satisfăcînd o ga
mă largă de preferințe. In ul
tima perioadă atît cei care cu
nosc cabana de mai multă vre
me cît și cei care calcă pen
tru prima oară pragul, sesizea
ză chiar de la prima vedere 
prezența mîinii de gospodar. 
Iar acest gospodar se identi
fică prin persoana tînărului ca
banier Aron Peter. Zilele trecu
te, cabana Buta a fost aprovi
zionată pe întreaga perioadă 
de iarnă. Același bogat sorti
ment de mărfuri îi va aștepta 
pe turiști și în anotimpul frigu
ros, în care aprovizionarea ca
banei cu mijloace mecanice nu 
este posibilă.

Buna gospodărire a cabanei 
din ultima vreme am dori-o de 
bun augur și pentru perioadele 
care urmează, dar nu numai la 
Buta ci la toate cabanele din 
municipiul nostru.

din localitățile Văii Jiului în sezonul rece:

Participarea activă la prevenirea

și stingerea incendiilor, la

apărarea avutului obștesc

1 
I

Reglementînd dezvoltarea 
construcției de locuințe, vîn- 
zarea de locuințe din fondul 
de stat către populație și con
struirea de case de odihnă 
proprietate personală, Legea 
nr. 4/1973 pune de acord dez
voltarea construcției de locu
ințe cu ritmul înalt de dezvol
tare a economiei naționale, în 
scopul ridicării bunăstării în
tregului popor.

Legea stabilește că toți ce
tățenii, indiferent de venitul 
lunar, au dreptul să-și constru
iască sau să-și cumpere o lo
cuință proprietate personală, 
pentru ei și familiile lor, cu 
mijloace proprii sau cu mij
loace proprii și credite de la 
stat, în localitățile unde do
miciliază sau în cele în care 
au dreptul să-și stabilească 
domiciliul, potrivit normelor 
in vigoare.

Cetățenii țării noastre au 
dreptul să aibă în proprietate 
personală o singură locuință 
și o singură casă de odihnă 
pentru ei și familiile lor, iar 
în caz că dobîndesc o a doua 
locuință sau o a doua casă de 
odihnă, prin moștenire, dona
ție, ca urmare a căsătoriei sau 
pe alte căi, sînt obligați să 
înstrăineze una dintre aces
tea în termen de un an de la 
dobîndire. In cazul că nu se 
îndeplinește obligația de în
străinare, una din cele două 
locuințe sau case de odihnă 
va fi trecută în proprietatea 
statului, prin decizia Comite
tului executiv al Consiliului 
județean sau al municipiului 
București, cu plata unor des
păgubiri stabilite prin H.C.M. 
880/73. Pînă la emiterea deci
ziei, membrii familiei au drep
tul să aleagă locuința pe care 
o rețin în proprietate. Statul 
sprijină în mod deosebit, să-și 
construiască sau să-și cum
pere o locuință proprietate 
personală, pe salariații și pen
sionarii care au venituri me
dii mai mici de 1 100 lei lu
nar. pe fiecare membru de fa
milie, în sensul că acestora li 
se acordă condiții avantajoase 
în acordarea creditelor și 
rambursarea acestora, dîndu- 
li-se totodată prioritate Ia 
contractare, dacă au condiții 
grele de locuit.

Legea stabilește ordinea de 
prioritate în acordarea credi
telor pentru construirea de

locuințe proprietate . personală 
(muncitori calificați, salariații 
transferați în interesul servi
ciului, cadre de specialitate, 
absolvenți repartizați în pro
ducție, veniți din alte locali
tăți, tineri căsătoriți, salariați 
încadrați pe bază de concurs 
veniți din alte localități, cei
lalți salariați și pensionarii), 
acordînd în cadrul fiecărei 
categorii preferința celor care 
au condiții grele de locuit, 
familii cu mulți copii, îndeo
sebi, celor care au un venit 
mediu lunar mai mare de 
1 100 lei pe fiecare membru de 
familie, salariaților și pensio
narilor care au depus un a- 
vans mai mare și au o vechi
me mai mare la C.E.C.

propunerea colectivelor de 
muncă în care solicitanții își 
desfășoară activitatea, apro
bate de organele de conducere 
colectivă din unități, ținîn- 
du-se seama de aportul solici- 
tanților în producție, de asi
gurarea stabilității lor în uni
tate, condiții de locuit etc.

In raport de propunerile 
făcute, prioritatea la acorda
rea creditelor este stabilită 
de Comisiile constituite pe 
lingă comitetele executive ale 
consiliilor populare, care vor 
afișa listele la sediul organi
zațiilor ce încheie contractele 
pentru construirea de locuin
țe cu cetățenii. Cei nemulțu
miți pot face contestație dacă 
nu sînt de acord cu ordinea

LEGILE TĂRII
In cazul că unor cetățeni li 

se demolează locuințele pen
tru noi construcții sau siste
matizări, aceștia primesc o 
locuință din fondul locativ de 
stat, cu chirie, pînă cînd își 
construiesc sau își cumpără 
una proprietate personală, su
ma încasată pentru locuința 
demolată constituind avansul 
pentru noua locuință pe care 
urmează să și-o construiască 
sau să și-o cumpere.

Legea stabilește mărimea 
avansului minim și durata ma
ximă de rambursare a credi
tului acordat de stat, în ra
port de salariul tarifar lunar, 
respectiv, pensia lunară. pe 
care solicitanții le aveau Ia 
data încheierii contractului 
De exemplu : cetățenii care au 
un salariu tarifar iu o pen
sie lunară de pînă la 1 500 lei, 
depun un avans de 20 la sută 
din prețul de deviz al con
strucției, urmînd ca restul su
mei să fie avansată de stat 
și să fie rambursată în 
mult 25 de ani. •

Spre deosebire, la Legea 
nr. 9/1968, noua lege arată că 
acordarea creditelor pentru 
construirea de locuințe pro
prietate personală se face la

cel

de prioritate stabilită, în 15 
zile de la afișarea listei, la 
comitetul executiv al consiliu
lui popular respectiv, care va 
trebui s-o rezolve în cel mult 
30 zile de la înregistrare.

Legea autorizează C.E.C.-ul 
să acorde credite și pentru 
constituirea avansului, jje ter
men de cel mult 5 ani, cît și 
pentru acoperirea costului 
integral al locuinței în vede
rea contractări» acesteia, pen
tru un termen de cel mult^lO 
ani. cazuri în care dobînda 
anuală este de 8 la sută.

In vederea aplicării Legii 
nr. 4/1973, Consiliul de Mi
niștri, a emis Hotărîrea nr. 
880 din 20 iulie 1973, care 
prin art. 11 stabilește modul 
in care va fi percepută dobîn
da pentru împrumuturile acor
date de stat la data încheierii 
contractului, în raport de sa
lariul tarifar lunar, pensia lu
nară sau venitul mediu brut 
lunar : (pînă la 1 500 lei ; de 
la 1 501 — 2 000 lei și peste
2 000 lei se percepe 2 la sută ;
3 la sută și, respectiv, 4 la 
sută anual). In cazul în care 
suma reprezentînd creditul 
depășește 50 000 lei, dobînda, 
indiferent de venituri, este de

5 la sută pe an. Rambursa
rea creditelor și a dobînzilor 
aferente începe în luna ur
mătoare termenului prevăzut 
în contract pentru terminarea 
construirii locuinței.

In cazul nerestituirii la ter
menele stabilite a ratelor, 
C.E.C.-ul va percepe o dobîndă 
de 12 la sută pe an asupra ra
telor restante, iar în caz de 
neplată la scadență a șase rate 
sau a contravalorii a șase ra
te C.E.C.-ul va putea cere e- 
xecutarea silită asupra locuin
ței și evacuarea deținătorului. 
H.C.M. nr. 880/1973, stabilește 
penalități pentru unitatea 
contractantă în cazul că aceas
ta nu predă locuința benefici
arului în termenul stabilit în 
contract, 
urmînd 
ratelor 
acordat 
cuință.

Prin aceeași hotărîre se in
troduce „libretul de economii 
pentru cumpărarea de locu
ințe proprietate personală'1 
urmărindu-se stimularea ac
țiunii de economisire pentru 
cumpărarea de locuințe din 
fondul locativ de stat. La de
punerile pe acest libret se a- 
cordă o dolțîndă de 5 la sută 
pe an pînă la data cumpărării 
locuinței, iar în. cazul folosirii 
acestor depuneri în alt scop 
decît cumpărarea de locuințe 
din fondul locativ de stat, do
bînda este de 3 la sută pe an.

Dreptul de proprietate asu
pra locuințelor și caselor de 
odihnă este transmisibil atît 
prin succesiune cît și prin acte 
de înstrăinare. Titlurile de 
proprietate sînt înscrise în 
cărțile funciare sau în regis
trele de transcripțiuni imobi
liare, înscrierea fiind scutită 
de taxă.

Locuințele cumpărate sau 
construite potrivit Legii 4/1973, 
sînt scutite de impozitul pe 
clădiri timp de 10 ani de la 
data dobîndirii lor. Prin ur
mare, Legea nr. 4/1973, este 
menită să conducă la ridicarea 
bunei stări a întregului nostru 
popor, la o dezvoltare armo
nioasă a orașelor, centrelor 
muncitorești și a celorlalte 
localități.

suma penalităților 
a fi virate în contul 
curente de împrumut 
beneficiarului de lo-

Procuror
Ioan BOTOROAGA, 

Procuratura locală Petroșani

T. J.

Pe urmele
semnalelor 

critice
ale ziarului

I»mustrări"
și „avertis

mente" ?
raidului-an-
„Cinstea și 

continuă să
»

Pasajul rutier prinde contur
executate de con- 

pasajul rutier 
ferată spre mina 
dezvoltă tot mai

Lucrările 
structori la 
peste linia 
Livezeni se
mult. Alături de numeroase 
camioane care transportă pă- 
mînt pentru ridicarea la cota

finală a 
acum a 
montare 
turnarea 
platformei pasajului și 
struirea 
te circulației

Lucrări de întreținere
si fertilizare

Prevederile Legii nr. 8/1971, 
privind amenajarea pășuni
lor și a loturilor zootehnice 
din subordonarea consiliilor 
populare a continuat să stea 
și în primăvara și vara aces
tui an in centrul preocupări
lor biroului agricol din cadrul 
consiliului popular municipal. 
Cu sprijinul crescătorilor de 
animale de pe raza orașului 
Petroșani au fost esiecHtate

a pășunilor
lucrări de fertilizare pe o su
prafață de peste 70 ha, s-au 
defrișat terenuri însumînd 21 
ha, s-au curățat pășunile pe 
320 ha și au fost amenajate 
două adăposturi pentru ani
male.

In același timp s-au con
struit 4 stîni, din care două 
finanțate pe pășunile Gemă- 
narea și Stoicuța, iar celelal
te două pe pășunile Boul.

rambleului drumului, 
început acțiunea de 
a cofrajelor pentru 
betoanelor necesare 

i con- 
trotuarelor aferen- 

rutiere.

Pe marginea 
chetă intitulat 
corectitudinea 
se zbată în nada amneziei' 
conducerea întreprinderii co
merciale de stat pentru ali
mentația publică Petroșani' 
ne comunică următoarele: 
„Intr-o ședință a comitetului 
oamenilor muncii, au fost a- 
nalizate aspectele negative se
sizate de redacție în rețeua 
unităților noastre, stabilin- 
du-se măsuri de sancționare 
a celor vinovați. Conform 
Codului muncii, tov. Mariana 
Oiță de la bufetul nr. 8 „în
frățirea11 (Petroșani), Ristea 
Uzunovici de la crama „O- 
dobești11, loan Purice de Ia 
restaurantul „Păltiniș11 (U- 
ricani) și Cristian 
de la restaurantul 
(Vulcan) au fost 
cu „avertisment11. 
Maria Ceuță de la 
Maria Preda de 1 
niș“ și Cornelia Șerbu de la 
„Straja11 au primit aceeași 
sancțiune iar în plus de 
cestea au fost schimbate 
funcție...11

Sancțiuni meritate! O 
trebare (sau, mai precis, 
nedumerire) avem : 
cîte „avertismente11 
o altă sancțiune ? Nu aștep
tăm un răspuns — citat (din 
Codul muncii). Altceva aștep
tăm ! Orice altceva, decît... 
„mustrări11 și „avertismente11. 
Determinarea acestor oa
meni, influențarea conștiin
ței acestor oameni să-și facă 
conștiincios datoria.

,,Păltiniș11
Gronschi

I „Straja11 
sancționați 
Barmanele 
„Odobești*1, 
la „Pălii-

a- 
din

în- 
o 

După 
urmează

£ Grigore Cubinschi — Petroșani: 
Dreptatea e de parte dumneavoastră. Re- 
cipienții de gunoi, deteriorați și inutiliza
bili, de pe strada Constructorul, nu numai 
că ar merita să fie înlocuiți sau reparați 
dar... e chiar necesar acest lucru. Să spe
răm că ..glasul1' dumneavoastră va fi auzit 
la E. G. C.

• Cineva din Lupeni: Denigrați (nu... 
criticați) un semen de-al dumneavoastră, 
cu foarte multă... combativitate, dar ui
tați (cu intenție) să vă semnați scrisoa
rea. Nu ne deplasăm pentru anonime I 
Aveți curajul răspunderii pentru orice 
afirmație pe care-o așterneți pe hîrtie...
• Ștefan Albert, E. M. Paroșeni : 

Dacă administratorul căminului în ca
re locuiți (firește al minei), s-a pronunțai 
în felul acesta („Puneți și voi niște bani 
să ducem televizorul la reparat!“), nu 
încape îndoială că a greșit. L-ați infor
mat pe gospodarul minei despre aceas
tă atitudine ? Faceți-o. Vă va ‘sprijini, 
sîntem siguri.

® Dumitru — Petru Corcheș, Vulcan : 
Vizați în scrisoarea dumneavoastră a- 
dresată redacției niște aspecte negative 
din comerț, dar o faceți într-un mod 
foarte... lăturalnic. Spuneți deschis, ce a- 
veți de spus (dacă aveți), renunțați la 
fel de fel de... inițiale, („eu, C. D. P., am

mers cu prietenul meu, J. E..„ m-a servit 
S. Z.“), Ia diverse afirmații „tari11 fără 
acoperire în argumente și fără pic de 
spirit autocritic. Nu vedem rostul ca și 
noi să procedăm în aceeași manieră, pu- 
blicîndu-vă opiniile în spatele unei sem
nături aproximative. Dacă sînteți adept 
al adevărului, dovediți-vă cu fermitate!

@ Gheorghița Hening, Vulcan : Nu
ne putem pronunța, sub nici o formă, a- 
supra activității F. I. L. Hațeg. Adre- 
sați-vă redacției ziarului „Drumul so
cialismului11 Deva.

Prin intermediul presei, 
precum și prin folosirea 
altor mijloace de propagan
dă de masă a fost adus din 
timp la cunoștința cetățenilor 
municipiului 
rece — ca 
sirii cu mai 
sitate a 
călzire și 
pericolul de 
mai mare decît în celelal
te anotimpuri ale anului. 
Am intrat în toamnă și ne 
apropiem pe' zi ce trece de 
iarnă. Pe măsură ce frigul 
se face simțit, numărul de 
incendii continuă să creas
că, ca urmare a neglijen
țelor, a lipsei de -răspun
dere în respectarea reguli
lor de prevenire a incendi
ilor și care deja s-au sol
dat cu însemnate pierderi 
materiale și uneori cu vic
time omenești. Este eviden
tă deci grija deosebită ca
re trebuie manifestată și în 
localitățile Văii Jiului, de 
către toți cetățenii pentru a 
se preveni incendiile, grijă 

'țe se cere ridicată la rangul 
de înaltă îndatorire cetățe
nească și patriotică.

Principalele cauze care 
provoacă cele mai multe 
incendii în această perioa
dă sînt: instalarea necores
punzătoare a unor sobe, su
praîncălzirea și lăsarea 
acestora fără supraveghere 
cînd arde focul în ele ; așe
zarea în jurul sobelor a di
feritelor obiecte combusti
bile ; folosirea unor coșuri 
de evacuare a fumului de
fecte sau necurățate ; mon
tarea de materiale lîngă 
burlane scoase pe sub stra- 
șinile caselor ; aruncarea Ia 
întîmplare a cenușei cu jă
ratic nestins.

In contextul acestor cau
ze, recomandăm stăruitor 
părinților să nu încredințe
ze copiilor aprinderea sau 
supravegherea focului în so- 

ori alte operații casnice 
încălzit. Și mai mult, să 
fie lăsați 
deoarece,

surse

că în sezonul 
urmare a folo- 

multă inten- 
mijloacelor de în

de iluminat — 
incendiu este

— nu folosiți buteliile cu 
gaze lichefiate fără regula
tor de presiune, cu garni
turi uzate, cu furtune care 
prezintă crăpături sau lăr
giri la capete.

Interdicții
Burlanele de 

instalate 
mai mică de 1 
de pereții de

mitate în toate ocaziile și 
în toate domeniile de acti
vitate în scopul apărării 
avuției obștești și a vieților 
omenești împotriva perico
lului distrugător al focului !

Cel puțin odată la două 
luni se vor lua măsuri de 
curățire a coșurilor de eva
cuare a fumului de funin
ginea depusă,
metal nu vor fi 
la o distanță 
metru față 
seîndură sau paiantă sau 70 
cm în cazul 
sînt izolați în dreptul sobe
lor și burlanelor. Cînd aces
tea se scot prin ferestre sau 
pe sub streșini, se vor izola 
față de materialele combus
tibile. Sobele de 
vor fi instalate 
dușumea sau pe 
ci pe un postament 
iar cele de zid sau 
vor avea în fața 
postament izolator 
70 cm. Ușițele sobelor și ale 
coșurilor de evacuare a fu
mului vor fi permanent în 
stare bună și închise. Aprin
derea focului jîU se va face 
în nici un caz cu benzină • 
sau cu alte lichide inflamabi
le. Să nu se introducă în sobe 
lemne mai lungi decît va
tra sobei, iar focul nu tre
buie lăsat fără supraveghe
re.

importante pentru
cînd aceștia

metal nu 
direct pe 

parchet.
izolator 
teracotă 
ușii un 
de 50 x

fiecare gospodar
In scopul 

cendiilor aveți 
mentară 
dumneavoastră 
formați următoarelor reguli :

— verificați, 
curățați 
coșurile 
mului ;

— nu

prevenirii in- 
datoria ele- 

ca în gospodăria 
să vă con-

reparați și 
la timp sobele și 
de evacuare a fu-

așezați în apropie
rea sobelor obiecte de îm
brăcăminte, lemne, hîrtie și 
alte materiale care se pot 
aprinde cu ușurință ;

— nu lăsați fără suprave
ghere focul aprins în sobe 
sau lămpi cu petrol, reșouri, 
radiatoare în prize ;

— nu folosiți instalații 
electrice improvizate sau 
să utilizați la tablourile de 
distribuție a energiei elec
trice siguranțe supradimen
sionate.

,rn

be 
de 
nu 
să, 
mînă 
joaca lor cu 
provoca incendii în casă 
cădea victime propriilor ne
glijențe condamnabile ale 
părinților.

Aragazele pentru gătit 
sînt primejdiose dacă nu 
sînt exploatate corect. Ex
ploziile urmate de incendii 
se soldează de multe ori cu 
victime omenești.

Lămpile de petrol cînd 
sînt folosite în gospodărie 
nu trebuie așezate pe pos
tamente care se pot răstur
na sau în apropierea mate
rialelor combustibile. Ele 
trebuie să fie permanent su
pravegheate.

O altă sursă de incendiu 
este folosirea necorespunză
toare a instalațiilor electrice 
de iluminat și de forță. 
Mulți cetățeni uită că sen
tinelele cele mai 
cioase care păzesc 
ile electrice de 
sînt siguranțele de 
ul de distribuție.

In cazul cînd o 
ță este improvizată ea nu-și 
mai poate îndeplini acest 
rol și în loc să întrerupă 
curentul la momentul opor
tun, rezistă încălzind une
ori pînă la incandescență 
firele, conductorii de ali
mentare cu energie electri
că a locuinței și 
este gata. Multe 
folosesc instalații 
zate, solicită peste 
circuitele electrice, 
în același timp mai 
parate electrice de 
nic ceea ce generează 
multe ori incendii din 
za încălzirii 
Multe incendii se 
uitării în priză a 
rate electrice de 
cum ar fi reșoul, 
călcat, aparatul 
televizorul etc.
guli sînt în aparență simple, 
dar nerespectarea lor poa
te produce pagube avutului 
obștesc sau bunurilor pro
prietate personală. Este o 
înaltă îndatorire a tuturor 
cetățenilor municipiului Pe
troșani de a acționa cu fer-

încuiați în ca- 
avînd la
de foc, 
acestea,

înde- 
prin 
pot 

Și

credin- 
instalați- 
incendiu, 
la tablo-

siguran-

incendiul 
persoane 
improvi- 

măsură 
folosind 
multe a- 
uz cas- 

de 
cau-

conductorilor. 
datoresc 

unor apa- 
uz casnic 

fierul de 
de radio, 
Aceste re-

CETĂȚENI!
Pentru a vă apăra gospo

dăria și bunurile împotriva 
incendiilor, respectați ur
mătoarele reguli de preve
nire a incendiilor •

— nu fumați și nu arun
cați la întîmplare resturi 
de țigări aprinse în magazii 
de materiale, grajduri, de
pozite de furaje sau alte a- 
semenea locuri care prezin
tă pericol de incendiu ;

— nu folosiți siguranțe 
improvizate și nu supraso
licitați rețeaua electrică ;

— nu executați improvi
zații la instalația electrică ;

— pentru verificări și 
apelați numai 
calificat ;
faceți 
lîngă

REȚINEȚI, DECI ?
• Nu faceți focul deschis 

lingă case, magazii, graj
duri, păduri etc.

@ Cenușa din sobe depo
zitați-o într-o groapă speci
al amenajată.

@ GOSPODINE! Nu pu
neți rufele la uscat în apro
pierea sobelor sau a altor 
surse de încălzire.

@ Nu lăsați obiecte elec
trice de uz casnic (mașini 
de călcat, reșouri, radiatoa
re) în priză nesupraveghea
te.

■gj Nu fumați în locuri cu 
pericol de incendiu 
duri, magazii, etc.

pă-

focul la 
case,

re
ia

în- 
graj-

de 
cele 
cele

De 
sin- 
este

FARINȚI !
in

parații 
personal

— nu 
tîmplare
duri, magazii ;

— ATENȚIE 
nu lăsați copiii singuri 
încăperile în care este a-
prins focul în sobă sau în
căperile unde se găsesc în 
stare de funcționare lămpi 
cu petrol pentru iluminat 
ori pentru gătit sau alte 
asemenea aparate ;

— folosiți orice prilej 
pentru a arăta copiilor 
dumeavoastră pericolul ce-1 
prezintă jocul cu focul, atît 
pentru avutul vostru cît și 
pentru viața lor ;

— nu amenajați afumăto- 
rii improvizate în păduri, 
șoproane, șuri, etc ;

— verificați și reparați 
sobele și coșurile de evacu
are a fumului. Pe 
funcționării coșurile 
curăți la interval 
puțin două luni ;

instalați 
pentru 
prin
materiale combus- 

acoperișuri

ATENȚIE, 
PĂRINȚI!

Manipularea focului 
către copii provoacă 
mai multe incendii, 
mai grave nenorociri, 
aceea nu lăsați copiii 
guri în încăperile unde
aprins focul în sobă sau se 
găsesc în stare de funcțio
nare lămpi de petrol, ara- 
gaze, reșouri electrice, ma
șini de călcat etc. Nu lă
sați chibriturile la îndemî- 
na copiilor.

Cind plecați
I acasa,

nu uitați!

a fost

fost as- 
fi găsite

timpul 
se 

de
vor
cel

burlane 
evacuarea 

ferestre, pe-

— nu 
metalice 
fumului 
reți din
tibile sau prin 
fără ca acestea să fie izola
te în mod corespunzător ;

— nu păstrați lemne, îm
brăcăminte sau alte materi
ale combustibile mai aproa
pe de 1 metru față de sobe
le metalice și de burlanele 
acestora ;

— cenușa se va depozita 
în vase metalice, după ce în 
prealabil a fost stinsă -cu 
apă ;

— nu lăsați sobele cu foc 
în ele fără supraveghere 
sau să le supraîncălziți;

Verificați cu maximă a- 
tenție dacă :

— ați închis robinetul de 
la butelia de aragaz;

— focul în sobă 
stins ;

— chibriturile au 
cunse pentru a nu 
de copii;

— aparatele electrice de 
uz > casnic (fierul de călcat, 
reșoul, radioul, televizorul 
etc) au fost scoase din pri
ză ;

— copiii i-ați lăsat în su
pravegherea altor persoane 
mature ;

— vasele cu lichide infla
mabile au fost ermetic în
chise și evacuate din încă
pere.

Numai după ce v-ați con
vins personal că a-ți luat 
măsuri pentru a fi îndepli
nite toate aceste cerințe 
majore la plecarea dumnea
voastră de acasă, puteți pă
răsi locuința și puteți fi li
niștit că nici 
incendiere nu 
gospodăria și 
neavoastră.

un pericol de 
va amenința 
copiii dum-

Material publicitar
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CARNET CETĂȚENESC
Podul a fost
redat circu

lației

Un modern

al școlii
Hărnicie

și dăruire
I

Vasile CRIȘAN,

corespondent

loan CIUR, 
corespondent

timpul, 
și cînd 
destăi- 
educa-

sprijinul Comitetu- 
Consiliului

I instituție 
se intîl- 
alte fapte 
Iată, sala 
tot unicat

tovarășii
Moise,

Niciilae
Vasile

intrarea 
cămin, ei 

doar 
sala de 

si nt

s-a a- 
atmos- 

afecțiu- 
In că-

de transport auto 
aprovizionarea cu 
alimentare a popu-

Duminică 23 septembrie 
zeci de locuitori ai străzilor 
Roșia și George Coșbuc din 
Lupeni au participat' la lu-

(Urmare din pqq. 1)

Pregătirea producției anului
(Urmare din pag, 1)

Podul peste pîrîul care 
curge în apropierea cătunu
lui Dîlja Mare a devenit ne
practicabil în urma stricăciu
nilor produse de o viitură 
puternică de ape. Se ridica 
problema reparării lui pen
tru a se asigura circulația 
pietonilor, precum și a mij
loacelor 
care fac 
produse 
lației.

Avînd 
lui executiv al 
popular al municipiului Pe
troșani, care a pus la dispo
ziție materialele necesare și 
asistența tehnică, cetățenii 
cătunului, mobilizați de d.:- 
putatul lor, Albert Kalath, 
au participat în timpul li
ber în mai multe duminici

la rînd, la turnarea din be
ton a picioarelor podului și 
executarea lucrărilor de dul- 
gherie.

In prezent grație muncii 
patriotice depuse de cetă
țeni, între care amintim pe 
Iosif Pentek, Sabin Trif, 
loan Ianas, Petru Radu, Vio
rel Negoi, Gheorghe Negoi, 
Androne Culik, Alexandru 
Dan, Ludovic Gal și alții în 
frunte cu deputatul Adalbert 
Kalath, podul este redat cir
culației.

crările ce se desfășoară 
această zonă a orașului pen 
tru amenajarea drumului de 
acces spre cabana turistică 
Straja, loc îndrăgit de iubi
torii de drumeție.

Prin volumul și importan
ța lucrărilor care le-au rea
lizat acești harnici și ini
moși cetățeni ai orașului, se 
va ajunge la devansarea ter
menului de dare în folosin
ță a drumului, a cărui cotă 
finală va trebui atinsă la 
sfîrșitul lunii octombrie a.c.

Dintre participanții la a- 
ceastă acțiune s-au remarcat 
în mod deosebit
loan Sibișan, Petru 
Alin Moldovan, 
Crainic, Petru Kiss, 
Mihuț ș.a.

nr. 2 Petroșani în ac
tivitățile tehnico pro
ductive. Gestul acesta 
mărinimos, de ajuto
rare materială a că
minului, venit din 
partea școlarilor mai 
mari a fost o suges
tie cu învățăminte 
deosebite pentru în
săși cadrele didacti
ce ale căminului. A 
fost sugerată ideea ca 

înclinațiile copiilor,

experiment in Valea 
Jiului. Este vorba de 
o sală amenajată pen
tru tîmplărie, croito
rie, broderie și pictu
ră, unde copiii își în
cearcă aptitudinile 
practice, fac primii 
pași spre acea activi
tate vitală pe care o 
depune omul matur 
pentru societate 
producerea bunul Hor 
materiale. In timpul 
„lucrului", copiii vor 
purta halate și șor-

Un grup de cetățeni din Dîlja Mare pregătind cimentul pentru lucrările de repara
ții la podul de peste pîrîu.

Alegerile pionierești
(Urmare din pag. 1)

liză temeinică a activității des
fășurate în anul școlar trecut, 
de alegere a celor mai destoi
nici pionieri în conducerea 
grupelor, detașamentelor și u- 
nităților de pionieri.

Pregătirea și desfășurarea 
alegerilor. pionierești trebuie 
să constituie una dintre cele 
mai importante acțiuni ale or
ganizației, care să contribuie 
substanțial la înfăptuirea u- 
nora dintre obiectivele sale 
educative fundamentale— ac
tivizarea tuturor pionierilor, 
ridicarea calitativă a activită
ții din grupe, detașamente și 
unități, intensificarea muncii 
politico-educative în vederea 
integrării și angajării lor so
ciale active în viața țării, ca 
viitori membri maturi ai soci
etății noastre.

In perioada premergătoare 
alegerilor se vor purta discuții 
despre calitățile ce trebuie să 
le îndeplinească cei care vor 
primi încrederea de a-i repre
zenta în conducerea grupelor, 
detașamentelor și unităților 
de pionieri — să fie buni la 
învățătură, cu inițiativă, spi
rit organizatoric, receptivi la 
propunerile pionierilor, iubiți 
și stimați de colegi — care 
s-au evidențiat în munca cu 
pionierii.

Imediat după alegeri se va 
face instruirea pionierilor nou

aleși. Fiecare pionier trebuie 
să primească sarcini precise, 
cu mențiuni clare asupra fe
lului cum trebuie să urmă
rească îmbunătățirea activită
ții sectorului de care răspun
de. w

Comandanții instructori de 
pionieri să nu formuleze față 
de pionierii din colectivele de 
conducere decît cerințe pe ca
re ei sînt capabili să le înde
plinească, adică cerințe co
respunzătoare vîrstei și capa
cității lor de efort.

Trebuie astfel pregătit ca
drul de desfășurare a alegeri
lor pionierești incit acestea să 
constituie, ca și în anii prece- 
denți. o stimulare a preocupă
rilor pentru învățătură a tu
turor elevilor din școlile Văii 
Jiului, pentru întărirea disci
plinei și îmbunătățirea vieții 
de organizație.

Pentru înfrumuse
țarea orașului

Un bilanț al acțiunilor 
voluntar-patriotice între
prinse de locuitorii orașului 
Lupeni în acest' an relevă 
rezultatele deosebite 
trate convingător de exe
cutarea unor lucrări 
valoare de peste 12 mili
oane lei.

Dintre lucrări pot fi men
ționate -repararea unei su
prafețe de 80 000 mp de 
străzi, trotuare și drumuri 
de acces, amenajarea a 
peste 12 hectare de spații 
verzi și terenuri de joacă 
pentru copii, plantarea â 
40 000 de arbori și arbuști, 
completarea și moderniza
rea dotărilor de la baza 
de agrement „Cinci sud" 
de la Grupul școlar mini
er.

ilus-

în

Mica 
publicitate
PIERDUT legitimație de 

serviciu pe numele Lazăr 
loan, eliberată de E.M. Pa- 
roșeni. O declar nulă.

DUMINICĂ, 30 Septembrie

dragostea lor pentru 
muncă merită și tre
buie puse în valoare 
— să dea roade, să 
le dea posibilitate 
micuților ca și ei să 
„meșterească" cite 
ceva, să lucreze adi
că, bineînțeles, in ra
port cu posibilitățile 
vîrstei și în concor
danță cu larga sferă 
a jocului.

S-a ajuns, astfel, la 
primul mini-atelier ce 
va fi un interesant și 
totodată un important

țulețe. Pentru aceste 
activități vor avea ro
luri de jucat, fapt ca- 
re-i stimulează — jo
cul, îmbracă și mai 
mult în acest caz ca
racterul de metodă a 
educației.

In această 
preșcolară . 
nesc multe i 
interesante, 
de sport — i 
în Valea Jiului — un 
mic teatru de păpuși, 
introducerea limbii 
străine (rusă și fra.n-

ză un plus de 300 de metri în 
raport cu volumul de lucrări 
de pregătiri planificat, toate 
exploatările miniere înregis
trează importante restanțe la 
ambele categorii de lucrări.

O primă constatare se refe
ră la activitatea necorespun
zătoare care continuă să se 
manifeste în ceea ce privește
lucrările de deschideri și pre
gătiri care se execută în cîm- 
purile miniere Bărbăteni și 
Livezeni, care după ani de zi
le de la începerea lucrărilor 
de deschideri, nu sînt încă în 
măsură să preia o parte im
portantă a creșterilor de plan 
la extracția de cărbune pre
văzute pentru întregul bazin.

Cauza 7 Neacordarea atenți
ei cuvenite executării lucrări
lor de deschideri și pregătiri, 
menținerea liniei de front la 
un nivel necorespunzător. Es
te suficient să cităm situația 
existentă în cadrul sectorului 
Bărbăteni al E.M. Lupeni, un
de în cursul acestui an nu s-a 
executat nimic din cei 490 de 
metri lucrări și 3 suitori pre- 
văzuți a se realiza la nivelul 
orizontului 750 în vederea 
pregătiri blocului IX. In acest 
fel abatajele I V și 3 V, care 
urmau să-și aducă contribu
ția la creșterea
sectorului, continuă să 
reze doar undeva pe hărțile 
topografice, iar linia de front 
activă să se situeze sub nive
lul cerințelor.

Date fiind importantele fon-

producției
figu-

AGENDĂ EDITORIALĂ
& In imediata vecinăta

te a orășelului italian Bomar- 
zo, se află un parc bătrîn, pe 
jumătate ascuns între co
paci, împodobit cu sculpturi 
originale bizare, de mari di
mensiuni. Istoria și descrie
rea acestui parc, unic în fe
lul său, creat din însărcina
rea lui Vicino Orsini pe la 
1560. cu o arhitectură tipic 
manieristă, le regăsim în 
paginile cărții „Misterul Bo- 
marzo". semnată de Hella S. 
Haasse. Lucrarea, apărută în 
Editura ..Meridiane", este 
precedată de un studiu in
troductiv aparținînd 
cului Ion

sportiv. 
Polonia

18,30

18,55

19,15
19,20

Bună dimineața. 
Cravatele Roșii.
Film serial : Daktari. 
Viața satului.
Emisiune în limba 
maghiară.
De strajă patriei. 
Album duminical. 
Magazin
• Fotbal:
— Țara Galilor (pre
liminariile campio
natului mondial) — 
selecțiuni înregistrate 
de la Varșovia.
• Deschiderea Con
gresului Comitetului 
olimpic internațional. 
Transmisiune de Ia 
Varna.
• Marele premiu al
Europei la călărie — 
sărituri peste obsta
cole (manșa I). Inre- 
gistare de la Aachen. 
Film serial : Arthur;
Episodul XL.
Vetre folclorice. In 
zona de cîmpie a Ba
natului.
Publicitate.
1001 de seri : Moby 
Dick (VII).

19.30 Telejurnal. Săptămîna 
politică internă și in
ternațională 
gini.

20,10 Reportajul 
nii: Orașul 
Teslui.

20.30 Gala lunilor 
tembrie.
Cu Elena 
rina Petrescu,

în ima-

săptămî- 
de lingă

— Sep- 
Toamna : 

Cernei I- 
Dem.

criti-
Frunzetti.

Gică Pe- 
Ogășa- 
Fotino,

. Rădulescu, 
trescu, Virgil 
nu, Mihai 
Corina Chiriac, Olim- 

Cristina
Col- 

lencek, 
și alții. 
Fantezie

pia Panciu, 
Stamate, Gelu 
ceag, Gabriel 
Mihai Perșa 

21,40 Romantica.
coregrafică.

22,00 Telejurnal. Sport.
LUNI, 1 Octombrie
17,30

18,20
18,40

19,00
19,15
19,20

19,30

20,00

20,05

20,35
20,40

20,50

21,30

Curs de limbă fran
ceză. Lecția a 62-a. 
Telex.
La ordinea zilei. Azi, 
județul Vrancea. 
Căminul.
Canton. Orașul de 
Fluviul Perlelor.

Scena.
Publicitate.
1001 de seri : Premiul 
lui Donald (I ).
Telejurnal. Cincinalul 
înainte de termen. 
1973 — an hotărîtor.

Cîntecul săptămînii : 
„București, orașul 
meu" Muzica Robert 
Flavian : textul —
Eugen Rotaru.
Ancheta TV. Apa 
Sîmbetei. Emisiune 
de Alexandru Stark.
Publicitate.
Interpretul preferat. 
Dumitru Bălășoiu.
Revista literar-artisti- 
că TV^
Roman foileton. Vinul 
roșu (Ultimul episod). 
24 de ore.

pe

22,10
MARȚI, 2 Octombrie 

9,00 Teleșcoală.

• O interesantă investiga
ție în domeniul civilizației, 
artei, și culturii etrusce o o- 
feră studiile celor doi cunos- 
cuți cercetători cehi Jan 
Burian și Bohumila Mou- 
ohova, renumite în volumul 
„Misterioșii etrusci". Este 
vorba de o documentată sin
teză. adusă la zi, asupra a- 
cestui important moment al 
civilizației universale, 
proape 100 ilustrații 
gru însoțesc textul 
cărți, care a văzut 
tiparului în colecția 
teca de artă. Artă și civili
zații" inițiată de Editura 
„Meridiane".

• Aceeași editură bucu- 
reșteană a tipărit volumul 
criticului francez Jean Jac
ques Mayoux — „Pictura 
engleză", o cuprinzătoare lu
crare care își propune să 
precizeze trăsăturile distjnc- 
te ale acestei arte, locul ei 

a

10,45

A- 
alb-ne- 
acestei 
lumina 

„Biblio-

lîterar-artisti-

gorjenești cu 
Manoilă.

cu amintiri.

Telex.
Revista 
că TV. 
Cîntece 
Polina
Lanterna 
Telejurnal. 

—17,00 Lumea copiilor. 
Curs de limbă germa
nă. Lecția 61. 
Telex.
Cum vorbim. 
Avanpremieră. 
Omul și muzica 
Modest 
Publicitate.
Timp și anotimp în a- 
gricultură.
înflorești, pămînt al 
Bucuriei. Corul An
samblului „Rapsodia 
Română".
1001 de seri. Premiul 
lui Donald (II). 
Telejurnal.
înainte de 
1973 — an 
Cîntecul 
„București 
meu". 
Reflector. 
Publicitate. 
Teatru TV. 
ră. Prețioasele 
dicole de Moliere. 
Vis de dragoste — 
imagini coregrafice 
pe muzică de Franz 
Liszt.
Itinerar indian.
24 de ore. România 
în lume.

MIERCURI, 3 Octombrie 
9,00 Teleșcoală.

10,00 Telex.

18,00
18,05
18,20
18.25

19.10

19,20

19,30

20,00

20,05
20,25
20,30

21,35

21,55
22,10

lui:
Mussorgski.

Cincinalul 
termen, 

hotărîtor. 
săptămînii 

orașul

Premie- 
ri-

în dezvoltarea generală 
culturii europene.

Sînt evocate mari perso
nalități ale picturii engleze 
ca Turner, Blake, Hogarth, 
Gainsborough, Rynolds, 
Constable. Ben Nicholson.

• O noutate editorială de 
larg interes pentru cititorii, 
de poezie — antologia „Din

10,05 Selecțiuni de la deschi
derea stagiunii de 
concerte 1973-1974 a 
formațiilor muzicale 
ale Radioteleviziunii 
române.

10,50 Telecinemateca pentru 
tineret : Lovitura pu

ternică.

O abdicare

ceză, la alegere), tes
tarea cunoștințelor a- 
cumulale, o stație cri
terion care nu mai la
ce necesară 
părinților in 
anunțlndu-și 
prezența din
așteptare unde 
aduși copiii.

Evident, educatoa
rele au o bună pregă
tire de specialitate la 
care se. adaugă atlt 
de necesara dragoste 
pentru copii — pun-

dre didactice-eopii ?
— Prin participarea 

nemijlocită Ia jocuri
le lor, la activitățile 
lor, fiind practic ală
turi de ei tot 
cînd mănîncă 
dorm — ni se 
nule din nou
toarea Olimpia Butu- 
za. Aici ei Învață ju- 
cîndu-se; e prima 
școală a curajului și 
altruismului, a socia
bilității. Copiii de aici 
împreună cu noi

tea de legătură eu ei. 
Să amintim doar nu
mele cîtorva dintre 
educatoare : OLIVIA 
PlRVAN, OLGA W A- 
DIM, MARIA LUP- 
ȘAC, AMALIA BOG
DAN, EUGENIA BĂ- 
DILĂ, ANA BERCEA- 
NU, MARGARETA 
VASIU... Cum reu
șesc ele să se apropie 
de copii, cum 
juns la acea 
feră plină de 
ne dominantă
min, in relațiile

măm familie, 
drept, cam numeroa
să — peste 300, dar 
afectuoasă și unită.

Imaginea * copiilor 
de-o șchioapă care 
desenează sau se joa
că, țin în mînuțe u- 
nelte de muncă imt- 
tînd pe cei mari, ui- 
tînd de altceva, te ur
mărește mult timp în- 
tărindu-ți și mai mult 
convingerea — gră
dinița este un modern 
preludiu al școlii.

nejustificată
Vasile Sava din Vul

can, fără ocupație, deși a- 
vea de întreținut o familie 
compusă din 4 persoane 
(3 copii), se pare că nu a- 
vea de gînd să se angajeze 
în cîmpul muncii pentru 
a-și cîștiga cele necesare 
traiului lui și familiei sale. 
Ba mai mult chiar, în ulti
ma lună venea acasă, în 
repetate rînduri în stare de 
ebrietate și cîteodată și în 
compania altor cheflii, pri
eteni sau cunoștiințe oca
zionale, de prin bufete. Și, 
de fiecare dată cînd alco
olul îi întuneca mințile își 
bătea crunt soția, deran- 
jînd liniștea celorlalți loca
tari. Soția, alungată nopți 
de-a rîndul din casă, își 
găsea adăpost la unii ve
cini mai binevoitori. Deși 
a fost chemat de mai mul
te ori la miliție, unde tot 
de atîtea ori și-a luat an
gajamente că-și va schim
ba modul de viață, V. Sa- I 
va a continuat să alunece j 
din ce în ce mai mult în f 
mocirla neomeniei, a abdi
cării de la principiile vie
ții de familîț. Pentru fap
tele sale, instanța l-a con
damnat la o lună închisoa
re contravențională.

viitor
N. GHERGHIN, judecător

duri de investiții alocate pînă 
în prezent pentru deschide
rea acestor două cîmpuri mi
niere, trebuie ca accelerarea 
ritmului de execuție a lucră
rilor de deschideri să preocu
pe în mod deosebit conduce
rile minelor Lupeni și Ani- 
noasa pentru a se putea asi
gura o eficiență ridicată a lu
crărilor de investiții prin re
ducerea termenelor de exe
cuție, precum și o creștere ra
pidă a producției în sectoare
le miniere Bărbăteni și Live- 
zeni.

Exploatările miniere Petri- 
la, Dîlja, Vulcan și Uricani 
vor extrage în cursul anului 
viitor un important volum de 
producție din stratele subțiri, 
fapt ce va impune o accelera
re a ritmului de execuție a 
lucrărilor de pregătiri, care 
în cazul acestor metode de ex
ploatare intervin cu o ponde
re sporită per tona extrasă. 
Recuperarea restanțelor exis
tente la E.M. Vulcan în ceea 
ce privește pregătirea strate- 
lor subțiri din blocul VII, e- 
xecutarea rapidă a pregătiri
lor din stratele subțiri din ca
drul E.M. Petrila care se vor 
exploata în condițiile unor 
distanțe mai mari decît pînă 
în prezent între orizonturi, a- 
sigurarea liniei de front de 
rezervă în cadrul minei Dîl
ja, date fiind aici condițiile 
geologice mai puțin favora
bile de exploatare a stratelor 
subțiri, urgentarea lucrărilor 
de pregătiri a blocului VI din 
cadrul E.M. Uricani trebuie

să constituie preocupări per
manente a conducerilor res
pectivelor unități în perioada 
care a mai rămas pînă la sfîr- 
șitul anului.

Și la pregătirea straielor 
groase (îndeosebi a stratului 
5) se constată restanțe: la 
E.M. Lonea stratul 3 în blo
cul VI și stratul 5 în blocurile 
III și VII, la mina Dîlja stra
tul 3 în blocul II est orizontul 
410, la E.M. Lupeni stratul 3 
în blocurile III și IV și în 
cîmpul minier Bărbăteni.

Restanțele existente sînt di
ferite în cadrul unităților mi
niere, multe din ele fiind în
să recuperabile pînă la sfîrși- 
tul anului. In acest scop se 
impune întocmirea unor pro
grame detaliate, ferme, pri
vind eșalonarea lucrărilor de 
pregătiri în următoarele trei 
luni, urmărindg-se realizarea 
și depășirea substanțială a 
sarcinilor de plan corespun
zătoare în vederea realizării 
recuperării lucrărilor rămase 
restanță. Punctul de plecare 
trebuie să-l constituie prelimi- 
narele de producție întocmite 
chiar în cadrul unităților *h a 
căror fundamentare -și -siriți-^ » 
nere prealabilă ne determină__
să considerăm că realizarea 
integrală a acestei programări 
este indispensabilă desfășură
rii în condiții normale a ac
tivității productive a anului 
1974.

Susținerea și impulsionarea 
din punct de vedere organi
zatoric a activității de pregă
tiri este în prezent o cerință 
de care vor trebui să țină sea-

ma cadrele tehnice ale unită
ților miniere. Plasarea cu 
continuitate și cu efective , su
ficiente a acestor lucrări, asi
gurarea unei aprovizionări și 
asistențe tehnice cel puțin la 
nivelul celor realizate în ca
zul abatajelor sînt doar cîte- 

• va probleme a căror neglijare 
riscă să aducă incalculabile 
prejudicii asigurării capacită
ții de producție a anului vii
tor.

Ne mai despart puține zile 
de startul ultimului trimestru 
al anului în curs. Din punct 
de vedere al pregătirii produc
ției anului viitor, al asigură
rii capacităților de producție 
corespunzătoare, acest ultim 
trimestru are o semnificație 
deosebită. Intr-adevăr, pregă
tirile care se vor realiza în a- 
ceste ultime trei luni condiți
onează intrarea în producție 
a multora din abatajele anu
lui viitor. Această situație 
pune în fața colectivelor de 
muncă din cadrul unităților 
miniere din Valea Jiului sar
cina de a lua toate măsurile 
tehnico-organizatorieg. capa
bile șă transforme trimestrul 
IV al anului într-o perioadă 

' de intlhcă și de realizări de 
vîrf în domeniul lucrărilor mi
niere de pregătiri. Asigurarea 
unor capacități de producție 
corespunzătoare în cadrul fie
cărei exploatări miniere con
stituie prima și cea mai im
portantă premisă a îndeplini
rii în bune condițiuni a sarci
nilor sporite ce stau în fața 
minerilor Văii Jiului în cursul 
anului viitor.

„Găinarul**
pe... „cuibar**
Petru Lascău din Live- 

zeni, la cei 41 de ani ai 
săi, este un om matur, în 
toată puterea cuvîntulpi, 
apt pentru muncă. Insă el 
de cînd se știe, nu a lucrat 
niciodată, trăindu-și Viața 
searbădă din furturi și 
mici expediente, fapte pen
tru care a dat socoteală 
de mai multe ori în fața 
legii. Recent, P. Lascău a 
comis din nou niște fur
turi ; dintre acelea care în 
limbajul indivizilor de tea
pa lui se numesc „găină
rii". Fiindcă-i plăcea tare 
mult carnea de găină, a 
„speriat" cîteva pașnice ga- 
linacee din ogrăzile lui P. 
Vasile, B. Maria, R. Dumi
tru ș.a. Se pare însă că 
printre păsările furate s-a 
aflat și vreun zdrahon de 
cocoș, din cel „i 
care, pe semne a 
„cucurigu*!; cînd s-a 
în primejdie, de l-a auzit 
tocmai cine trebuia să in
tervină, Acum P, 
aflat în stare de 
așteaptă răsplata pentru... 
„găinăriile" comise. Cum 
s-ar zice, va fi pus pe... 
„cuibar".

,oîntător“, 
strigat 
.văzut

Lascău, 
arest își

Cpt. Toma FALON

lirica iugoslavă. Poeți sîrbi 
și croați contemporani". Ver
surile înmănunchiate în a- 
ceastă culegere — apărută în 
Editura „Albatros" — sînt 
tălmăcite în românește de 
poetul Anghel Dumbrăvea- 
nu.

& Literatura antichității 
este ilustrată prin volumul 
de „opere" de Hesiod — 
pregătit de Editura „Uni
vers" —, care cuprinde cu
noscutele scrieri „Nașterea 
zeilor", „Teogonia", „Munci și 
zile" și „Scutul lui Herac
les".

(Agerpres)

mâni. Ansamblul fol
cloric „Nuntașii Biho
rului" al Casei de cul
tură a sindicatelor din 
Oradea.

18,50 Dialog : Problema pro- 
greșului în confruntă
rile de idei din lumea 
contemporană.

L
wp» ■ Jf pentru 
f Ir săPtâmîna 
r W viitoare

12,10 Telejurnal.
15,25

17,15

Fotbal : F.C.
Fenerbahce
(meci retur 
U.E.F.A.").
une directă de la Pi
tești.
Muzică de promenadă 
cu formația condusă 
de Ionel Budișteanu. 
Curs de limba rusă. 
Lecția 61.
Telex.

Argeș — 
Istanbul 

în „Cupa 
Transmisi-

19,15
19,20

20,00

20,05
20,20

18,00
18,05 Tragerea Pronoexpres.
18,15 Steaua polară. (Orien

tare școlară și profe
sională). Constructorii 
de tractoare.

18,35 Aplauze pentru ro-

20,40

22,20
22,30

Publicitate.
1001 de seri : Premiul 
lui Donald (III). 
Telejurnal. Cincinalul 
înainte de termen. 1973 
— an hotărîtor.
Cîntecul săptămînii — 
„București, orașul 
meu".
Teleobiectiv.
Gala maeștrilor : Pe
tre Munteanu.

Telecinemateca : Cic
lul „Regizori 
porani" — 
Castellani. De 
speranță. 
24 de ore.
Sport. Secvențe filma-

contem-
Renato 
doi bani

te de la întîlnirile de 
fotbal Dinamo Bucu
rești — Crusaders Bel
fast (meci retur în 
„Cupa campionilor E- 
uropeni") și Universi
tatea Craiova — Fio
rentina (meci retur în 

„Cupa U.E.F.A").

JOI,
9,00

9,30

10,00
10,05

4 Octombrie
Curs de limbă engleză. 
Recapitulare (13).
Curs de limbă germa
nă. Lecția 61.
Telex.
Cărți și idei. Nicolae 
Balotă — „Umanități". 
Telecinemateca (relu
are).
Telejurnal.12,05

16,00-17,00 Teleșcoală.
17,30

18,30
18.35
18,45
19,20

19,30

20.00

20.05

Emisiune. în limba 
maghiară.
Telex.
Din țările socialiste. 
Universitatea T.V.
1001 de seri : Premiul 
lui Donald (IV).
Telejurnal. Cincinalul 
înainte de ■ termen. 
1973 — an hotărîtor. 
Cîntecul săptămînii — 
..București. orașul 
meu".
Seară pentru 
Vă invităm 
ceți o seară 
cui tinerilor 
țul Dolj.
24 de ore.

tineret, 
să petre- 
în mijlo- 
din jude-

22,15
VINERI, 5 Octombrie

9,00 Curs de limbă france- 
, ză. Lecția 62-a.

9,30

10,00
10,05

Reînnoiți-vă abonamentele 
la ziarul

Steagul roșu
Prețul unul abonament este de 8 lei 

lunar, 24 de lei trimestrial.
Abonamentele se fac ia chioșcurile si 

dlfuzorii de presă din întreprinderi.
ASIGURAȚI-VĂ DiN TIMP ZIARUL DUM

NEAVOASTRĂ PREFERAT I

Curs de limbă rusă.
Lecția 61-a.
Telex.
înflorești pămînt al 
bucuriei — Corul An
samblului „Rapsodia 
Română".
Teleobiectiv.
Incursiune în lumea 
filmului. Magazin bi
lunar de cultură cine
matografică.
Telejurnal.

E-

Aie-

for-
vocal-instru- 
„Ialla" din.

12,00
16.00-17,00 Teleșcoală.
17,30 Curs de limbă engleză. 

Lecția 60.
Telex.
Tragerea Loto.
La volan.
Stadion.
Revista economică T.V. 
1001 de seri : Premiul 
lui Donald (V).
Telejurnal. Cincinalul 
înainte • de termen. 
1973 — an hotărîtor. 
Cîntecul săptămînii: — 
„București, orașul 
meu".

20,05 Panoramic științific.
20,30 Film artistic : îmi

mintesc de mama. 
Producție a studiouri
lor cinematografice a- 
mericane.

22,15 24 de ore.

18,00
18,05
18.15
18.30
18,50
19,20

19,30

20.00

a-

SIMBĂTĂ, 6 Octombrie

9,00

9.30

10,00
10,05

Lumea copiilor (relua
re).
O viață pentru o idee : 
Gheorghe Țițeica. 
Telex.
Publicitate.

10,10 Microrecital Stela 
nache.

10,20 Prim plan. Ing. 
xandru Milcescu.

10,50 Muzică ușoară cu 
mația 
mentală 
U.R.S.S.

11,15 Biblioteca pentru toți 
(reluare).
Telejurnal. 
Telex.
Caleidoscop cultural- 
artistic.
Avanpremieră. 
Emisiune în limba ger
mană.
Hora la Prislop. A VI- 
a ediție a Festivalului 
folcloric al formațiilor 
de amatori din cele 
trei județe învecinate: 
Bistrița-Năsăud, Ma
ramureș și Suceava. 
Teleglob. R.D.G. — De 
La Leipzig la Potsdam. 
Omul de lîngă tine. 
Flori pentru Bărăgan. 
1001 de seri. Premiul 
lui Donald (VI). 
Telejurnal. Cincinalul 
înainte de termen 
1973 — an hotărîtor. 
Cîntecul săptămînii — 
„București, orașul 
meu".
52 de inițiative în 52 
de săptămîni. 
Teleenciclopedia. 
Publicitate.
Film serial: Mannix. 
Intîlnird cu... Claudio 
Villa.

22,20 Telejurnal. Sport.
22,40 Romanțe.

12,00
16,00
16,05

18,15

18,40

19,00

19,20

19,30

20,00

20,15
20,55
21,00
21,50



4 * Steagul roșu VINERI, 28 SEPTEMBRIE 1373

ULTIMELE ȘTIRI PIREU

f

tJ rn
53 ara □ I

»■Lucrările sesiunii Adunării 
a O.N.U.Generale

NEW YORK 27 — Trimisul 
special Agerpres, Victor Mar- 
talogu, transmite î Luînd cu
vîntul la Națiunile Unite, can
celarul vest-german Willy 
Brandt a afirmat că, prin, ad
miterea în O.N.U., poporul și 
guvernul vest-german înțeleg 
să-și asume — pe baza con
vingerilor și a posibilităților 
proprii — o parte a responsa
bilităților pe plan politic mon
dial. Amintind că fondarea 
O.N.U. și evenimentele care 
au determinat-o au o legătură 
strînsă cu istoria recentă a 
poporului german, cancelarul 
Brandt a subliniat că în a- 
ceastă parte a Europei, care a 
constituit originea unor ten
siuni atît de grave, s-a dezvol
tat și o politică de înțelegere. 
Prin aceasta, a arătat el, ș-a 
dovedit că nu numai tensiu
nea se poate propaga, ci și 
destinderea.

In cadrul O.N.U. „vom ^ac
ționa in direcția unei situații 
de pace în Europa", a afir
mat șeful guvernului vest- 
german. El a apreciat că fac
torul decisiv și necesar creă
rii destinderii în centrul Eu
ropei a fost renunțarea con
secventă la 
forță pentru 
tor scopuri,

recurgerea la 
atingerea anumi- 
pentru promova-

rea intereselor sau tranșarea 
unor divergențe de opinie. 
„Tratatele de la Moscova și 
Varșovia, tratatul privind ba
zele relațiilor cu R.D.G. acor
dul cvadripartit asupra Ber
linului occidental și în curînd 
— speram — tratatul deja 
negociat cu Cehoslovacia au 
la bază nerecurgerea la uti
lizarea forței" s— a adăugat 
cancelarul vest-german.

In intervenția sa, ministrul 
afacerilor externe al Marii 
Britanii, Alec Douglas-Home, 
a abordat in esență două pro
bleme : aceea a atmosferei 
de destindere din lume, cu 
referire la „relațiile est-vest“, 
și cea a decalajului economic 
dintre țările dezvoltate și ce
le în curs £le dezvoltare, su
pranumită a „relațiilor dintre 
Nord și Sud".

Imperativul stingerii foca
relor de război și eliminării 
surselor de tensiune al lărgi
rii cooperării multilaterale și 
concertării eforturilor în ve
derea reglementării chestiuni
lor litigioase pe căi pașnice au 
constituit punctele de referin
ță ale majorității' discursurilor 
rostite în continuarea dezba
terilor de politică generală 
din cadrul Adunării generale 
a O.N.U.

GENEVA

Conferința europeană pentru 
securitate și cooperare

I /

O

l

Reuniunea de la Nairobi

NAIROBI 27 (Agerpres). — 
Joi, au continuat în capitala 
Kenyei — Nairobi — lucrări
le sesiunii anuale a Fondului 
Monetar Internațional (F.M.I.) 
și a Băncii Internaționale 
pentru Reconstrucție și Dez-* 
voltare (B.I.R.D.). In ședința 
de dimineață a luat cuvîntul 
șeful delegației române parti
cipante la lucrări, Florea Du
mitrescu, ministrul finanțelor.

In cuvîntul său, ministrul 
român a subliniat că în via
ța internațională își face loc 
un nou curs spre destindere, 
spre cooperare în soluționa
rea problemelor de interes co
mun și că progresul material

Intervenția șefului delegației române
mijlocii, dezvoltate sau 
curs de dezvoltare, să parti
cipe efectiv și în mod egal la 
procesul de elaborare și adop
tare a deciziilor de interes 
comun.

In continuare, ministrul ro
mân a arătat că aderarea Ro
mâniei la aceste două insti
tuții, ca de altfel și la Gatt și 
Ia alte organisme internațio
nale, se înscrie pe coordona
tele politicii 
România o 
consecvență, 
multilaterală 
toate statele

și spiritual al fiecărui popor 
poate fi realizat mai bine în 
condițiile unei strînse cola
borări cu celelalte popoare 
ale lumii, pe baza principiilor 
independenței, suveranității 
naționale, neamestecului în 
treburile interne, egalității în 
drepturi și avantajului reci
proc.

Apreciind rolul F.M.I. și 
B.I.R.D. la stabilitatea și dez
voltarea relațiilor economice 
și financiare internaționale, el 
a arătat că aceste instituții 
pot avea o contribuție tot mai 
mare în măsura în care ele 
vor asigura condițiile pentru 
ca toate țările, mari, mici sau

în

externe pe care 
promovează cu 

de dezvoltare 
a colaborării cu 
lumii.

1

Evoluția situației din Chile
• Junta militară a hotărît suspendarea activității tuturor 

partidelor politice chiliene

GENEVA 27 — Corespon
dență de la C. Vlad : Diverse
le organe de lucru ale fazei 
a doua a Conferinței europe
ne pentru securitate și coope
rare și-au continuat, în cursul 
zilei de joi, activitatea. Dezba
terile din subcomisii s-au re
ferit la diferitele aspecte pri-

vitoare la punctul al doilea de 
pe ordinea de zi a Conferinței 
— cooperarea în domeniile 
comerțului, industriei, științei 
și tehnicii, precum și la punc
tul al treilea — cooperarea în 
domeniile cultural, al educa
ției, al informației și al con
tactelor umane.

Succes de public repurtat de ansamblul 
„Pandelașul“ la festivalul balcanic de folclor

ATENA 27 Corespondentul Agerpres, Ion Badea, transmi
te : Participant la primul festival balcanic de folclor, organi
zat de Oficiul grec de turism în colaborare cu autoritățile mu
nicipiului Pireu, ansamblul „Pandelașul" din Medgidia a re
purtat un frumos succes de public. Programul ansamblului, 
cuprinzînd cîntece și dansuri din diferite regiuni ale țării, a 
fost îndelung aplaudat de miile de spectatori prezenți Ia tea
trul de vară Skilitsion din Pireu, unde s-a desfășurat festiva
lul. Ca urmare a aprecierii deosebite de care s-a bucurat din 
partea publicului, ansamblul românesc a fost solicitat de or
ganizatori să prezinte încă două spectacole Ia Castella-Pireu, 
unul dintre cele mai pitorești puncte turistice de pe litoralul 
Saronikos.

DIN MllF SOCIAIISIE
R. P. ALBANIA

Intense preocupări 
pentru prevenirea 

poluării

PHENIAN 27 (Agerpres). — 
Guvernul R.P.D. Coreene a 
dat publicității un memoran
dum privind includerea pro
blemei coreene pe ordinea de 
zi a celei de-a 28-a Sesiuni a 
Adunării Generale a O.N.U.

Arătînd că R.P.D. Coreeană 
se opune ferm proiectului de 
aderare simultană a două Co- 
ree la O.N.U., memorandumul 
relevă: „Dacă Nordul și Su
dul Coreei aderă la O.N.U., 
Coreea, care este un singur 
stat național, va fi în mod o- 
ficial recunoscută ca două 
state pe plan internațional, și 
diviziunea ei va fi consfințită 
pentru totdeauna". Dacă se 
procedează la divizarea arbi
trară în două părți a unui stat 
național de felul Coreei, fap
tul va da naștere unui focar 
și mai mare de tensiune.

In ultima sa parte, intitula
tă „Calea autentică a soluțio
nării problemei coreene", me
morandumul subliniază că, 
pentru realizarea reunificării 
independente și pașnice a Co
reei, sînt necesare retragerea 
trupelor străine din Coreea de

Sud, încetarea amestecului în 
treburile interne ale Coreei, 
astfel îneît problema coreea
nă să fie rezolvată de însuși 
poporul coreean.

SANTIAGO DE CHILE 27 
(Agerpres). — La peste două 
săptămîni de la lovitura de 
stat militară, Chile continuă 
să rămînă sub regimul stării 
de urgență.

Potrivit agențiilor Reuter și 
U.P.I., miercuri seara, alte trei 
persoane 
capitâlă. 
Santiago 
că 32 de 
vernului 
au fost deportate în 
Dawson, situată în extremita
tea sudică a țării, la 2 000 km 
de capitală, transmite agenția 
France Presse. Printre cei de
portați se află Clodomiro Al- 
meyda, fostul ministru de ex
terne, Jaime Toha, fost minis
tru al agriculturii, Edgardo 
Enriquez, fost ministru al e- 
ducației, Fernando Fioros, 
fost secretar general al gu
vernului, Daniel Vergara, fost 
subsecretar de stat la Minis
terul Afacerilor Interne, — re
levă agenția.

Junta militară — relatează 
agențiile de presă — continuă 
totodată campania de represi
uni organizată nu numai îm
potriva forțelor 
din Chile, ci și a rezidenților 
străini. Potrivit ziarului boli
vian „Ultima Hora", de la da
ta loviturii de stat, autorități
le militare au adoptat o serie 
de măsuri care sînt, în gene
ral, aplicate numai în timp de

au fost executate în 
In același timp, la 
de Chile s-a anunțat 
personalități ale gli
de Unitate Populară 

Insula

progresiste

In U.R.S.S. a fost lansată

FILME
VINERI, 28 SEPTEMBRIE

7 No-
Cle-

PETROȘANI — 
iembrie : Antoniu și 
opatra ; Republica : Explo
zia ; PETRILA : Cine cîn
tă nu are gînduri rele; 
LONEA — Minerul ; Adio 
Petersburg, ; ANINOASA : 
Am încălcat legea ; VUL
CAN : Ultimul cartuș ;
LUPENI — Cultural : Rond 
de noapte : Muncitoresc :
Ucideți oaia neagră ; 
URICANI : Eu nu văd, tu 
nu vorbești, el nu aude.

RADIO
5,00 Buletin de știri ; 5,20 

Dragi mi-s cîntecul și jocul: 
6.00 — 8,08 Radioprogramul 
dimineții ; 8,08 Matineu mu
zical ; 8,30 La microfon me
lodia preferată ; 9,00 Buletin 
de știri ; 9,30 Memoria pă
mîntului românesc ; 10,00
Buletin de știri ; 10,05 Fol
clor muzical maramureșean; 
10,30 Melodii de Constantin 
Alexandru, Ion Cristinoiu și 
Ștefan Kardoș; 11.00 Buletin 
de știri ; 11,15 Litera și spi
ritul legii ; 11,30 Corul Ra- 
dioteleviziunii ; 12,00 Discul 
zilei ; 12,30 Intîlnire cu me
lodia populară și interpretul 
preferat; 13,00 Radiojurnal; 
13,27 Concert de prînz ; 
14,00 Compozitorul săptămî-

război, cetățenii bolivieni din ' 
Chile fiind supuși represiuni
lor și torturilor.

Teroarea și teama de a nu 
fi arestat se îmbină în pre
zent, în Chile, cu lipsurile 
materiale. Mii de adepți ai 
Unității Populare și-au pier
dut locurile de muncă și ve
niturile. „Lovitura de stat de 
la 11 septembrie s-a asemănat 
cu ocuparea unui stat inamic", 
scrie ziarul „Suddeutsche 
Zeitung", iar orice împotrivire 
este' înfrîntă de forțele arma
te cu maximă brutalitate.

retragerea îi este 
un camion și un 
s-a aruncat în 
cu mîinile la 

aruncat

o 
vă- 

blc- 
jeep 
ge- 

ceafă. 
in

TIRANA 26 (Agerpres). 
— In R.P. 
acordă, in 
atenție deosebită 
rii poluării 
conjurător.
Miniștri al R.P. Albania a 
examinat, recent, o serie 
de aspecte organizatorice 
care previn poluarea apei, 
aerului și pămîntului și în
depărtează posibilitățile de 
deteriorare a florei și fau
nei. Pe viitor, toate între
prinderile industriale care 
se vor construi sau care se 
vor extinde și 
vor fi prevăzute i 
ții de purificare 
urilor, fără de 
vor putea fi date 
sință.

R. S. CEHOSLOVACĂ

Albania se 
ultimii ani, o 

prev<» ,i- 
mediului in- 
Consiliul de

moderniza 
cu instala- 
a rezidu- 
care nu 

i în lolo-

*

SANTIAGO DE CHILE 27 
(Agerpres). — Trimisul speci
al al A.F.P., Veronique De- 
coudu, relatează : Ura și tea
ma cresc în Chile unde acte 
de violență sînt înregistrate 
zilnic de observatori.

Deși la Santiago se instau
rează calmul, și practic toate 
activitățile au fost reluate, 
importante forțe de ordine 
care străbat străzile capitalei 
arată, dacă mai este nevoie, 
că țara rămîne profund răvă
șită după 15 zile de la lovitu
ra de stat militară.

In plin centrul capitalei — 
scrie trimisul agenției France 
Presse —, s-au putut vedea, 
în ultimele ore, adevărate vî- 
nători de oameni. Astfel, un 
bărbat urmărit sub ochii cî-

torva ziariști, ajungînd Ia 
răscruce de drumuri și 
zînd că 
cată de 
militar, 
nunchi
Bărbatul a fost 
camion și dus într-un loc ’de 
detenție.

Comandouri de civili care, 
potrivit martorilor, aparțin 
extremei drepte chiliene, in
tervin din proprie inițiativă, 
prin acte care ar putea fi ca
lificate tentative de asasinat 
și vandalism.

★
SANTIAGO DE CHILE 27 

(Agerpres). ■— Junta militară 
chiliană a hotărît suspenda
rea activității tuturor partide
lor politice din țară — a anun
țat, joi, purtătorul de cuvînt 
al acestui organism, Federico 
Willoughby, reluat de agenția 
France Presse.

După cum se știe, în urmă 
cu cîteva zile junta militară 
chiliană a hotărît scoaterea în 
afara legii a partidelor mem
bre ale frontului Unității 
Populare sau care au spriji
nit guvernul președintelui Sal
vador Allende.

Cel de-al 1 000 000-Iea 
autoturism „Skoda'*
PRAGA 26 — Corespon

dentul Agerpres, C. Prisă- 
caru, transmite: La uzine
le de autoturisme din ora
șul Mlada Boleslav a fost

Nava cosmică „
persoane la bord

MOSCOVA 27 (Agerpres). — 
La 27 septembrie, în Uniu
nea Sovietică a fost lansată 
nava cosmică „Soiuz-12“. cu 
două persoane la bord. Nava 
este pilotată de locotenent- 
colonel Vasili Lazarev (co
mandantul navei) și de ingi
nerul de bord .Oleg Makarov.

După cum relatează agen
ția TASS, nava a fost lansa
tă potrivit programului de 
cercetări în spațiul circum- 
terestru. Ea a fost plasată pe 
o orbită de satelit al Pămîn-

tului. In timpul zborului, 
care va dura două zile, se 
prevede efectuarea unei ve
rificări complexe și experi
mentarea unor sisteme de 
bord perfecționate. De ase
menea, va continua punerea 
la punct a procedeelor de di
rijare manuală și automată 
în diferite regimuri de zbor. 
Se vor realiza spectrofoto- 
grafii ale unor sectoare ale 
suprafeței Pămîntului, în ve
derea obținerii de date ne
cesare rezolvării unor sar-

cini economice.
Zborul reprezintă o nouă 

etapă în cadrul lucrărilor de 
perfecționare continuă a na
velor cosmice pilotate.

De pe Pămînt se mențin 
legături stabile cu echipajul 
lui ,Soiuz-12“, atît prin ra
dio, cit și prin televiziune.

Starea sănătății cosmonau- 
ților este bună, ei au trecut 
la realizarea programului de 
zbor. Aparatele de la bordul 
navei cosmice funcționează 
normal.

DIE SSEnTO

realizat cel de-al 1 000 000- 
lea autoturism din seria 
„Skoda 1000/mb“ și „S-100".

Producția acestor auto
mobile a început în anul 
1964, odată cu intrarea 
funcțiune, cu întreaga ca
pacitate, a uzinelor grav 
avariate în timpul războ
iului. Procesul de fabricație 
a cunoscut în acest răs
timp, o perfecționare con
tinuă, permițînd ca acum, 
Ia fiecare două minute, Ia 
capătul liniei de montaj 
să apară un autoturism.

ocupări de a transforma în 
realitate posibilitățile exis
tente în întreprinderi. De 
pildă, colectivul combina^ 
tului „Leuna", cunoscut în 
întreaga țară prin multitu
dinea inițiativelor sale, a 
obținut și îi.i domeniul 
mișcării de inovație succe
se remarcabile, combinatul 
numărind 12 000 de inova
tori.

R. D. VIETNAM

R. D. GERMANA
Succese importante în 
industrie, construcții și 

transporturi
S-a dublat numărul 

inovatorilor din 
economie

BERLIN 26 — Cores
pondentul Agerpres, C. 
Varvara, transmite: In ul
timii trei ani, 
inovatorilor din 
R.D. 
dublat. La sfîrșitul 
1969 erau 636 000, în 
peste 1 200 000. Din 
muncitori unul este 
tor.

Această amplă 
care aduce 
de peste 
mărci, s-a 
rită anei

numărul 
economia 

Germane aproape s-a 
anului 

1972 
patru 

inova-

mișcare, 
beneficii anuale 
3 miliarde de 
dezvoltat dato- 
permanente pre.

HANOI 26 (Agerpres).
— Republica Democrată

Vietnam înregistrează suc- 
importante în indus- 

construcțiile ca
ii i transporturi, 

cifre oficiale, cele 
august, arată că, 

mecanică și

mai 
iulie.
își ca- 
pentru 

mai re- 
și ma-

cese 
trie, în 
pitale și 
Ultimele 
din luna 
în industriile 
metalurgică producția 
fost cu 10,5 la sută 
mare decît în luna

Uzinele mecanice 
nalizează producția 
a putea oferi cit 
pede echipamentul __
șinile necesare agriculturii, 
construcțiilor capitale, co
merțului și altor domenii 
ale ec<3 îomiei.

După proclamarea independenței
Guineei=Bissau

DACAR 27 (Agerpres). — 
Comunicatul dat publicității 
la Dakar după proclamarea in
dependenței Guineei-Bissau 
informează că una din prime
le sarcini ale noului stat o 
reprezintă eliminarea tuturor 
forțelor colonialiste portughe
ze din teritoriile pe care a- 
cestea Ie mai controlează. Du
pă cum a anunțat Partidul 
African al Independenței din

Gpineea-Bissau și Insulele 
Capului Verde (P.A.I.G.C.), 
este vorba de numai o pătri
me din suprafața țării, restul 
de trei pătrimi fiind eliberate 
de către forțele patriotice.

După deplina eliberare a 
Guineei-Bissau și a Insulelor 
Capului Verde — arată comu
nicatul — în urma consultării 
populare cele două teritorii 
urmează să se unească, cre-

îndu-se un stat unic și inde
pendent.

★
de presă anunță,Agențiile

în același timp, că, după Re
publica Guineea, au recunos
cut noul stat independent al 
Guineei-Bissau, Algeria, Re
publica Populară Congo Vol
ta Superioară, Somalia, Mau
ritania, Ghana și Togo.

PE SCURT • PE SCURT
• Guvernul Republicii 

Populare Ungare a suspen
dat relațiile diplomatice cu 
Chile, se arată într-o decla
rație a guvernului ungar, di
fuzată de agenția M.T.I.

® Guvernul peruan a pre
luat controlul asupra bunu
rilor companiei petroliere 
britanice „Lobitos", filială a 
societății „Lobitos Oilfield", 
car^ exploata zăcămintele 
petrolifere din nordul țării.nordul

actriță

țării.

• Cunoscuta 
ană de cinema, Anna 
nani, a decedat, în vîrstă de 
65 de ani, într-o clinică din 
Roma, unde se afla interna
tă de mai multe zile ca ur
mare a unei boli grave.

itali- 
Mag-

• 18 persoane și-au pier
dut viața, iar alte 23 au fost 
rănite într-un accident ru
tier survenit într-o regiune 
montană din statul australi
an New South Wales.

Buenos Aires
vincia Emilia, au rămas fă
ră adăpost.

Pagubele materiale sînt 
estimate la mai multe mili
arde de lire italiene.

La Roma, sute de arbori 
au fost doborîți, acoperișuri
le cjjselor smulse de vînt iar 
pivnițele și unele magazine 
din oraș au fost inundate. 
Trăznetele au provocat mai 
multe incendii.

• Cunoscuta firmă „Xe
rox Corp." a produs prima 
instalație de copiat în culori 
pe hîrtie obișnuită „Xerox 
6 500“. Principiul ■ de funcți
onare este similar cu cel f& 
losit la copiatul alb-negru, 
culorile fiind obținute în
tr-un mod foarte apropiat 
de fotografia color. Prima 
copie se obține în 33 de se
cunde, iar următoarele — la 
un interval de 18 secunde.

Funeraliile fostului secretar

BUENOS AIRES 27 (Ager
pres). — In capitala argenti- 
niană s-au desfășurat, miercuri 
după-amiază, funeraliile fos
tului secretar general al Con
federației Generale a Muncii, 
Jose Ignacio Rucci. asasinat 
la 25 septembrie. Sicriul cu 
corpul neînsuflețit a fost în
soțit spre cimitirul Chacarita

din Buenos Aires de o mare 
mulțime de oameni, care și-a 
adus omagiul fostului lider 
sindical argentinian.

Președintele ales al Argen
tinei. generalul Juan Domin
go Peron, și soția sa, Isabel 
Martinez de Peron, au asistat 
la funeralii alături de preșe
dintele interimar, Râul Lastiri, 
și de membrii guvernului.

nil; 14,42 Cîntă fanfara Ra- 
dioteleviziunii din Leipzig ; 
15,00 Buletin de știri ; 15,05 
Radioancheta economică ; 
15,20 Muzică de estradă ; 
16,00 Radiojurnal ; 16,15 Pie
se folclorice de virtuozitate; 
16,35 Corul liceului „Mibai 
Viteazul" din București ; 
17,00 Pentru patrie ; 17.30
Muzică populară ; 18,00 Ore
le serii ; 20,00 Zece mejodii 
preferate ; 21,00 Revista" șla
gărelor ; 21,30 Bijuterii mu
zicale ; 22,00 Radiojurnal ; 
22,30 Concert de seară ; 24,00 
Buletin de știri ; 0,03—3,00
Estrada nocturnă.

logie 
țind

școlară : Drume- 
prin București.

9,00

10,25

12,05

17,30

18,00

18,05

18,15

18,30

18,50

V 19,20

Curs de limbă engle
ză. Recapitulare (12).

xandru Milcescu. Șe
ful platformei montaj 
a termocentralei 
gojelu.

• In portul american Bal
timore a avut loc, la bordul 
navei sovietice „Novonios- 
kosvk", ceremonia inaugură
rii unei noi linii de navigație 
Balt-atlantice, care leagă 
porturile sovietice de la Ma
rea Baltică cu porturile de 
pe litoralul estic al Statelor 
Unite.

• La unul din șantierele 
navale suedeze a fost con
struit cel mai mare motor 
pentru nave din lume. De 
tip Diesel", el are o putere 
de 41 000 C.P. și 10 mari ci
lindri cîntărind 1 600 tone. 
Noul motor consumă, la pu
terea maximă, 150 tone com
bustibil în 24 de ore, are 24 
de metri lungime și 14 me
tri lățime.

Asasinarea liderului
Organizației tineretului
peronist din Argentina

Ro-

Telex.
Publicitate.

Tragerea Loto.

Cunoașteți

Atenție 
Jurnal 
muncii.

Revista 
TV.

21,00 Norbert Thiel și 
lui de dans.

pașii

legile ? 21,30

• Ca urmare a furtunilor 
care s-au abătut asupra Ro
mei și a împrejurimilor ei, 
patru persoane și-au pier
dut viața și alte 20 au fost 
rănite. Aproximativ 4 000 de 
locuitori din Modena, în pro-

• La 27 septembrie. Ia 
Bonn, au fost reluate trata
tivele dintre reprezentanții 
oficiali ai R.D.G. și R.F.G. 
cu privire la încheierea unui 
acord referitor la poștă și 
telecomunicațiile dintre cele 
două state germane.

Ia
de

neatenție, 
protecția

economică

1001 de seri. Moby 
Dick (V).

Pagini de 
venturi 
piatră.

21,55 Pagini 
mare 
Concert 
uss.

22,15 24 de ore.

în
umor :

epoca
A- 
de

ii
muzicale 

popularitate. 
Johann Stra-

de

Telex

Curs de 
ză — 
(11).

limbă france-
Recapitulare

limbă rusă

19,30

Curs de
Recapitulare (12).

Film artistic (reluara). 
— „Texasul 'de peste 
girlă". cu Dean Mar
tin și Alain Delon.

Telejurnal.

16,00-17,00 Teleșcoală. Pro
cedee noi în industrie : 
Tăiere cu plasmă. 
Transmisiune de la 
Institutul Politehnic 
din Timișoara. Ânto-

20,00

20,10

20,30

Telejurnal. 
Iul înainte 
1973 — an
Cîntecul
Toate drumurile țării.

Cincina- 
de termen, 
hotărîtor. 
săptămînii.

VREMEA
Valorile temperaturii 

registrate în cursul zilei 
ieri :

în-
de

Avanpremieră.

Efigiile naturii. Spec
tacol literar-muzical— 
coregrafic inspirat de 
versuri ale poeților’ro
mâni, clasici 
temporani, 
frumuseților 
lui țării.

Maximele : Petroșani 
grade ; Paring 20 grade.

Minimele : Petroșani 
grade ; Paring 12 grade.

22

8

Prim-plan

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

și con- 
închinate 

peisaju-

ing. Ale

PENTRU URMĂTOARE
LE 24 DE ORE : Vreme ră
coroasă cu cer mai mult a- 
coperit. Vor cădea ploi loca
le. Vînt slab din sectorul su
dic.

BELGRAD 27 — (Agerpres). 
După consumarea a opt run

de, în turneul internațional 
de șah de la Vîrșeț (Iugosla
via) continuă să conducă Ve- 
limirovici (Iugoslavia), cu 5 
puncte și o partidă întreruptă 
urmat de Parma (Iugoslavia) 5 
puncte Krnici, Buljovici (am
bii Iugoslavia) — 4,5 puncte, 
Radulov (Bulgaria) — 4 punc
te (1), Uhlmann (R.D. Ger
mană), Tringov _ ’ 
Hecht (R.F. 
Zuckermann 
puncte etc.

(Bulgaria),
Germania) și 

(S.U.A.) — 4

(Agerpres).PARIS 27
In cadrul concursului inter
național atletic desfășurat la 
Paris, fondistul vest-german 
Uhlmann a cîștigat cursa de 
5 000 m, cu. timpul de 13’42’’, 
iar sprinterul francez Sainte 
Rose a fost cronometrat pe

BUENOS AIRES 27 (Ager
pres). — Poliția federală ar- 
gentiniană a anunțat că En
rique Grinberg, lider al Orga
nizației tineretului peronist — 
„EVITA", a fost asasinat, la 
domiciliul său, cu mai multe 
focuri de armă, de un grup de 
patru persoane rămase neiden
tificate — transmit agențiile 
United Press Intenational și 
France Presse.

Menționînd că acest nou a- 
tentat — survqpit la numai o 
zi după asasinarea lui Jose

Ignacio Rucci — a provocflt 
„un sentiment de stupoare și 
de consternare" în țară, agen
ția France Presse arată că ia 
Universitatea Națională din • 
Buenos Aires a fost .declarată 
joi, o zi de grevă, în semn de 
doliu. Se relevă, de asemenea, 
că Organizația tineretului pe- 
ronist a dat publicității un co
municat prin care cheamă pe 
cetățenii țării să-și sporească 
eforturile „pentru înfăptuirea 
sarcinilor reconstrucției nați
onale și eliberării".

distanța de 100 m în 10’’4/10. 
Proba feminină de săritură în 
înălțime a revenit cunoscutei 
campioane austriece Ilona 
Gusenbauer cu un rezultat 
modest: 1,79 m.

NEW YORK 27 (Agerpres). 
— Turneul internațional de 
tenis de la Chicago, contind 
pentru „Marele premiu — 
F.I.L.T.", a programat primele 
partide ale probei de dublu.

Cuplul Ilie Năstase (Româ
nia) — Pat Cramer (R.S.A.) 
a întrecut cu 6—4, 7—6 pe
rechea Cliff Richey (S.U.A.) — 
Torben Ulrich (Danemarca).

MOSCOVA 27 (Agerpres). 
— La Donețk au continuat în
trecerile competiției interna
ționale de fotbal „Turneul 
Prietenia", rezervată echipe
lor de juniori.

In grupa preliminară A

Telex
s-au înregistrat următoarele 
rezultate : U.R.S.S. — Ungaria 
2—2 ; Cehoslovacia — R.P.D. 
Coreeană 1—0. Iată clasamen
tul final al acestei grupe: 1. 
U.R.S.S. ; 2. Ungaria; ~ _ 
mânia ; 4. 
R.P.D. Coreeană.

Rezultate înregistrate 
grupa preliminară B : Polonia 
— U.R.S.S. (Ilj 1—0; R. .D 
Germană — Cuba

3.
Cehoslovacia

-0;
1—0.

7

Ro-
5.

x

în

(Agerpres). 
în cadrul 
la fotbal, 

lor

LISABONA ’27 
— La Lisabona, 
„Cupei U.E.F.A." 
s-au întîlnit în primul 
meci formația, portugheză Be-
lenenses și echipa engleză 
Wolverhampton. Fotbaliștii en
glezi au obținut victoria cu 
scorul de 2—0 (1—0).

BUDAPESTA 27 (Agerpres).
Cea de-a 13-a ediție a Dlna-

moviadei de polo pe apă s-a 
încheiat, la Budapesta, cu 
victoria echipei Dinamo Bu
curești, care a terminat ne
învinsă competiția, cîștigînd 
toate cele 6 meciuri susținute. 
Pe locul secund s-a clasat for
mația Dozsa (Ungaria), iar 
locul trei a fost ocupat de 
Dinamo (U.R.S.S.).

In ultimul joc, poloiștii de 
la Dinamo București au între
cut cu scorul de 8—4 (2—1, 
2—1, 2—1, 2—1) formația po
loneză Gwardia.

MUNCHEN 27 (Agerpres). 
— Localitatea vest-germană 
Luedenscheid a găzduit întîl- 
nirea internațională de fot
bal dintre selecționatele de 
amatori ale R.F. Germania și 
Franței. Victoria a revenit 
cu scorul de 3—0 (0—0) gaz
delor.
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