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• Pe platforma industrială de la Borzești a intrat în 
funcțiune cea de-a 5-a linie pentru fabricarea cauciucului 
sintetic, avînd o capacitate anuală de 30 000 tone. Noua linie, 
valorificînd integral spațiile productive existente, a necesi
tat investiții al căror nivel este cu 10 la sută mai redus 
față de sumele cheltuite pentru celelalte instalații similare. 
Ea se caracterizează printr-o suplețe mult mai mare, ocupînd 
un spațiu productiv de două ori mai mic față de instalațiile 
de aceeași putere, și este dotată cu utilaje de înaltă ținută 
tehnică.

• Industria constructoare de mașini grele exportă pro
duse în 42 de țări, întreprinderea specializată de comerț 
exterior „Mecanoexport" avînd relații cu mai mult de 800 
de firme și întreprinderi străine, cărora le furnizează, prin-
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obiectiv primordial în lucrările
de amplificare

și modernizare a Preparației Lupeni
9 Lunile august și septembrie au permis recuperarea parțială 

a restanțelor din perioada acestui an

O 31 martie 1974: termenul de intrare în probe a primei linii 
tehnologice. Respectarea lui este condiționată de ritmul lu-
crăriîor de montaj

Una din concluziile adună
rii oamenilor muncii din ca
drul Exploatării de preparare 
a cărbunelui Valea Jiului, 
desfășurată cu cîtva timp 
în urmă, a fost că realizarea 
importantelor sarcini care 
stau în fața colectivului de

Pe Șantierul
1 Petroșani

Acționînd în spiritul 
angajamentului luat ca 
răspuns la chemarea a- 
dresată constructorilor, 
de către conducerea su
perioară de partid, bri
găzile de zidari condu
se de comuniștii Dumi
tru Postolache și Dumi
tru Roșu și cea de tîm- 
plari a lui Gheorghe 
Neagoe, din cadrul Șan
tierului nr. 1 al T.C.H. 
Petroșani, ca și brigăzi
le de instalatori condu
se de Costache Maftei 
și loan Sachelarie, de la 
șantierul .nr. 5 — instala
ții, au reușit să-și reali
zeze și chiar să depă
șească lucrările din gra
ficul de execuție pe 
na septembrie.

Analizînd zilnic 
lanțul rezultatelor
ținute la fiecare punct 
de lucru, constructorii 
din Petroșani au termi
nat primul tronson al 
blocului E 2-2 cu 60 de 
apartamente din cartie
rul Aeroport și își in
tensifică ritmul de lu
cru la cel de-al doilea 
tronson aflat într-un 
stadiu avansat de exe
cuție pentru a preda a- 
cest obiectiv cu 15 zile 
mai devreme.

In același timp, la 
blocul B l-a de pe stra
da Republicii din Petro
șani se lucrează în ritm 
susținut pentru termi
narea finisărilor exteri
oare.

preparatori pe linia valorifi
cării optime a producției de 
cărbune a bazinului este con
diționată în mod direct de 
intrarea în funcțiune la ter
menele prevăzute a noilor ca
pacități de prelucrare din ca
drul preparației Lupeni. Fap
tul acesta vine să sublinieze 
odată în olps importanța, sem
nificația deosebită pe care o 
are. în contextul măsurilor de 
creștere a producției de căr
bune cocsificabil, executarea 
în ritm susținut a lucrărilor 
de amplificare și moderniza
re a preparației Lupeni. lu
crări ce se execută de către 
lotul Lupeni al T.C.M.M.

Stadiul de execuție al lu
crărilor, posibilitățile de ac
celerare a ritmului de lucru 
de aici a făcut obiectul unei a- 
nalize. apărute în ziarul nos
tru din 11 august sub titlul' 
„Amplificarea și moderniza
rea preparației Lupeni — un 
obiectiv de investiții al cărui 
ritm de execuție se cere grab
nic impulsionat". O primă 
concluzie care a rezultat a- 
tunci a constituit-o existența 
unor restante în ceea ce pri
vește stadiile fizice de execu
ție ca urmare a realizării 
sarcinilor de plan la nivelul

semestrului I doar în propor
ție de 68 la sută.

11 august era insă o dată 
recentă chemării adresate de 
secretarul general al partidu
lui, tovarășul Nicolae 
Ceaușescu, constructorilor din 
întreaga țară de a transfor
ma lunile august și septem
brie în lupi ale realizărilor, 
de vîrf în construcții, și în 
consecință colectivul lotului 
s-a angajat că vă depune toa
te eforturile pentru a răspun
de așa cum se cuvine acestei 
chemări.

Receht, 
tea să ne 
jamentul
bună măsură realizat, în lu
nile august și septembrie ob- 
ținîndu-se o producție supli
mentară de peste 1 500 000 
lei, fapt care face ca pînă la 
sfîrșitul anului să mai rămînă 
de recuperat o producție res
tanță de cca. un milion lei, 
valoare realizabilă după cum 
a reieșit din spusele interlocu
torilor noștri.

„Lucrările de construcții se 
desfășoară normal, ne-a de-
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Vizionare 

în aer liber
Astăzi, Ia ora 18, cinemato- 

graiul „Cultural" din Lupeni 
organizează, vizionarea în a- 
er liber a Ulmului documen
tar „Vizita tovarășului 
Nicolae Ceaușescu în Italia". 
Vizionarea va avea loc în 
parcul orașului „6 August".

Excursie 
pionierească

Azi, în revărsat de zori, au 
plecat — pe ruta Petroșani, 
Tg. Jiu, Drobeta Turnu Seve
rin, Porțile de Fier și retur 

k______

tre altele: rulmenți, tractoare, locomotive Diesel-electice, 
linii complete pentru fabricația cimentului, instalații și u- 
tilaje petroliere, excavatoare, rulouri, compresoare, mașini- 
unelte, poduri rulante și macarale construcții metalice.

In baza unor studii aprofundate de marketing, unitățile 
industriei constructoare de mașini desfășoară astăzi o largă 
mișcare pentru sporirea competitivității produselor lor, pen
tru realizarea unor utilaje și instalații industriale cu pa
rametri ridicați și cu costuri de producție reduse. Exemplu 
concludent în această direcție îl constituie locomotivele Die
sel hidraulice, fabricate de uzinele „23 August" și exporta
te in 12 țări.

• Intre 2—6 octombrie, țara noastră va fi prezentă la 
Tîrgul internațional de Ia Nairobi cu o expoziție de mașini 
și utilaje agricole, chimice și textile. întreprinderile româ
nești de import-export vor expune între altele, mijloace de 
transport auto, mașini agricole, produse chimice, fibre și 
fire acrilice și ppliamidice, îngrășăminte, bunuri din mase 
plastice, țesături. (Agerpres)

cu poporul
chinez

Volumul înmănunchează 
documente și lucrări care pun 
în lumină aspecte revelatorii 
din filonul tradițiilor de soli
daritate ale clasei muncitoa
re din țara noastră, ale po
porului român cu lupta re
voluționară a poporului chi
nez, sub conducerea Parti
dului Comunist Chinez, pen
tru emancipare socială și na
țională.

a

am avut posibilita- 
convingem că anga- 
de atunci a fost în

— Ziua a

LA PREPARAȚIA COROEȘTI

în timp record
Intervenție promptă,

Ing. Bujor BOGDAN

Responsabilitate, pricepere și conștiinciozitate. Iată 
caracterizează pe comunistul Sabin Tomuș, mecanic la 
țul de extracție cu schip al minei Dîija.

De aici, din cabina de comandă a casei de mașini 
este în permanentă legătură cu subteranul, dirijînd scoate
rea la ziuă a cărbunelui. Foto : I. LICIU

Capacitâțide producție 
în pregătire

Abatajul frontal din stratul 18 al minei Aninoasa 
constituie unul din obiectivele care va contribui nu 
peste mult timp la asigurarea capacității de producție a 
minei în flancul sudic al cîmpului minier.

Executarea planului înclinat pe strat — lucrare care 
condiționează direct „pornirea'' abatajului — a fost în
credințată brigăzii de mineri condusă de ALEXANDRU 
GABOȘ, unul din colectivele de muncă din cadrul sec
torului de investiții care se bucură de bune aprecieri.

Inscriind-se în hotărîrea adoptată de colectivul 
sectorului de a recupera pînă Ia sfîrșitul lunii noiem
brie restanțele pe care le-a înregistrat în cursul acestui 
an, brigada desfășoară o activitate rodnică în aceste zi
le, fapt ilustrat de depășirea cu circa 7 ml. a sarcinilor 
de plan ce-i reveneau în cursul săptăminii recent în
cheiate. Această realizare constituie GARANȚIA CA 
ANGAJAMENTUL ASUMAT DE BRIGADĂ — DE A 
ASIGURA INTRAREA IN PRODUCȚIE A NOULUI 
ABATAJ CU 15 ZILE ÎNAINTE DE TERMEN — VA FI 
RESPECTAT ȘI CHIAR DEPĂȘIT.

Constantin DANILA, 
tehnician E.M. Aninoasa

J

... 21 septembrie orele 14. 
In secția spălare de Ia prepa- 
rația Coroești, membrii schim
bului II își iau utilajele în 
primire.

In biroul .«maiștrilor de spă
lare șe aude vocea gravă a 
dispecerului, care anunță o 
avarie la căruciorul de bruți 
de pe șirul I, ale cărei- bra
țe, rupte, au rămas în siloz. 
Situația se anunță critică pen
tru funcționarea spălătoriei, 
deoarece și linia a Il-a de 
spălare era oprită pentru vul
canizarea covorului de cau
ciuc la o bandă transportoa
re principală. Silozurile de 
cărbune brut erau pline și, 
din. moment in- moment, ex
ploatările se aflau în situa
ția de a se opri. Trebuia, deci, 
acționat rapid. Imediat mais
trul principal AI. Laszlo a 
stabilit planul de acțiune. Și-a 
mobilizat echipa de inter
venție, care fără întîrziere, a 
început lucrul.

Concomitent, tînărul mais
tru: de spălare Alexandru Bu
ruiană, împreună, cu- o echipă 

, de spălători, au venit în a-

Festivalul cultural-artistic
ȘARM IS

In cadrul ediției a IV-a 
festivalului culturii și educați
ei socialiste „Sarmis ’73". ulti
mele zile înregistrează o amplă 
concentrare de manifestări. 
Ieri, la Muzeul județean Deva 
a început sesiunea anuală de 
comunicări științifice a Asoci
ației folcloriștilor hunedoreni 
,,Ovid Densușeanu". Adrian Ni
col, de la Institutul de etnogra
fie și folclor București a pre
zentat piese autohtone de fol
clor hunedorean din colecția 
institutului. Au mai prezen
tat comunicări: prof. Petru Ba-

jutorul lăcătușilor asigurîn- 
du-le scule, răngi, lanțuri, fu
nii de sîrmă și cele necesare 
scoaterii brațelor de- sub sTo- 
zul plin cu cărbune. Toate 
preparativele fiind făcute, a 
început Operațiunea propriu- 
zisă de extragere a brațelor. 
Toată atenția a fost concen
trată asupra înlăturării ori
cărui pericol de' accidentare, 
ținînd seama de condițiile și 
specificul locului de muncă.

Sub directa îndrumare a 
maistrului principal Al. Las
zlo și a maistrului Al. Bu
ruiană, lăcătușii Francisc De
da, Constantin Covercă și 
sudorul Vasile Nicuță, conș- 
tienți. fiind de importanța lu
crării pe care o execută, nu 
au precupețit nici un efort și 
cu maximum de atenție, 
reușit, ca în mai puțin 
oră, să scoată brațele 
ciorului din cărbune și 
monteze pe postament.

Sau depus eforturi,

C. IOVĂNESCU 
corespondent

5

șaptea —
ciu (Orăștie) — „Claca în sate
le de pe Valea Grădiștei"; prof. 
Constantin Clemente, directo
rul Centrului de îndrumare a 
creației populare și a mișcării 
artistice de masă al județului 
Hunedoara — „O colindă din 
Bozeș" ; prof. Silviu Buga (Că- 
lan) a adus un buchet de „mo
tive lirice în strigăturile de pe 
Valea Streiului" iar lectorul 
Gabriel Manolescu (Univ. Ti
mișoara) s-a referit la „Carac
terul spectacular al obiceiuri
lor folclorice". Prof. Maria O- 
prișa (comuna Alun) a prezen
tat cercetarea „Cîntecul bra
dului la Pădureni" iar prof. 
Victor Oprișu (Deva) „Cîteva 
considerații privind raportul 
dintre folclor și medicină". Ob
servații interesante asupra o- 
biceiurilor de iarnă din Hune
doara au fost aduse de asis, 
univ. Ion I. Popa (Timișoara)- 
fericit completate de proiecta
rea filmelor „Călușarii din Ro
mos" și „Dubașii. din Godi- 
nești". Prof. Aurelian Sîrbu a 
prezentat „Strigarea peste sat 
la Almaș — Siliște" iar dr. I >n 
Paloș (Institutul de etnografic: 
și folclor, filiala Cluj) a prezen
tat cercetarea „O temă antică 
în folclorul românesc — Oe- 
dip".

;;!Ș La Aninoasa a avut 
loc, aseară, un spectacol 

al brigăzilor artistice de agita
ție din Valea Jiului urmate de 
o dezbatere. La căminele cul
turale din Blăjeni, Boz, Cimpa 
și Unirea s-au desfășurat șe
zători folclorice cu titlul „De 
la lume adunate- și iarăși Ia lu
me date".

(Continuare în pag. a 3-a)
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Dukla
au 

de o 
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să Ie

dar

(Continuare in pag. a 3-a)
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Noi silozuri pentru mecanizarea 
operațiilor la încărcarea

Patru bărbați, mineri în
cercați de 
carboniferă 
Dukla, din 
rov, și-au 
lor pe lista 
șese fapte 
fotografia, 
cotidiene în milioane de e- 
xemplare, li se disting doar 
dinții albi, dați la iveală de 
zîmbetul prietenesc și bu
chetele de crizanteme,tot 
albe, cu care i-au întîmpi- 
nat Ia ieșirea din șut tova
rășii lor de muncă.

Acești oameni, ale căror 
contururi disting cu

la exploatarea 
cehoslovacă 

bazinul 
înscris 
celor ce 

deosebite.
multiplicată de

Havi- 
numele 

săvtr- 
Din

si descărcarea
. i i <In ideea lărgirii continue 

a mecanizării operațiilor de 
încărcare-descârcare a ma
terialelor. în depozitele șan
tierelor de investiții din Va
lea Jiului, se înscrie și noul 
grup de trei silozuri meta
lice ■ pentru ciment, 
capacitatea de 
care ' ridicate 
ticală" în 
pe., platforma- 
tare a gării Bărbăteni..,,înăl- 
țîridu-sfe“ lă 16 metri de- 
asuprâi solului, cele țrei silo
zuri vor fi-utilizate de că
tre loturile de investiții in
dustriale ale . șantierului 
T.C.M.M. din zona, vestică a 
bazinului carbonifer, iar in
trarea lor în funcțiune va 
favoriza obținerea unor 
vantaje atît la efectuarea 
perațiilor în depozit cit 
de altă natură. Iată citeva 
din avantaje :

-avi nd 
• fie- 

ver- 
zile

81 tone
„pe 

aceste 
de depozi-

a-
o-
Și

cimentului
• Se va asigura o descăr

care automată,. in silozuri 
prin intermediul instalației 
pneumatice., a cimentului 
sosit în vagoane cisternă ;
• Se va simplifica 

cărcarea mașinilor de ■ 
port direct din siloz ;
• Se va elimina 

unei, materii prime 1 
prețioasă pentru 
ții — cimentul ; .

®Se vor reduce 
țial efectivele de 
ale punctului de 
descărcare.

Toate acestea 
în final, amplificarea 
pacității de deservire cu ci
ment a formațiilor de cons
tructori de la punctele de 
lucru ale loturilor și, impli
cit, creșterea eficienței e- 
conomice a activității gene
rale pe șantiere.

în- 
trans-

risipa 
foarte 

construc-

substan- 
deservire 
încărcare-

înseamnă,
ca-

— un număr de 50 de pionieri 
de la Școala generală nr. 4 
Lupeni. Purtătorii cravatelor 
purpurii cu tricolor vor vizi
ta mai multe obiective social- 
culturale, muzee și monumen- 

istorice, se vor reconforta 
sfîrșit de săptămînă.

degajarea galeriilor și cură
țirea căilor de acces spre lo
curile de muncă.

Noi contractări 
de animale

te 
la

Acțiuni 
ale tinerilor

Comitetul U.T.C. de 
E.M. Lupeni mobilizează 
permanență tineretul la nați
unile organizate în sprijinul 
producției, prin activități pa
triotice.

La sfîrșitul acestei săptă- 
mini, peste 100 de tineri au 
participat la colectarea meta
lelor vechi și la stivuirea ar
măturilor T.H.

In zilele următoare sînt 
prevăzute noi acțiuni pentru

la 
in

Sală de sport 
în... munți

La cabana Buta, din masi
vul Retezat se preconizează 
amenajarea 
sport. In vederea acestei lu
crări, 30 de tineri elevi de Ia 
Liceul din Lupeni, sub con
ducerea prof. Vasile Cărăguț, 
mîine vor pleca la Buta, un
de vor participa efectiv Ia a- 
provizionarea cu materiale a 
lucrării. Amenajarea sălii de 

prin 
larga 

din

unei săli de

sport va fi efectuată 
muncă patriotică, cu 
participare a tinerilor 
școli, întreprinderi și institu
ții din municipiu.

Desiășurînd o susținută ac
tivitate în rindul cetățenilor 
pentru a tace cunoscute a- 
vantajele create de statul 
nostru crescătorilor de anima
le, Consiliul popular al comu
nei Banița a determinat spo
rirea realizărilor planului de 
contractări pe anul 1973.

Numai la sfîrșitul lunii sep
tembrie au mai fost contrac- ' 
tate peste plan 30 de oi, 11 
viței și 4 porci.

noaștem patria", un grup de 
30 de elevi din anul III B, de 
la Liceul de cultură generală 
Lupeni, însoțiți de profesorul 
Gavrilă Tordoi, efectuează 
astăzi, duminică 30 septem
brie, o excursie în municipiul 
Tg. Jiu.

Aici elevii vor vizita locu
rile unde sînt expuse capodo
perele lui Constantin Brân- 
cuși — Poarta sărutului,. Ma
sa tăcerii și Coloana fără sfîr
șit. In același timp, tinerii ex
cursioniști vor face cunoștin
ță, cu noile edificii social-cul- 
turale construite în capitala 
județului Gorj.

„Să ne cunoaștem 
patria“

In cadrul acțiunilor organi
zate sub genericul „Să ne cu-

în ziarul nostru de azi:
• Agendă studențească
• Rubrica : „DUMINICALE"

(Pagina a 2-a)
• La rubrica „Adunarea generală — școală a educației 

comuniste" : articolul O cerință expresă a realizării sar
cinilor de extracție - întărirea disciplinei muncii

• La rubrica „SPORT" : Victoria nu trebuie scăpată I - 
avancronică fotbalistică ; Telex

(Pagina a 3-a)
• Dezbaterile de politică generală din cadrul Adunării Ge

nerale a O.N.U.
• Deschiderea lucrărilor Conferinței internaționale de so

lidaritate cu lupta poporului din Chile
• Evoluția situației din Chile
• Cosmonauții de pe „Soiuz 12“ s-au reîntors pe Pămint

(Pagina a 4-a)
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greu, numesc Haroslav 
Marta, Jiri Mikulenka, Bu- 
homil Korab și Milan Zab- 
ciko. Toți poartă acum cu 
mîndrie țitlul de recordmeni 
mondiali în extracția cărbu- 
lui. Nici un confrate în ale 
meseriei, de nicăieri de pe 
glob, nu a reușit, încă, să 
facă ce au făcut ei : din a- 
dîncurile întunecate ale pă- 
mîntului, fiecare din cei 
patru mineri ai Duklei au 
reușit, timp de o lună, să. 
trimită la suprafață, în fie
care zi și în fiecare schimb, 
cite 500 tone de cărbune. 
Dacă ar fi fost depozitat 
separat, cărbunele extras 
de ei într-o singură zi ar fi 
format un impozant con al 
cărui volum ar fi depășit 
472 000 m3. O asemenea can
titate de cărbune extrasă 
într-un singur schimb de 
patru mineri nu se află în
registrat în scriptele nici 
unei exploatări carbonife
re din lume.

Se apropia sfîrșitul lunii 
— își amintea, la ieșirea 
din schimbul acelei fericite 
zile, conducătorul brigăzii, 
minerul J. Marta — și nici 
pe departe nu se întreve
dea posibilitatea unui 
menea record. La un

c. prisacaru, 
corespondent Agerpres 

Praga

ase-
mo-

la

(Continuare în pag. a 4-a)
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© 
spre

primind, pe 
pusă în joc,

6,30; 12,30 și 14,30 din

studenți au participat la 
frumoasă drumeție 
Sebeșului, Excursia 
pe lîngă momentele 
nă și destindere și
deosebit de util pentru 
denți 
gică 
rimi.

sportivă

7 ; 13 ; 15 din Crivadia
Petroșani

studenții
Kraus 

mai 
alte cîteva 
urmărite cu

avut 
odih- 
scop 
stu-

documentarea geolo- 
zonele din împreju-

Munca rnyiohîlează 
pe

F.C. Galați ! ; 4)
„carioca" ; 5) Repre- 
- ...în ansamblu I ; 

...la Tătaru I ; 7) Mij-

f.M.P. 
studenți fil- 

Programarea 
cinema în 

cadrul
comisiei

institut pentru 
dezideratelor 
studenților.

Agendă studențească

în me- 
Retre- 
cără- 
agere 
caba

ne

Ne sînt încă proaspete 
morie zilele de vară 
cute în munții inalți, 
rile înțesate de grupuri 
de drumeți, tumultul
nelor în care cu greu 
găseam un loc de dormit. Se
zonul turistic estival e pe sfîrșite 
căci vara predă ștafeta vremii 
toamnei tot mai des anunțată 
de tenta galben ruginie pe ca
re frunzele o împrumută în lo
cul verde Iui viu al pădurii.

Obosiți parcă de lungile 
etppe montane din zilele lui 
cuptor, itinerariile noastre de
vin acum mai scurte, ele se 
Îndreaptă tot mai des spre ce
le cîteva cabane destul de 
apropiate .nouă și care —■ spre 
meritul lor — ne oferă ace
eași desfătare, aceeași destin
dere, pe care o dorim uneori, 
după tumultul vieții trepidan
te, atît de dinamice, ce o tră
im cu toții.

Urcăm doar cîțiva, din pă
cate prea puțini, în autobuzul 
de Cimpa care avea să ne 
poarte apoi pînă aproape de 
cabană. Amabil, șoferul vrea 
să ne urce pînă sus, dar la in-

sistențele noastre oprește, lă- 
sîndu-ne plăcerea
curge pe jos ultima jumătate 
de oră (un fel de bagatelă 
în comparație cu traseele ce 
au durat ore Întregi în ex
cursiile noastre anterioare).

V oievodu, puținCabana 
populată in ciuda distanței re
lativ mici
Petroșani, ne întîmpină ospita
lieră, cu perul ei iamiliar, 
nealterat de trecerea timpului. 
Regăsim atmosfera destinsă 
a acestui loc de agrement, la 
care șoseaua carosabilă urcă 
acum pînă în curtea cabanei 
și ușurează astfel In mod consi
derabil accesul.

împrejurimile cabanei, oie
ri o gamă largă de direcții de 
a ne Înscrie pe diferite trasee

turistice. Pe marcajul de tri
unghi roșu ajungem In circa 
trei ore în Poiana Muierii și 
in continuare, după aproxima
tiv încă o oră de mers, putem 
descinde la cabana Obîrșia 
Lotrului. Un alt drum ne con
duce prin punctul Bilele, fie 
spre cabana Șurlanul, după 3-5 
ore de mers, fie spre Valea 
Sebeșului la cabana Oașa tre- 
cînd în prealabil prin Gura 
Potecului.

in aceste zile de început de 
toamnă, cabana Voievodu de
vine și locul preferat al vână
torilor care își aleg 
de urmărit falnicul cerb 
patin. 
acest 
trage 
zeiței 
răsplătiți de mult 
teu. dar in multe 
compensați de o 
lânțuită presărată cu 
peripeții și neprevăzut.

Turistul se rezumă, Insă, la 
ceea ce cabana și împrejuri
mile ei imediate oferă In cele 
cîteva ore petrecute 
vă asigurăm, stimați 
că aceste clipe pot să 
totuși foarte mult.

Am remarcat însă lipsa unor 
dotări anexe, (existente cînd- 
va) ce ar putea completa în 
mod fericit posibilitățile de 
destindere. Ne referim ia dis
pariția popicăriei și a scrlncio- 
bului sau la amenajarea unul 
teren de volei pentru care spa
țiul existent din incinta caba
nei ar fi arhisuficient.

Dar și fără aceste minusuri 
care nu afectează prea mult 
posibilitățile de agrement 
existente aici, cabana Voievo
du rămlne un punct de atrac
ție turistică pe care vi-1 reco
mandăm cu căldură. Cu o sin
gură condiție : să lăsați como
ditatea la o parte și să urcați 
cit mai curînd în autobuzul de 
Cimpa sau în... automobilul 
dumneavoastră.

Inceputul de an universitar 
are pentru studenții anilor III 
— subingineri și V — ingineri 
o semnificație în plus ; ei vor 
trebui sâ se decidă asupra te
melor proiectelor de stat la 
care vor începe să lucreze în 
curînd și care vor sintetiza 
cunoștințele profesionale a- 
cumulate de-a lungul anilor 

studiu.

ja celor trei animatori ai ci- 
neclubului studenții Ovidiu 
Munteanu, luliu 
Vlad Bogoiu, au 
organizate încă 

seri de acest gen
viu interes de studenții I.M.P,

ca țintă 
car- 

cerbilor, 
fascinant, a-
an adepți ai 

Întotdeauna 
visatul tro- 
din cazuri 

urmărire In- 
atitea

Aurel DULA

Mama către adolescenta sa ;
— Ar fi bine dacă ai consuma cit mai mult lapte și 

unt; acestea au o influență favorabilă asupra tenului.
-— De ce mi-ar servi aceste substanțe artificiale 

cînd dispun de creme și pudre ?

★
Studenții facultății de medicină răspund la întreba

rea profesorului, de ce alăptarea pentru noul născut 
este mai superioară decît hrănirea cu lapte de vacă.

Iată cîteva răspunsuri :
— Hrana este mai curată.
— Laptele mamei nu poate să-l mănînce pisica.

ANECDOTE
— Este mai comod în călătorii.
— Este păstrat într-un ambalaj mai frumos.

★
La șeriful din Texas sosește o doamnă, care a ră

mas văduvă cu un an în urmă, solicitînd anumite do
cumente. Privind hîrtiile, doamna se adresează șeri
fului :

— Observ că în documente ați scris văduva Brown. 
După cite vedeți nu sînt deloc văduvă. Domnul care 
mă însoțește este soțul meu.

Bine — zise șeriful — imediat aranjăm și asta, 
după care scoase pistolul împușcind însoțitorul doam
nei. Apoi exclamă triumfător :

— Sînteți, doamnă ! Văduvă ! !
Fr. MORARU

„Cupa 
bobocilor"

S-au încheiat săpăturile arheologice prevăzute a se efec
tua anul acesta la Sarmizegetusa, fosta capitală a ȚJâcîei 
romane. Lucrările, relizate de un colectiv de cercetători con
dus de conf. dr. Hadrian Daicoviciu, de la Universitatea din 
Cluj, au scos la iveală importante materiale și valori istorice. 
Astfel, în partea de est a amfiteatrului roman s-a des
coperit o construcție formata din mai multe ziduri, cu 
inscripții și două fîntîni, care reprezintă o parte din tem
plul zeității medicale. Tot în apropierea amfiteatrului a 
fost scos la iveală un mausoleu cu un sarcofag și două 
morminte din cărămidă.

Așa cum apreciază specialiștii, cea mai semnificativă des
coperire este un cap de meduză din bronz, poleit cu aur, lu
crat artistic. Au fost găsite, de asemenea, 75 monede romane 
din bronz și argint, un opaiț din ceramică și alte obiecte, ma
joritatea datlnd din secolul al II-lea al erei noastre.

de 
de păr

La Congresul internațional 
al constructorilor de viori, 
care a avut loc recent în orașul 
Harrogate, participanta au atras 
atenția asupra penuriei de 
păr de cal, necesar pentru 
confecționarea arcușului de vi
oară. In cea mai mare parte, 
acest păr provine de ia caii 
•din America de Sud sau din

Statistica...
In urma unui control efec

tuat recent de pompieri doar 
15 din 3 000 de hoteluri din 
Londra au primit atestarea că 
sînt asigurate contra incendiu-

După cite o furtună, iată,

vine vreme bună.

Foto : Victor BOGDAN

viori duc lipsă 
de cal

Siberia. Aceștia din urmă au 
căzut victimă cu miile unei 
epizotii și astfel prețul păru
lui de cal a crescut în răstimp 
de un an cu sută la sută. 
Concomitent insă producția 
de viori a înregistrat o creș
tere considerabilă pe plan 
mondial.

incendiară
Iui. De fapt, și la aceste ho
teluri măsurile de protecție 
au fost luate de-abia după ce 
suferiseră pagube în urma 
unor incendii.

Pepită de aur de 6 kg
O pepită de aur cîntărind 

peste 6 kg a fost descoperită
în regiunea auriferă Magadan 
din Siberia orientală.

Aceasta este cea mai mare 
pepită de aur care s-a găsit a- 
nul acesta în regiunea Maga
dan din Orientul îndepărtat 
sovietic, cunoscută prin filoa
nele sale aurifere.

Tot prin grija consiliului 
popular au fost amenajate do
uă stații pentru călători 
Merișor și Crivadia la care 
și-au adus contribuția
muncă patriotică cetățenii din 
comună.

ORIZONTAL : 1) Fost jucător la Bacău și 
portar la Jiul - Atacant la Celuloza Călă
rași (div. B) ; 2). Situație de gol dată... - ...la 
Adamache I ; 3) Cupa învinsului - La Sna, 
gov I ; 4) Jucător la F.C. Bihor ; 5) A trage 
la poartă I... — ...iăr Adamache ! ; 6) In pla
sa porții - Apărător la F. C. Argeș ; 7) La 
Tamaș I... — ...și la Naidin I — In plină fază I ; 
8) A apărat poarta El Salvadorului în Me
xic - în atac I ; 9) Joacă în div. A - Porta
rul Chimiei Rm. Vîlcea.

ORIZONTAL : 1) Servesc la... tavă ; 2) Iar 
i-.a sărit muștarul - Refren la un concert pe 
lac ; 3) Cu pete negre pe bot - Pe cerul... 
poeților ; 4) Teodor cel mic - Exclamația u- 
nei păreri de rău (pop) ; 5) La jumătatea 
brațului - Luate din stog ! ; 6) Fără o mînă 
- Mîncată de la... coadă I ; 7) Albitură pe 
la degete - Ceasul de la țară ; 8) Stația de 
alimentare auto — Foarte comod 
Irascibilă.

; 4)
Atom 

spațiu 
- Un

S. ARDELEANU

VERTICAL : 1) Half al reprezentativei Por
tugaliei - La Caraman I... ; 2) ...și la Gra
ma l — Jucător ia F. C. Bihor ; 3) Ca un su
porter fanatic - De la 
„Templul" fotbalului 
zentativă fotbalistică.
6) Pasă scurtă I... — . . . .
locaș la Internazionale Milano ; 8) Fundaș 
la C. S. U. Galați... - ...și la Sportul studen
țesc ; 9) Jucător la C. F, R. Cluj — Minge 
pasată.

VERTICAL : 1) Reținut, drept
- Se-aude la unele lovituri ; 2) 
beznă (fem) - Ion al nostru într-un cîntec ; 
3) Galiță (reg.) — Țin de ioni (fem.) 
Puțin de tot (pop) - Fără lipsuri ; 5) 
fără o moleculă I - Determinat în
- A se văita ; 6) Barcă pescărească ■
altfel de ecou ; 7) Luate din nuc - De lau
dă și preamărire ; 8) Arabile ; 9) Arbuști
cu multă măduvă - O glumă.
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Bine spus dictonul... sună chiar frumos : 
Mintea sănătoasă-n... corpul sănătos ! 
Deci, se pare, sportul, de cînd cu dictonul, 
Ca să-i dea valoare, dete chiar el tonul 
După cum se știe, din antichitate... 
Sportul, deci înseamnă... multă sănătate. 
(Chiar dacă pc-acesta-n... ultimă instanță 
Nu oricine-1 face pentru... performanță) 
Și, ca o dovadă, că ne place sportul, 
Cînd nu-i meci -pasă, ne-nhămăm cu cortul 
Și urcăm pe munte. Sau, organizăm 
Cîte-un meci de olds-boyș ca să ne... distrăm, 
Cum găsim „terenul mic" că e vacant... 
Insă ce-i acolo ! ! (?)... Ce-i interesant 
Că-n complexul nostru de la stadion 
S-a schimbat dictonul într-un... talion .' 
Și-am să-ncerc, acuma, să fiu... explicit: 
Știți, terenu-acela mai... pipernicit, 
La intrarea-a doua de la stadion ? 
E, să știți, terenul cel cu... ghinion !
EI „suportă" meciuri de... antrenament 
El e „magazia" de... asolament 
Tot pe el, săracul, se depozitează 
Zgură, ierbicide (parcă-ar fi o oază 1) 
Tot pe el se-adună amalgam, reziduuri 
De mîncare, oase și bucăți de ziduri... 
Tot el e acela care-i mai... dosit 
Deși-i mai adesea, zilnic, folosit...
Iar intrare-a doua, de care-aminteam 
Parcă-i o intrare de la un... bairam 
Devenit tectonic mai... autohton (!) 
La... intrarea-a doua de la stadion.
I-a fost dată „fața" șj-ntr-o „ilustrată 
Pe adresa"... cărora... Insă se constată 
Că deși „peisajul" fost-a în ziar 
Cei ce-1 patronează n-au de loc habar I. . 
Deci, să facem sporturi preferențiale 
Savurînd la... izuri pestilențiale !

Ion LICIU

zile studenții 
participă la dezbaterea hotă- 
rîrilor plenarei C.C. al P.C.R. 
cu privire la îmbunătățirea 
și perfecționarea învățămîn- 
tului din țara noastră. Buna 
cunoaștere a acestor preve
deri va constitui una din 
premisele activității rodnice 
a studenților în noul an uni
versitar.

Sdptămîna care se încheie 
azi a debutat pentru studenții 
„boboci" cu o întrecere spor
tivă de amploare - „Cupa a- 
nilor I". S-au disputat meciuri 
de fotbal, tenis de masă, volei 
și șah, cîștigătorii 
lingă rîvnita cupă 

diferite premii.

In fiecare joi, aula 
găzduiește pentru 
me artistice, 
spectacolelor de 
aulă se însene in 
cupărilor 
rale din 
facerea 
rale ale

A

In documentare

Sub egida 
sport-turism 
C. U. A. S. C. 
mine Petroșani,

comisiei 
din 
al Institului de 
un grup de 12

Autobuz
pe ruta

Petroșani

Acționînd continuu pentru 
transpunerea în viață 
nerilor făcute de 
Consiliul popular al 
Banița, cu sprijinul
lui de transport în comun din 
cadrul E.G.C. Petroșani a pre
lungit traseul de autobuz Pe
troșani — Merișor pînă la Cri
vadia.

Acum, cetățenii din comună 
pot călătorii în condiții bune 
pînă la Crivadia avînd la dis
poziție de trei ori pe zi auto
buzul, respectiv la orele :

în

prin

Recent, cineclubul studen
țesc a găzduit o seară de 
proiecții cu imagini din India 
și alte țări asiatice. Prin

Pe zi ce trece prinde 
mai mult contur noua 
sportivă a institutului. Demn 
de subliniat este faptul că 
majoritatea lucrărilor sînt e- 
xecutate prin munca patrioti
că a studenților. Unul din o- 
biectivele care va fi finalizat 
In curînd îl constituie siste
mul de drenate al terenului 
de fotbal.

măsuri ?
Ziarul nostru nr. 

din 11 septembrie a.c. 
tica faptul că în zilele 
vineri crescătorii de 
male și producătorii inter-
cooperatiști, — încâlcind dis
poziția comitetului 
tiv al consiliului 
județean privind

rea tîrgului de animale pî
nă la data de 10 octombrie 
— continuă să-și vîndă 
animalele în cartierul Ae
roport.

Era de așteptat ea, în 
urma semnalului dat de 
ziar, organele de resort din 
cadrul consiliului popular 
municipal, inspecția comer
cială de stat și dispensarul 
veterinar să ia măsuri efi
ciente pentru interzieerea 
vînzării. Faptele dovedesc 
însă că cei vizați și în ma
terialele anterioare 
înțeles să acționeze cu 

răspunderemitate și 
acest sens.

In ziua 
septembrie 
terenul din 
termice

vineri 
orele 

centralei 
zonele

*

ț

* 
ț 
ț

I
*

J
*

*

!

*
*

i

verzi din • jurul blocuri
lor 1-3 de pe strada Inde
pendenței, ca și în alte 
puncte ale cartierului Ae
roport, erau transformate 
în tîrg de animale. Zeci de 
porci, berbeci, viței, nume
roase căruțe încărcate cu 
tot felul de produse se 
aflau concentrați aici spre

vînzare. Atmosfera care 
teristică tuturor tirgurilor 
de animale devenise așadar, 
din nou prezentă sub gea
murile apartamentelor, a 
locatarilor. Abia mult mai 
tîrziu, după cîteva ore, or
ganele de miliție sesizate 
au reușit să-i evacueze din 
locurile amintite.

Fiindcă situația relatată 
continuă să se mențină, du
pă cite am constatat și in 
celelalte localități ale mu
nicipiului, solicităm orga
nele în drept să dispună 
aplicarea măsurilor nece
sare în cazul acelora care 
nu respectă dispoziția or
ganului județean privind 
închiderea tîrgului. Poate în 
felul acesta se va face ordi
ne și în cartierul Aeroport.

An de an, un număr tot 
mai mare de salariați din 
Valea Jiului sînt trimiși 
să-și îngrijească sănătatea, 
să-și petreacă concediul de 
odihnă în stațiunile balneo
climaterice de la munte sau 
mare.

Astfel numai în primele 
nouă luni ale anului în curs, 
consiliul municipal al sin
dicatelor Petroșani a pri
mit 3 864 bilete pentru tra
tament și 2 109 bilete pentru 
odihnă, în total 5 973, repar
tizate sindicatelor din dife
ritele categorii de salariați 
— mineri, constructori de 
mașini, ceferiști, construc
tori, salariați ai unităților 
comerțului de stat și din 
alte întreprinderi sau insti
tuții.

Comunistul Gheorghe 
Brîndău — strungar destoi
nic și mese'" prl 
Așa este caracterizat în Fa
brica de stilpi hidraulici din 
Vulcan.

Foto : I. LICIU
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Steagul roșu
0 cerință expresă a realizării sarcinilor de (Urmare din pag- U

extracție întărirea disciplinei muncii

■U Căminul 
Cristur a găzduit 

nirea populației maghiare 
române cu asist, univ. Tiberiu 
Toro (Univ. Timișoara). A ur
mat un spectacol oferit de for
mațiile artistice locale.

cultural din 
întîl- 

91

Ș|K Astăzi, la ora 11, Hu. 
zeul judefean Deva este 

gazda unui concurs de creație 
cu tema „Din toată inima" la

plineIn cadrul activității 
de răspundere pe care o des
fășoară organizația de partid, 
un moment deosebit de impor
tant, prin semnificațiile sale 
principiale și prin consecințe
le de ordin practic, îl repre
zintă adunarea generală a co
muniștilor. Ca formă de ma
nifestare concretă a democra
ției interne de partid, aduna
rea generală constituie cadrul 
în care se produce schimbul 
de idei, are loc confruntarea 
de opinii, se supun judecății 
colective toate problemele 
principale care stau în fața 
unității economice, instituției.

Un astfel de cadru propice 
pentru dezbaterea probleme
lor ce-i frămîntă pe comuniș
tii din sectorul III al E.M. Pe
trila, I-a constituit recenta a- 
dunare generală care a avut 
loc în organizația de bază nr. 
3.

Obiectul analizei responsa
bile, exigentă din adunarea 
generală l-a constituit modul 
de desfășurare a muncii po- 
litico-organizatorice pentru 
mobilizarea tuturor minerilor 
și cadrelor tehnice la îndepli
nirea sarcinilor de plan ce 
vin sectorului III.

Colectivul sectorului III 
situat ani de zile în rîndul 
lectivelor fruntașe de la mina 
Petrila, inclusiv în 1972. Re
zultatele obținute însă anul 
acesta de minerii sectorului 
nu sînt pe măsura capacității 
colectivului, a sarcinilor de 
plan, sectorul înregistrînd în 
ultimele luni serioase' rămî- 
neri în urmă la producția de 
cărbune.

Cauzele sînt multiple. Ma
joritatea lor însă provin din 
nerespectarea disciplinei de 
producție, din slaba muncă de 
educație politică desfășurată 
în rîndul membrilor de partid 
din sector. Nu întîmplător bi
roul organizației de bază a 
pus în dezbaterea adunării 
generale a comuniștilor pro
blema disciplinei la lotul de 
muncă. Atît referatul prezen
tat de Ion Călușeru, secretar 
al organizației de bază, cît mai 
ales discuțiile purtate în adu
nare au subliniat ca o datorie 
morală de prim ordin a comu
niștilor să lupte activ pentru 
îndeplinirea sarcinilor de plan. 
Ori, tocmai în acest domeniu 
se constată o slăbire a simțu
lui de răspundere pentru sar
cinile încredințate.

Referindu-se la gradul de 
disciplină al membrilor de 
partid, comunistul loan Dună, 
miner șef de schimb la abataj 
frontal, a arătat în mod critic 
neajunsurile provocate de e- 
chipa de lăcătuși, în frunte cu 
șeful acesteia, Dorel Brîndu- 
șa care muncind neglijent, 
fără simțul răspunderii, atunci 
cînd au scos complexul de a- 
bataj au blocat întreaga acti
vitate a brigăzii de mineri. 
Din această cauză sarcinile de 
extracție la brigadă și sector 
au avut de suferit. Partea me
canică a sectorului, la rîndul 
ei, nu acordă ajutor eficient 
brigăzilor de mineri. In acest 
sens a fost mult discutat în

A fost criticat, de asemenea, 
brigadierul minier Eugen Voi- 
cu din cauză că nu s-a respec
tat monografia de armare 
ceea ce a dus la ‘producerea 
unei surpări la abatajul fron
tal în ziua de 1 septembrie, 
surpare ce n-a fost lichidată 
decît pe data de 3 septembrie. 
Acest fapt a dus la pierderea 
unor cantități importante de 
cărbune.

Asupra defecțiunilor tehni
ce din cadrul abatajelor și a 
actelor de indisciplină săvîr- 
șite de unii salariați a insistat 
și comunistul Vasile Ene, 
membru al biroului, care răs
punde de munca de propagan
dă. Arătând că disciplina este 
un rezultat direct al activită-

re-

s-a 
co- adunare „cazul11 Dorel Brîn- 

dușa, un om cu atitudinea ne
corespunzătoare față de pro
blemele producției, față de 
colectiv, care trebuie să stea 
în atenția preocupărilor edu
cative ale organizației de 
partid și a conducerii secto
rului.

Insușindu-și observațiile 
critice, pentru rămînerea sub 
plan, minerul Virgil Sișu, con
sideră că unele cauze ale ne- 
realizărilor trebuie căutate și 
în funcționarea necorespunză
toare a benzii transportoa
re. De altfel această problemă 
a fost abordată și de comunis
tul Mircea Picu, maistru mi
nier principal care a înfățișat 
în fața adunării generale cîte- 
va acte de indisciplină solda
te cu defecțiuni tehnice cu in
fluențe dintre cele mai nega
tive asupra realizării sarcini- ‘ 
lor de producție. Un caz de 
indisciplină este și cel al lui 
I. Bogdan, care deși a fost re
partizat pentru întreținerea 
benzii transportoare, nu s-a a- 
chitat cu simț de răspundere 
de sarcini.

ții educative desfășurată de 
organizația de partid, vorbito
rul a propus adunării genera
le să întreprindă activități e- 
ducative concrete, urmate de 
rezultate practice.

Despre influența negativă 
pe care au exercitat-o actele 
de indisciplină asupra reali
zării sarcinilor de plan, a vor
bit și ing. Benone Costinaș, 
șeful sectorului. El a scos în 
evidență în mod deosebit fap
tul că maiștrii nu-și fac dato
ria cu simț de răspundere, nu 
controlează locurile de mun
că și nu iau măsurile cores
punzătoare impuse de situați
ile de indisciplină ivite în pro
cesul de producție.

Lipsa de colaborare între 
personalul mediu tehnic, dar 
mai ales deficiențele în or
ganizarea activității sectorului, 
au determinat rezultatele slabe 
înregistrate la producția de 
cărbune în luna august. Multe 
brigăzi, printre care se numă
ră cele conduse de Florea Mi- 
onici și Gavrilă Jurcan au 
contribuit, printr-o muncă de
zorganizată lipsită de răspun-

dere, la nerealizarea planului, 
întreaga situație din sector 

se explică prin lipsa de exi
gență și tolerarea indisciplinei 
în rîndul colectivului de sala
riați. După cum au subliniat 
în acest sens vorbitorii, vino- 
vați se fac deopotrivă biroul 
organizației de partid și con
ducerea sectorului III, care 
n-au privit în permanență ac
tivitatea de producție cu în
treaga răspundere partinică 
ce Ie revine.

In urma analizei din aduna
rea generală rezultă că în sec
torul III Petrila, în cadrul or
ganizației de partid de aici 
spiritul de disciplină a slăbit. 

• principiul muncii colective nu 
a fost respectat, iar hotărîrile 
adoptate, nu sînt aplicate cu 
fermitate. Din cuvîntul comu
niștilor se constată că respec
tarea disciplinei de partid — 
obligatorie pentru fiecare co
munist, indiferent de funcția 
ce o deține — a fost grav în
călcată de unii membri de 
partid. Lipsa unui control sis
tematic asupra modului cum 
comuniștii își îndeplinesc sar
cinile încredințate a dus la in
staurarea 
pasivitate 
lipsuri în 
de bază.

Din frămîntările comuniști
lor se desprinde ideea centra
lă că analiza la modul gene
ral, fără examinarea concretă 
a activității fiecărui membru 
de partid, nu duce la stimula
rea spiritului de responsabili
tate față de sarcini, la crește
rea gradului de disciplină.

Iată de ce în adunările ge
nerale viitoare din sector va 
trebui să se dezbată cu mai mul
tă tărie principalele proble
me ale activității, să stimule
ze și mai mult spiritul critic 
și autocritic al membrilor de 
partid, să combată cu fermi
tate fenomenele negative, ma
nifestările de indolență și su
perficialitate din activitatea 
comuniștilor.

Numai îndeplinindu-și în a- 
cest fel atribuțiile cu care es
te investită, adunarea genera
lă poate să reprezinte o ade
vărată școală de educație și 
răspundere comunistă.

KW Tot ieri seara, munici- 
piui Deva a găzduit un 

amplu carnaval al tineretului 
la care peste 1 000 de tineri, 
costumați In vechile vesminte 
ale breslașilor Devei medieva
le sau în costume de daci, ro
mani sau naționale, reprezen- 
tînd personaje istorice, de 
basm sau teatru, însoțiți de 
frumoase care alegorice și pur- 
tînd torțe în mîini, au parcurs 
distanta de la stadion pînă în 
piața Victoriei — locul de des
fășurare al carnavalului.

iolaloria „Hațegana" — Hune
doara, echipa de dansuri a clu
bului sindicatelor din Deva, că
lușarii din Boiu și Geoagiu, ta
raful căminului cultural din 
Va fa de jos, grupul folcloric al 
căminului cultural din Dăbica, 
echipa de dansuri a Liceului pe- 
dagocic Deva, ansamblul fol
cloric al Institutului de mine 
Petroșani, dansatorii căminului 
cultural din Muncelul 
soliști vocali.

Mare,

unei atmosfere de 
și toleranță față de 
cadrul organizației

C. HOGMAN

Montajul utilajelor tehnologice
obiectiv primordial în lucrările de amplificare

și modernizare a Preparației Lupenî
(Urmare din pag. 1)

clarat ing. Luca Suciu, șeful 
lotului; se află în lucru plan- 
șeul de la cota 32,0 și depu
nem toate eforturile pentru a 
ue încadra în termenul de

> noiembrie pentru termina-
.5 executării planșeului de 

la cota maximă de 42 metri 
In momentul de față, proble
ma noastră nr. 1 o constituie 
ritmul lucrărilor de montai 
care vor putea fi executate în 
bune condiții numai în al
ternativa primirii ritmice a 
utilajului tehnologie11.

Am notat că pînă în pre
zent a fost executat cca. 
la sută din volumul total de 
lucrări de montaj prevăzut, 
realizări care cuprind prin
tre altele 12 benzi de trans
port, 7 centrifuge verticale, 
5 vibrante și oscilante, suflan- 
te. confecții etc.

Ca urmare a faptului că au 
fost asigurate fronturile de 
lucru și au existat materiale 
necesare, ritmul montajelor e- 
lectrice a devansat (deși nu 
e normal să fie așa !...) pe 
al utilajelor, instalațiile 
forță destinate alimentării 
tllajelor 
prezent, 
la sută

Cele 
lucrări realizate pînă acum 
domeniul lucrărilor de mon
taj vor fi completate prin în
ceperea lucrărilor de montaj 
a patru filtre, două concasoa- 
re, ciururi și benzi transpor
toare care au fost livrate deja.

Se apreciază că o impor
tanță deosebită pentru reali
zarea în termen a lucrărilor 
de montaj o avea furnizarea 
mașinilor de zetaj și a cuvelor 
de mediu dens. Centrala căr
bunelui Petroșani, ca bene-

cel 
de
u-

investiției, va trebui 
demersurile necesare 
la timp a acestor 
care provin din im-

realizate oină 
reprezentând cca. 

din devizul total, 
peste 3 milioane

60

lei
în

ficiar al 
să facă 
obținerii 
instalații 
port, asigurînd astfel posibi
litatea eșalonării optime a lu
crărilor de montaj.

Dacă în ceea ce privește 
furnizarea și montarea, uti
lajului tehnologic 
poate fi apreciată ca 
mitoare, lucrurile nu 
tocmai bine în ceea ce 
te confecțiile metalice.

„Vedeți, mult timp 
purtat discuții în legătură cu 
prețul confecțiilor, ne spune 
Ioan Bălan, maistru principal 
electromecanic. Acum proble
ma s-a rezolvat, dar confec
țiile continuă să întârzie să 
ne sosească".

Intr-adevăr, comanda pen
tru executarea confecțiilor 
metalice a fost lansată și ac
ceptată de către I.U.M.P., in
să pînă în prezent singura 
sursă de furnizare a confec
țiilor a rămas tot atelierul 
propriu al T.C.M.M., a cărei 
capacitate de 
știe prea bine 
tă.

Din discuția 
doi interlocutori a reieșit că, 
în eventualitatea livrării rit
mice a utilajelor și a confec
țiilor, există posibilitatea ter
minării pînă la termenul pre
văzut — 1 aprilie 19?4 — a 
primei linii tehnologice. Am 
căutat să aflăm ce se va întâm
pla în eventualitatea (nedori
tă...) in care livrarea nu se va 
produce ritmic...

„Sîntem preocupați încă de 
pe acum de asigurarea efec
tivelor de muncitori speciali
zați la lucrările de montaj, 
fapt ilustrat de sosirea echi-

situația 
mulțu- 

stau 
priveș-

s-au

producție se 
că este limita-

purtată cu cei

pelor conduse de Ion Popa și 
Nicolae Iorga, ne-a declarat 
inginerul Luca Suciu. De a- 
semenea vom continua să 
menținem aceeași colaborare 
strînsă cu beneficiarul, echi
pele de muncitori calificați 
din cadrul preparatei Lupeni 
fiindu-ne de un real folos în 
timpul perioadelor de vîrf ale 
lucrărilor de montaj".

Constatăm, așadar, o mobi
lizare corespunzătoare a cons- 
structorilor lotului Lupeni în 
vederea recuperării restanțe
lor și a finalizării în bune 
condițiuni a acestui important 
obiectiv de investiții. între
gul* colectiv al lotului trebuie 
să depună toate eforturile în 
vederea executării în ritm 
susținut a lucrărilor de cons
trucții în perioada în care 
condițiile atmosferice se men
țin favorabile.

In același timp, Centrala 
cărbunelui Petroșani și 
I.U.M.P. trebuie să asigure li
vrarea la timp a utilajelor 
tehnologice și a confecțiilor 
atât de mult așteptate, în așa 
fel îneît lipsa acestora să nu 
devină o cauză care să con
ducă Ia apariția unor noi res
tanțe în

Există 
termenul 
țiune să
fel îneît la 1 aprilie 1974 pri
ma linie de preparare din ca
drul noii secții a preparației 
Lupeni să intre în probe teh-

• nologice. Pentru aceasta este 
necesar ca toți factorii, be
neficiar și constructor, să de
pună toate eforturile conjuga
te pentru ca ritmul de execu
ție a lucrărilor, și îndeosebi 
a celor de montaj, să se desfă
șoare normal, fără nici o amî- 
nare, fără nici o întîrziere.

execuție.
reale posibilități ca 
de punere în func
ție respectat, în așa

care participă poeți țărani din 
mai multe judefe. La ora 18, 
bulevardul 23 August din De
va va cunoaște animația speci
fică unei ample parade a por
tului popular, iar la ora 19, 
stadionul „Cetate" va fi locui 
de desfășurare al unui specta
col muzical-coregrafic denumit 
„Nestemate folclorice", Și-au 
anunfat participarea ansamblul

gg In municipiul 
doara și la Lupeni < 

petreceri cimpenești iar 
bana Poenița — Orăștie, 
mafiile artistice de amatori din 
localitate prezintă un amplu 
spectacol folcloric. In centrele 
de comune au loc simpozioane 
și mese rotunde cu tema „Jude
țul Hunedoara pe coordonate
le socialismului", fiind urmate 
de programe artistice.

Hune- 
au loc 
la ca- 

, for-

A primit
costum

pe măsură...

SPORT • SPORT • SPORT

Victoria
fotbalul di- 
reintră în 
întrerupe- 
campionat, 
tricolorilor

Astăzi din nou 
vizionar A își 
drepturi, după 
rea survenită în 
de participarea
noștri la confruntarea de la 
Leipzig cu „naționala11 R.D. 
Germane. Deci, din nou fot
balul intern, cu etapa de as
tăzi, va cuprinde în mirifi
cele și fascinantele lui mre
je, atît pe jucători, antre
nori, arbitri, cît și pe marea 
masă a iubitorilor sportului 
— rege. Elevii antrenorului 
Traian Ivânescu, primesc 
replica colegilor lor de la 
Rapid, echipa ce ocupă locul 
11 în clasament, care în ca
drul manifestărilor prilejui
te de aniversarea a 50 de ani 
de existență a clubului fe
roviar, a dispus joi, într-un 
meci amical, de formația, 
braziliană A. B. C. Natal, cu 
scorul de 4—0. Jiul a susți
nut un meci de verificare în

Telex

nu trebuie scăpată !
compania C.F.R.-ului Sime- 
ria, pe care a învins-o cu 
scorul de 4—2. Punctele au 
fost înscrise pentru formația 
noastră de către Nagy (de

Avancronică 
fotbalistică

două ori), Mulțescu și Libar- 
di. Deci, cum s-ar spune, 
ambele combatante sînt în 
formă, nutrind fiecare do
rința expresă de a obține 
victoria în acest meci. Mul
țescu, Libardi, Stocker et 
compania, vor trebui să
bordeze partida de astăzi cu 
multă ardoare, cu o nemăr
ginită dăruire în joc. Victo
ria nu va trebui să ne scape,

a-

cele două puncte puse în joc 
constituind pentru Jiul do
uă carate prețioase, absolut 
necesar să fie dobîndite în 
această etapă, puncte care 
vor cîntări mult în balanța 
tentativei — începute deja 
destul de promițător — a ju
cătorilor noștri de a ieși din 
impasul în care se află de 
la debutul acestui campio
nat.

Deci, băieții de la Jiul au 
azi o sarcină dificilă, un e- 
xamen greu, de susținut, ca
re dacă va fi trecut cu brio, 
dată fiind și valoarea adver
sarilor noștri, va constitui o 
reușită remarcabilă, un pas 
viguros făcut pe drumul re
virimentului evoluției echi
pei. Așadar, cu încredere în 
obținerea unei victorii, cu 
gîndifl din toată inima ală
turi de favoriții noștri. „Hai 
Jiul111

Samoilă Iuhas, căsătorit, 
cu 4 copii, neîncadrat în 
cîmpul muncii, fiind și re
cidivist, domiciliat în jude
țul Alba — iată pe scurt 
fișa personală a acestui in
divid în vîrstă de 36 ani, 
care într-o noapte din luna 
aprilie a.c. a intrat în locu
ința lui C. I. din Petrila, 
prin forțarea unui geam de 
la cămara cu alimente și a 
sustras suma de 600 de lei. 
Cu o parte din bani și-a 
cumpărat niște haine, iar 
restul i-a consumat pe bă
utură. Hainele însă nu le-a 
putut îmbrăca decît două 
zile, întrucît a fost depistat 
de organele de miliție, și 
instanța ,1-a condamnat la 
un an închisoare. Va primi, 
în schimb, gratuit, un alt 
gen de costum. Pe măsură !

Plimbare cu...
ghinion

I. ȚA BRE A

Telex Telex Telex
LOS ANGELES 29 (Ager

pres). In sferturile de finală 
ale turneului internațional de 
tenis de la Alamo (California) 
Ray Moore a reușit să-l învin
gă cu 7—6, 6—4 pe campionul 
american Stan Smith. Suede
zul Borg l-a eliminat cu 6—4, 
5—7, 7—6 pe americanul Tom 
Gorman. In semifinale Borg 
îl va întâlni pe Moore. Ceilalți 
semifinaliști vor fi cunoscuți 
după desfășurarea partidelor ; 
Tanner — Emerson și Ale
xander — Ashe.

ternațional masculin de han» 
bal de la Lodz, echipa Poli
tehnica Timișoara a întâlnit 
selecționata orașului Grun
wald (Polonia), pe care a în
vins-o cu scorul de 21—14 
(9—8).

Intr-un alt joc, echipa Ani
lină Lodz a întrecut cu 30—15 
(15—8) pe S.C. Magdeburg 
(R.D. Germană).

Battrick (Anglia). Jucătorul 
american Marty Riessen l-a 
eliminat cu 6—1, 6—3 pe com
patriotul său Eddi Dibbe. In 
semifinală, Riessen îl va în- 
tîlni pe învingătorul meciului 
dintre australianul John 
Newcombe si americanul Brian 
Gottfreid.

ion Aruncuteanu din bu- 
peni, recidivist (condamnat 
pentru conducerea unui au
tovehicul în stare de ebrie
tate, în 1969) a fost angajat 
în calitate de conducător 
auto la I.P.S.P. Deva. Deși 
era repartizat să efectueze 
curse la balastiera Balota 
— Criscior, el a părăsit lo
cul de muncă, plecînd cu o 
masivă autobasculantă mar
ca „Kraz“ spre Petroșani, 
fără a avea aprobarea con
ducerii. Circulînd cu vite
ză mare, a pierdut contro
lul volanului și a intrat în- 
tr-un șanț, deși drumul era 
uscat și vizibilitatea foarte 
bună. Paguba produsă în
treprinderii prin deteriora
rea mașinii este de 7 880 lei, 
iar secției de drumuri și po
duri din Deva i-a adus pre
judicii — prin „desrădăci- 
narea morcovilor11 de pe 
margine — în valoare de 
1 800 lei. Pe lingă faptul că 
acum este bun de plată, 
mai are de executat și o pe
deapsă de 2 ani închisoare 
pentru abuz în serviciu.

PRAGA 29 (Agerpres). — 
In localitatea cehoslovacă Ji» 
vec s-a disputat întâlnirea in
ternațională de fotbal dintre 
selecționatele de tineret (pî- 
nă în 21 de ani) ale Ceho
slovaciei și Poloniei. Partida 
s-a încheiat la egalitate: 0—0.

VARȘOVIA 29 (Agerpres). 
— In prima zi a turneului in

NEW YORK 29 (Agerpres). 
— Turneul internațional de 
tenis de la Chicago, concurs 
contmd pentru" „Marele Pre
miu — FILT“, a programat 
trei partide din cadrul sfer
turilor de finală ale probei 
de simplu. Campionul român 
Ilie Năstase l-a întrecut cu 
6—2, 7—6 pe englezul Graham 
Stilwell și va juca în semi
finală cu olandezul Tom Ok- 
ker, învingător cu 6—4, 6—4 
în partida susținută cu Gerald

BARCELONA 29 (Agerpres). 
— In sferturile de finală ale 
turneului internațional de 
tenis de Ia Barcelona a fost 
înregistrată o surpriză de 
proporții : cunoscutul jucă
tor cehoslovac Jan Kodes, fa
voritul nr. 1 al concursului, 
a fost eliminat cu 6—4, 2—6, 
5—7 de spaniolul Luis Bru- 
guera. Cealaltă semifinală pro
gramează o partidă de mare a- 
tracție t Juan Gisbert (Spa
nia) — Adriano Panatta (Ita
lia).

Bătăușii au 
fost potoliți

• Prietenul dumneavoastră are drep
tate, tovarășe S. Mitrache. Comerțul am
bulant cu semințe, porumb copt și „flori
cele11, desfășurat la colțul parcului orășe
nesc (str. Republicii — str. Mihai Vitea
zul) este un comerț clandestin, practicat 
de persoane fără autorizația necesară, ne
prezentând garanții de igienă și ne avînd 
controlul medical reglementar, cum se cere 
în comerțul alimentar. Dar dacă organe
le sanitare nu intervin...
• Stimate tovarășe P.S. din Crivadia. 

Intr-adevăr este rău că apa pîrîului Me- 
rișor a spălat — în două locuri 
nul de protecție 
ductei Ia punctele 
pîrîului, chiar în 
stîneos Merișor 
că energeticienii de la Paroșeni, benefi
ciarii acestei conducte, se vor sesiza și lua 
măsuri — înainte ca apele mari ori viitu
rile de toamnă să Ie rupă conducta.

Controlul preventiv, pentru perioada de 
toamnă — iarnă al conductei, trebuia în
să să-l facă din proprie inițiativă...
• L. B. (Vulcan str. Preparației nr. 

6): Nu putem interveni în cursul proce-

tere- 
din jurul con- 

de traversare a 
dreptul defileului 

Crivadia. Noi sperăm

Motorașe pentru acționarea ștergătoarelor 
de parbriz

Zilele trecute, întreprinde
rea de motoare electrice din 
Pitești a omologat și a intro
dus în fabricația de serie mo
torul electric fracționat de 
tip EP-2, varianta tropicaliza- 
tă, care va acționa ștergătoa- 
rele de parbriz ale autoca
mioanelor „Roman11 și „Dac11, 
destinate exportului în țări cu 
climă caldă.

In decursul celor cinci ani 
care au trecut de la intrarea 
în funcțiune a întreprinderii 
piteștene, în nomenclatorul 
său de fabricație au fost în-

(Urmare din pag. 1)

La intrarea m orașul Uricani. Foto : I. 1UCIU

scrise 35 tipuri de motoare e- 
lectrice asincrone, realizate în 
mai mult de 100 de variante 
constructive și 25 tipuri de 
motoare electrice fracționare, 
concepute în 36 variante 
tensiune. Pînă Ia sfîrșitul 
nului vor fi incluse în
ducție alte două tipuri de mo
toare fracționare pentru e- 
chiparea întrerupătoarelor de 
joasă tensiune. Datorită ca
racteristicilor lor tehnico- 
funcționale superioare, motoa
rele electrice fabricate la Pi
tești sînt solicitate în nu
meroase țări străine, printre 
care U.R.S.S., R.S.F: Iugosla
via, Iran, Danemarca. Italia, 
R.S. Cehoslovacă, Olanda, Su
edia, R.P. Polonă, R.P. Chine-

a

40* fadă,
sului pe care-1 aveți cu o altă familie 
din același bloc. Dacă cel pe care-1 re
clamați își continuă represaliile, adre- 
sați-vă miliției orășenești.
• Marin Arean, Paroșeni (Aleea 

Lăcrimioarelor nr. 3): Sesizăm conduce
rea C. L. F. Petroșani, pe această cale, 
cu privire la atitudinea lipsită de corec
titudine a gestionarului I. Popescu 
(despre care am mai scris). Firește, aș
teptăm un răspuns pe care vî-1 vom co
munica.

(Agerpres)

Intervenție 
în timp

promptă, 
record

producția a fost salvată. Mai 
mult decît atât, la sfîrșitul 
schimbului producția supusă 
preparării a fost recuperată, 
depășind planul pe schimb, 
s-a făcut posibilă pornirea li
niei de spălare și totodată re- 
cepționarea Ia timp a produc
ției de la exploatările minie
re. Lăcătușii din echipa lui

Francisc Deda au demonstrat 
odată în plus priceperea, pu
terea lor de organizare în si
tuații excepționale, de dăruire 
pentru interesele producției, 
ale întreprinderii.

La sfîrșitul celor 8 ore de 
muncă, maistrul principal A- 
lexandru Laszlo a ținut să-i 
felicite pe lăcătuși pentru 
timpul record în care au reu
șit să remedieze avaria.

Frații Dreguș loan și Pe
tru din Uricani, angajați la 
mină, erau cunoscuți ca niș
te bătăuși sadea, organele 
de ordine aplicîndu-le de 
nenumărate ori amenzi. In 
septembrie 1972, aflați în 
bufetul „Păltiniș11 din Uri
cani în avansată stare de e- 
brietate, fără nici un motiv, 
căutau pricină de gîlceavă 
cu diverși consumatori. D. 
loan chiar la lovit fără nici 
un motiv pe B. A., care 
nici nu-l cunoște? pe agre
sor.

Pe 
casă, 
frați 
tori asupra cărora s-a a- 
bătut așa, din senin, cu o 
ploaie de pumni. Pentru 
faptele lor, au primit fieca
re ceea ce meritau : în ca
drul procesului public ce a 
avut loc în 14 iunie ax„ în 
sala Casei de cultură din 
Uricani, D. Ioan a fost con
damnat la 1 an și 3 luni în
chisoare, iar D. Petru, ceva 
mai pașnic, a primit doar 
un an (grațiat acum). Altă
dată însă...

stradă, în drum spre 
cel mai mare dintre 

a acostat cîțiva trecă-

Aurel COMȘA,
Nicolae GHERGHIN, 

judecători

Reînnoiți-vă abonamentele 
la ziarul

Steagul roșu
Prețul unul abonament este de 8 lei 

lunar, 24 de lei trimestrial.
Abonamentele se fac la chioșcurile sl 

dlfuzorli de presă din Întreprinderi.
ASI6URAȚ1-VĂ DIN TIMP ZIARUL DUM

NEAVOASTRĂ PREFERAT I

Mica publicitate
VIND Dacia 1100 perfectă stare 36 000 km. Floresc, str. 

Constructorul bl. A sc. 1 ap. 3 Petroșani.
VIND casă și pian, Lupeni 6 August 9. Informații Mașek 

Teodor, Lupeni Minerilor 36.
VIND casă str. 6 August nr. 15 Lupeni, lingă farmacie.
VIND mașină Gordin. Vulcan, str. Aleea Crizantemelor 

bloc 6 sc. II ap. 16.
PIERDUT

sile, eliberată
Iegitimație de serviciu pe numele Giurea Va- 

de E.M. Aninoasa. O declar nulă.

FAMILIA Horincaru anunță cu adîncă durere înceta» 
rea din viață a scumpului lor soț, tată și bunic, loan Ho
rincaru. înhumarea va avea loc azi, 30 septembrie 1973, o- 
rele 15, din str. Măgura nr. 18 Petroșani.
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Dezbaterile 
din cadrul Adunării 
Generale a O.N.U.
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Cosmonaufii de pe „Soiuz-12“ 
s-au înapoiat pe Pămînt

kilometri
Karagan- 

Cosmona-

NAȚIUNILE UNITE 29 —
Trimisul special Agerpres, 
Victor Martalogu. transmite : 
In încheierea primei săptă
mîni a dezbaterilor de politi
că generală din cadrul Adu
nării Generale a O.N.U. au 
luat cuvîntul reprezentanții 
Zambiei, Uruguayului, Bah- 
reinului, Columbiei, Gabonu- 
lui, Turciei, Albaniei Senega
lului, Arabiei Saudite, Tanza
niei, Spaniei și Sierei Leone.

In , intervenția sa, ministrul 
de externe zambian, Elijah 
Mudenda, a subliniat importan
ța deosebită a destinderii, a- 
preciind că obiectivul princi
pal al statelor 
O.N.U. trebuie 
întărirea păcii 
internaționale.

Remarcînd rezultatele slabe 
realizate în domeniul dezar
mării ministrul de externe al 
Uruguayului, Juan Carlos 
'Blanco, a lansat un apel pen
tru utilizarea în scopuri paș
nice a energiei nucleare.

Referindu-se la problemele 
cu care sînt confruntate țările 
în curs de dezvoltare, minis
trul de 
Alfredo Vasquez Carriosa, 
apreciat că speranțele de dez
voltare ale acestor state nu 
vor fi împlinite dacă nu va fi- 

realizată o nouă diviziune in
ternațională a comerțului,

. membre ale 
să-l constituie 
și securității

externe columbian, 
a

unțprevăzîndu-se, totodată, 
acces mai liber al produselor 
lor de export pe piețele mon
diale. Ministrul columbian a 
reafirmat dreptul țărilor în 
curs de dezvoltare de a-și re- 
dobîndi resursele naturale, 
concesionate altor state în ba
za unor acorduri cu caracter 
colonial.

Ministrul de externe turc, 
Haluk Bayulken, a relevat, la 
rîndul său, evoluția spre pro
gres și destindere caracteris
tică ultimilor ani, care deși 
lentă, — a spus el — ofdră 
motive de satisfacție și opti
mism. Bayulken a amintit, în 
context, realizările înregistrate 
în direcția convocării Confe
rinței general-europene pen
tru securitate și cooperare. 
Referindu-se la situația din 
Cipru, ministrul turc a ex
primat speranța că negocie
rile inter-comunitare lărgite 
vor avea rezultate acceptabi
le pentru toate 
resate și vor fi 
elimine pentru 
tuația potențial 
insulă.

Necesitatea reducerii deca
lajului economic dintre țările 
industrializate și cele 
curs de dezvoltare a fost 
bliniată și de ministrul 
externe al Sierei Leone, Des
mond Luke.

Întîlnlre 
Richard Nixon — 

Willy Brandt
WASHINGTON 29 (Ager

pres). — Cancelarul vest-ger
man Willy Brandt, aflat in 
Statele Unite cu ocazia celei 
de-a 28-a sesiuni a Adunării 
Generale a Organizației Nați
unilor Unite, a fost primit, 
sîmbătă, la Casa Albă, de pre
ședintele Richard Nixon.

HELSINKI

HELSINKI 29

CAIRO

cu
(Agerpres). 

— In Capitala Finlandei s-au 
deschis, . sîmbătă, lucrările 
Conferinței internaționale de 
solidaritate cu lupta poporu
lui din Chile. Conferința a 
fost organizată de un comitet 
de inițiativă finlandez, care

lupta poporului din
grupează reprezentanți ai ma
jorității partidelor politice din 
Finlanda, și de Secretariatul 
Consiliului Mondial al Păcii. 
Iau parte un mare număr de 
delegați din circa 50 de țări. In 
rîndul participanților chilieni 
se află fiica lui Salvador Al-

lende, Isabel. Din Româ
nia, la conferință participă o 
delegație a Comitetului Nați
onal pentru Apărarea Păcii, 

' formată din Sanda Rangheț, 
secretar al Comitetului și 
prof. pniv. dr. Paul Alexan
dru Georgescu.

MOSCOVĂ 29 (Agerpres). 
— Jncheindu-și programul de 
activități la bordul navei cos
mice „Soiuz-12“, cosmonauta 
sovietici Vasili Lazarev și O- 
leg Makarov s-au înapoiat pe 
Pămînt — transmite Agenția 
TASS.

La ora 14,34 (ora Mosco
vei), aparatul de cobori re al 
cosmonavei a efectuat o ate
rizare lină, la 400 
sud-vest de orașul 
da, din Kazahstan. 
ufii se simt bine.

In cursul zborului orbital, 
au lost eiectuate experimen
tele planificate și au fost ve
rificate sistemele de bord 
perfecționate, menționează a- 
genfia. In cursul activității 
de manevrare, orientare și 
stabilizare a navei a fost pu
să la punct dirijarea automa
tă și manuală In diferite re
gimuri de zbor. Conform pro
gramului, cosmonaufii au e- 
fectuat spectrofotografierea 
fenomenelor naturale. După 
Încheierea experimentelor, au 
avut loc operațiunile de pre
gătire a cosmonavei In vede-

rea întoarcerii pe Pămînt.
înainte de a coborî de pe or

bită, echipajul a orientat na
va și, la momentul stabilit, a 
pus în funcțiune instalația 
motoare de frînare. La opri
rea motorului s-a produs se
pararea compartimentelor na
vei, iar aparatul de coborîre 
a intrat pe traiectoria des
cendentă.

La înălțimea de 7,5 kilo
metri, a fost pus în funcțiune 
sistemul de parașutare, iar in 
imediata apropiere a Pămîntu- 
lui au început să funcționeze 
motoarele de aterizare lină. 
Astfel, aparatul de coborîre 
a aterizat 
bilită.

Pe tot i 
sistemele 
paratajul 
„Soiuz-12“ 
proșabil.

Examenul medical la care 
au fost supuși cosmonaufii 
chiar la locul aterizării a a- 
rătat că starea sănătății lor 
este bună.

Zborul lui nSoiuz-12“ a du
rat două zile.

lin în regiunea sta-

parcursul zborului, 
agregatului și a- 
știintific al navei 

‘ au funcționat ire-

părțile inte- 
de natură să 
totdeauna si- 
explozivă din

în 
su-
de

Mesajul lui Norodom Sianuk
adresat secretarului general

al O.N.U
NAȚIUNILE UNITE 29 (A- 

gerpres). — Norodom Sianuk, 
șeful statului Cambodgia, 
președintele Frontului Unit 
Național al Câmbodgiei, a 
adresat secretarului general al 
O.N.U. un mesaj, în care, re- 
levîncl realitățile din Cam
bodgia și atitudinea adoptată 
cu privire la această țară de 
participanții Ia Conferința la 
nivel înalt a țărilor nealiniate, 
desfășurată în perioada 5—9 
septembrie a.c. Ia Alger, cere

ca pe agenda lucrărilor A- 
dunării Generale a O.N.U. să 
fie inclusă problema restabi
lirii drepturilor legitime ale 
Guvernului Regal de Uniune 
Națională al Câmbodgiei în 
Organizația Națiunilor Unite.

La Cererea a 19 state mem
bre ale O.N.U., între care și 
România, mesajul lui Noro
dom Sianuk a fost 
ca document oficial 
de-a 28-a sesiuni a 
Generale a O.N.U.

distribuit 
al celei 

Adunării

$ La Academia de Științe 
a R.P. Ungare a avut loc o 
conferință internațională a 
istoricilor cu tema : „Istorio
grafia celui de-al Il-lea 
război mondial în Europa de 
ost și centrală". Din Româ
nia la conferință a participat 
0 delegație condusă de 
ricul G. Zaharia.

și al organizațiilor de Cruce 
Roșie.

$ Un nou zăcămînt de pe
trol a fost descoperit în Ma
rea Nordului, în zona plato
ului continental al Marii 
Britanii, la aproximativ 125

f» I»a Bratislava au 
sfîrșut lucrările celui 
Il-lea simpozion internațio
nal consacrat Construcției 
de locuințe și mediului ur
ban. Au luat parte arhitecți 
din 10 țări socialiste, printre 
care și România. Participan- 
ții au realizat un larg schimb 
de experiență cu privire la
sarcinile care revin arhitec
turii în crearea unui mediu 
ajhbiant sănătos și optimist, 
în condițiile revoluției teh- 
nico-științifice contempora
ne.

Cuvintarea președintelui R.A. Egipt, 
Anwar Sadat, la reuniunea consacrată 
comemorării a trei ani de la moartea 

Nasser
CAIRO 29 (Agerpres). — 

La Cairo, a avut Ioc, în pre
zența președintelui R.A. Egipt, 
Anwar Sadat, o reuniune co
mună a Comitetului Central 
al Uniunii Socialiste Arabe 
și a Adunării Poporului, con
sacrată comemorării a trei 
ani de la moartea lui Gamal 
Abdel Nasser.

Șeful statului egiptean, 
Anwar Sadat, a evocat, în dis
cursul său, personalitatea lui 
Gamal Abdel Nasser, devota
mentul acestuia față de cauza 
țării sală.

După ce a subliniat hotărî- 
rea poporului egiptean de a

merge înainte spre realizarea 
obiectivelor sale, președintele 
Sadat a spus : „Eliberarea te
ritoriilor ocupate este sarci
na noastră principală". An
war Sadat a definit, în con
tinuare, ca obiective ale popo
rului egiptean continuarea 
dezvoltării generale a țării, a 
transformărilor sociale in in
teresul maselor, adîncirea de
mocrației.

In ce privește realizarea u- 
niunii cu Libia, președintele 
egiptean a arătat că aceasta 
trebuie să se înfăptuiască „pe 
bazele cele mai solide și cele 
mai adecvate".

Luptele din Cambodgia

Puternice presiuni exercitate 
de forțele patriotice împotriva 

lonnolistepozițiilor
CAMBODGIA 29 (Agerpres}. 

— Unități ale forțelor patri
otice cambodgiene au lansat, 
sîmbătă, atacuri asupra poziți
ilor trupelor regimului de la 
Pnom Penh situate la nord și 
la sud de capitala khmeră. 
In cursul zilei precedente pa
trioții au silit forțele lonnolis
te să evacueze două poziții 
strategice — Dei Kraham și 
Spean Bak — din zona meri
dională a perimetrului de-

popoarelor de a trăi în pace 
și libertate se deschide o 
perspectivă reală.

EVOLUȚIA SITUAȚIEI DIN CHILE
Acțiunile represive, numeroasele percheziții 

celorlalți conducători ai Unității Populare
SANTIAGO DE CHILE 29 

(Agerpres). — La aproape trei 
săptămîni de la lovitura de 
stat militară, Chile continuă 
să rămînă sub regimul stării 
de urgență. . Forțele armate 
subordonate juntei, care și-a 
asumat puterea supremă în 
stat, desfășoară ample acțiuni 
în vederea arestării principa
lilor conducători politici și 
sindicali care au făcut parte 
sau au susținut guvernul de 
Unitate Populară.

Acțiunile represive și i 
meroasele percheziții, care 
desfășoară atît în

urmăresc arestarea

capitală,

nu-
: se 

cit

și în restul țării, au drept 
scop arestarea celorlalți con
ducători ai Unității Populare, 
întrucît guvernul militar se 
teme că aceștia vor organiza, 
într-o rețea unică, nucleele de 
rezistență, subliniază agenția 
France Presse.

Generalul Cezar Mendoza, 
directorul general al corpului 
de carabinieri și membru al 
juntei, a recunoscut, într-un 
interviu, că „în țară continuă 
să existe focare de rezistență, 
deși armata a luat toate mă
surile necesare".

In Anzi, au loc ciocniri scur
te, dar violente, între forțele 
armate și grupuri de adepți 
ai Unității Populare. Autori
tățile militare apreciază că în 
pădurile din zona montană 
peste 3 000 de susținători ai 
Unității Populare acționează 
împotriva trupelor juntei. A- 
genția Associated Press rela
tează că în apropierea orașu
lui Panguipulli, la 900 kilo
metri sud de capitală, grupuri 
armate rezistă,, de asemenea, 
împotriva operațiunilor lansa
te de unități militare.

Proteste in întreaga lume împotriva perse
cuțiilor la care sînt supuși patrioții chilieni

(Agerpres).

29 (Agerpres). — 
a avut loc un 

de-a

HAVANA 
La Havana 
miting consacrat celei 
13-aniversări a înfințării Co
mitetelor pentru apărarea re
voluției — cea mai largă or
ganizație de masă din Cuba, 
și în semn de solidaritate cu 
poporul chilian.

Luind cuvîntul Fidel Cas
tro, prim-secretar al C.C. al 
P.C. din Cuba, primul minis
tru al Guvernului revoluțio
nar, a condamnat cu fermita
te lovitura militară de stat și 
actele antipopulare ale juntei 
militare din Chile, exprim' 
solidaritatea poporului cu
banez cu patrioții chilieni.

La miting a luat, de aseme
nea, cuvîntul fiică lui Salva
dor Allende, Beatrice Allen
de.

isto-

de-al

nord-est Insulele
Shetland, la o adîncime de 
3 200 metri.

• Uniunea Internațională 
a Telecomunicațiilor a anun
țat, vineri, la Geneva, că de
legațiile Portugaliei și Re
publicii Sud-Africane au 
fost „excluse de la lucră
rile conferinței acestei or
ganizații, care se desfășoară 
în prezent la Torremolinos, 
în Spania.

Cererea de excludere a 
fost prezentată de 32 de sta
te africane și acceptată de 
marea majoritate a delega
țiilor prezente. Conferința a 
hotărît apoi excluderea ce
lor două țări de la toate re
uniunile U.I.T.

fensiv al Pnom Penhului și 
au distrus fortificațiile inami
cului din localitatea Prak 
Kampoes, situată la 10 kilo
metri de capitala cambodgia- 
ană.

Alte lupte au avut loc, sîm- , 
bâtă, în regiunea localității 
Vihear Suor, oraș situat la 20 
kilometri nord-est de Pnom 
Penh, pe malul opus al Me- 
kongului. Aici, pozițiile lon
noliste s-au aflat timp de trei 
săptămîni sub un intens tir de 
artilerie al patrioților, iar 
încercările unor coloane mi
litare ale regimului de la’. 
Pnom Penh de a realiza jonc
țiunea cu unitățile din Vihear 
Suor s-au lovit de rezistența 
dîrză a forțelor patriotice, ca
re controlează principalele 
drumuri de acces spre locali
tate. Angajamente militare 
s-au semnalat, de asemenea, 
in zona Kompong Tuol, la cir
ca 20 kilometri sud-vest de 
capitală, într-un perimetru 
care cuprinde importanta in--j 
tersecție a șoselei naționale” 
nr. 3 cu drumul nr. 38.

MOSCOVA 29
— După cum informează a- 
genția TASS, Comitetul Cen
tral al Partidului Comunist al 
Uniunii Sovietice a dat pu
blicității, sîmbătă, o declarație 
în care protestează împotriva 
actelor de ilegalitate și sama
volnicie din Chile, împotriva 
persecutării patrioților.

In declarație se adresează, 
totodată, un apel către forțele 
democratice și progresiste din 
lume de a se ridica în apăra
rea tuturor democraților din 
Chile, pentru a nu permite 
reprimarea fizică a lui Luis 
Corvalan, secretar general al 
Partidului Comunist din Chi
le, neobosit luptător 
pace, democrație și 
social, pentru interesele 
tale ale 
chilieni.

a tuturor prizonierilor politici 
chilieni. *

★

pentru 
progres 
’? vi- 

oamenilor muncii

★

29 — Coresponden- 
Bogdan, 

Adresîndu-ne

ROMA 
tul Agerpres, Radu 
transmite : Adresîndu-ne tu
turor democraților întregii o- 
pinii publice, forțele politice 
și sindicale din Italia, Biroul 
Politic al Partidului Comu
nist Italian, face un apel pen
tru a 
multă 
triva 
a se 
activă 
lieni arestați. Cerem guvernu
lui italian — se spune în do
cument — să facă uz de în
treaga sa autoritate pentru a 
garanta integritatea și viața 
tovarășului Luis Corvalan și

se exprima cu și mai 
forță protestul împo- 

regimului reacționar și 
manifesta solidaritatea 
cu toți democrații chi-

BRUXELLES 29 (Agerpres).
— Intr-un comunicat dat pu
blicității la Bruxelles, Biroul 
Politic al Partidului Comunist 
din Belgia cere guvernului 
belgian să nu acorde nici un 
fel de sprijin regimului mili
tar din Chile. In document se 
face apel la toate forțele pro
gresiste din țară să acționeze 
pentru a determina încetarea 
represaliilor juntei militare 
împotriva Frontului Unității 
Populare și a cercurilor pro
gresiste din Chile.

Totodată, la Bruxelles a a- 
vut loc o manifestație contra 
noului regim chilian. Au luat 
parte 2 000 de persoane, în
tre care — precizează a- 
genția France Presse — mai 
multe personalități belgiene.

★
NEW YORK 29 (Agerpres).

— Președintele național al 
Partidului Comunist din 
S.U.A., Henry Winston, și se
cretarul general al partidu
lui, Gus Hali, au cerut înce
perea unei campanii de ma
să de proteste împotriva 
ricolului că junta militară 
Chile să atenteze la viața 
cretarului general al P.C. 
Chile, Luis Corvalan.

★
PARIS 29 (Agerpres). —

cretarul general al Partidu
lui Comunist Francez. Georges 
Marchais, a făcut, în cadrul 
unui articol publicat sîmbătă,

în ziarul „l’Humanite", un a- 
pel în sprijinul ■ organizării 
unei ample campanii pentru 
eliberarea secretarului gene
ral al P.C. din Chile, Luis 
Corvalan. arestat de junta mi
litară. „Pentru a-1 salva 
secretarul general- al 
dului Comunist din 
Luis Corvalan, care 
arestat, și pe toți cei 
cărora planează pericolul, es
te necesar ca oamenii mun
cii, întregul popor francez, să 
desfășoare și mai larg miș
carea de protest și de soli
daritate" — arată Georges 
Marchais.

Alte state au
recunoscut 

Guineea-Bissau »<■

pe- 
din 
se- 
din

Se-

pe 
Parti- 
Chile, 
a fost 
asupra

GUINEEA-BISSAU 29 (A- 
gerpres). — Noul stat african
— Republica Guineea-Bissau
— a mai fost recunoscut de 
către Egipt, Etiopia, Tunisia, 
Maroc, Zair, Camerun, Ugan
da, 
către 
une 
giei. 
publica Guineea-Bissau, 
vernul sudanez a

Burundi, Niger și de 
Guvernul Regal de Uni- 
Națională al Cambod- 
Recunoscînd oficial Re- 

gu« 
anunțat, 

totodată, că va sprijini efor
turile acestui stat de a fi ad
mis in O.N.U.

Recordul de la Dukla
(Urmare din pag. 1)

• Ga urmare a ploilor 
persistente, care au provocat 
mari inundații, într-o regiu
ne situată în sud-vestul Insu
lei Java, peste 25 000 de per
soane au trebuit să fie eva
cuate cu ajutorul militarilor

® Cu prilejul împlinirii a 
20 de ani de la formarea gru
pelor de luptă — unități ar
mate ale muncitorilor —, la 
Berlin a avut loc, sîmbătă, 
un miting la care a luat cu- 
vîntul Erich Honecker, prim- 
secretar al C.C. al P.S.U.G. 
El a evidențiat cotitura care 
s-a produs în relațiile inter
naționale în direcția păcii și 
a coexistenței pașnice, sub
liniind că în fața dorinței

® Celebra pînză a lui Le
onardo da Vinci, Gioconda, 
va părăsi anul viitor Pari
sul, urmînd să fie expusă în 
Japonia. De altfel, nu este 
pentru prima dată cînd Mo
na Lisa părăsește Luvrul ; 
în 1963, capodopera artistu
lui renascentist călătorise în 
Statele Unite.

CAMBODGIA 29 (Agerpres). 
— Forțele patriotice au cu
cerit două poziții inamice în
tărite, la 11 kilometri sud de 
Pnom Penh. Comandantul ce
lor două poziții evacuate a 
declarat agenției U.P.I. : „In 
ultimele 20 de zile, am avut 
20 de morți, 120 răniți, iar o 
parte din oamenii ce ne-au 
fost trimiși ca întăriri au de
zertat". Alte unități lonnoliste 
de pe centura exterioară de 
apărare a Pnom Penhului au 
trebuit să se retragă cu cîteva 
sute de metri ca urmare a 
presiunii exercitate de for
țele patriotice, într-o zonă si
tuată- Ia 19 kilometri sud-est 
de capitală.

Sediu al P.C. din 
de elemente

Japonia atacat 
extremiste

ment dat. însă, combina 
noastră a pătruns intr-un 
strat ceva mai gros decît 
cele cu care ne obișnuisem. 
Aceasta ne-a bucurat și am 
hotărît să reglăm ritmul 
muncii noastre, efortul nos
tru, cu cel al mașinii, să 
rămînem peste orele înscri
se în program. Și așa, omul 
și mașina, sprijinindu-ne 
și înțelegîndu-ne perfect, 
am reușit să facem ceea ce 
nu a mai făcut 
intea noastră.

Recordul de 
Dukla nu este 
lat. Astfel anul 
în cursul

nimeni îna-

FILME
DUMINICA, 30 SEPTEMBRIE

PETROȘANI — 7 Noiem
brie : Antoniu și Cleopatra ; 
Republica : Explozia ; PE
TRIE A : Poliția mulțumește; 
LONEA — Minerul: Adio 
Petersburg ; ANINOASA : 
Lumea animalelor ; VUL
CAN : Ultimul cartuș ; LU- 
PENI — Cultural : Rond de 
noapte ; Muncitoresc : Quei- 
mada; URIC ANI; Cupa glo
riei.

LUNI, 1 OCTOMBRIE
PETROȘANI — 7 Noiem

brie : Salcîmul liliachiu ; 
Republica : Alfred cel Mare; 
PETRILA: Poliția mulțu
mește ; LONEA — Minerul: 
Poloneza de Oghinski ; A- 
NINOASA : Lumea animale
lor ; VULCAN : Omul nu e 
singur ; LUPENI — Cultu
ral : Imblînzirea focului; 
Muncitoresc : Queimada ; U- 
RIGANI: Cupa glpriei.

RADIO
6.00 Buletin 'de știri ; 6.05 

Concertul dimineții; 7,00

Radiojurnal ; 8,00 Partidului, 
inima și versul ; 8,10 Ilustra
te muzicale ; 9.00 Ora satu
lui ; 10,00 Radiomagazinul 
femeilor ; 10,30 Succese ale 
discului ; 11,00 Buletin de 
știri ; 11.05 Intîlnire cu me
lodia populară și interpretul 
preferat'; 11,35 Orchestra 
Paul Mauriat ; 12.00 De toa
te pentru toți ; 13,00 Radio
jurnal ; 13,45 Stele ale cînte- 
cului ; 14,00 Unda veselă ; 
14,30 Orchestra de muzică 
populară a Radioteleviziunii: 
15,00 Buletin de știri ; 15,15 
Sport și muzică ; 17,45 Rit
muri... ritmuri ; 18,00 Azi, în 
România ; 18,39 Cintă Ileana 
Constantinescu și ~
Fărcaș ; 19,00
19,15 
22,00 
rii și 
me“ ;
23,00
Buletin de știri; 0,03—5,00 
Estrada nocturnă.

DUMINICĂ, 30 Septembrie

sportiv. 
Polonia

18,30

18,55

19.15
19,20

20,10
/

Dumitru 
Radiojurnal ; 
duminicală ;Estrada

Radiojurnal ; 22,30 A- 
duete din opera „Lak- 
22,50 Moment poetic;

Dans non-stop ; 24.00

8,00 Bună dimineața.
8,30 Cravatele Roșii.
9,25 Film serial : Daktari.
9,50 Viața satului.

11,00 Emisiune în limba 
maghiară.

12,30 De strajă patriei.
13,00 Album duminical.
16,20 Magazin

• Fotbal:
— Țara Galilor (pre
liminariile campio
natului mondial).
• Deschiderea Con
gresului Comitetului 
olimpic internațional. 
Transmisiune de la 
Varna.
• Marele premiu al 
Europei la călărie — 
sărituri peste obsta-

20,30

21,40

cole (manșa I). Inre- 
gistare de la Aachen. 
Film serial : Arthur.
Episodul XI.
Vetre folclorice. In 
zona de cîmpie a Ba
natului.
Publicitate.
1001 de seri : Moby 
Dick (VII).
Telejurnal. Săptămîna 
politică internă și in
ternațională 
gini.
Reportajul 
nii : Orașul 
Teslui.
Gala lunilor 
tembrie. 
Cu Elena 
rina Petrescu, 
Rădulescu. ~ 
trescu, Virgil 
nu, Mihai 
Corina Chiriac. 
pia Panciu, 
Stamate, Gelu 
ceag, Gabriel 
Mihai Perșa și 
Romantica.

în ima-

săptămî- 
de lingă

— Sep- 
Toamna ; 

Cernei I- 
Dem. 

Gică Pe- 
Ogășa- 
Fotino, 

:, Olim- 
Cristina 

Col- 
Iencek, 

alții.

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

TOKIO 29 — Coresponden
tul Agerpres, Florea Țuiu, 
transmite: Sediul din Kuma
moto (Insula Kyushu) al Parti
dului Comunist din Japonia 
a fost atacat, vineri după- 
amiază, de elemente extremis
te aparținînd, potrivit infor
mațiilor date de poliție, or
ganizației de dreapta care 
pus la cale, cu cîtva timp în 
urmă, atentatul împotriva vie
ții președintelui Prezidiului 
C.C. al P.C.J.. Kenji Miya
moto.

Extremiștii au aruncat în 
sediul P.C.J., din goana auto
mobilului, o bombă artizanală. 
Nu au fost înregistrate victi
me.

♦

Declarațiile premie 
rului indian 

Indira Gandhi

22,00 Telejurnal. Sport.

LUNI, 1 Octombrie

17,30

118,05

19,00
19,15
19,20

19,30

20,00

20,05

20,35
20,40

21,30

22,10

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

DELHI 29 — Coresponden
tul Agerpres, Ion Puținelu, 
transmite: Luind cuvîntul Ia 
o întrunire publică desfășura
tă în orașul Srinagar, premie
rul'indian, Indira Gandhi, și-a 
exprimat convingerea că pers
pectivele bune ale recoltei din 
acest an vor permite soluțio
narea unor probleme dificile 
în aprovizionarea eu alimen
te, relevînd, în același timp, 
că guvernul urmărește asigu
rarea cerințelor de bază ale 
populației. Șeful guvernului 
indian a subliniat necesitatea 
intensificării eforturilor în 
vederea creșterii producției si 
a impulsionării ritmului de 
dezvoltare a țării în toate do
meniile.

la mina 
un caz izo- 
trecut ca și 

acestui an, în 
R. S. Cehoslovacă au fost
înregistrate dese cazuri de 
depășire a celor mai bune 
performanțe naționale și 
internaționale înregistrate 
la extracția cărbunelui. Ma
rea armată a minerilor ță
rii, care se mîndrește, pe 
drept, cu tradiția ei de 
muncă, cu experiența înain
tată. a înțeles sensul pro
fund al apelului lansat de 
partidul comunist de a se 
munci, intens in această ra
mură de bază a economiei 
naționale pentru a asigura, 
într-un timp cit mai scurt 
posibil, echilibrarea ba
lanței de combustibil a țării. 
Pentru ca cele 109 milioane 
tone de cărbune și lignit 
cite s-au extras anul trecut 
— cantitatea ce plasează 
Cehoslovacia socialistă
printre țările fruntașe 
lumii în extracția de 
bune — nu satisfac pe 
plin cerințele interne,
reu în creștere, de combus
tibil și obligațiile de export, 
îndeosebi în ce privește căr
bunele cocsificabil. Iată pen
tru ce, acum doi ani, după 
ce au fost evaluate cu aten
ție și răspundere toate re
zervele interne de care mai 
dispune industria carbonife
ră națională a fost lansată

ale 
căr- 
de- 

me-

chemarea : „Mai mult căr
bune pentru patrie, pentru ' 
popor!“. y,

Cei dinții au răspuns mi
nerii din marele bazin Most, 
de unde se extrage jumătate 
din producția anuală de 
cărbune a țării. Le-au urmat 
cehii și slovacii din bazine
le Ostrava-Karvina. din ■ 
Kladno, cei din Handlova și 
din Modry Kamen. Au apă
rut zeci de inițiative și che
mări la întrecere, s-au con
struit așa-numitele 
buri peste rînd“ în care 
intrat, voluntar, 
neri aflati la 
declanșată o 
ce a urmărit 
metodelor de 
conducere în 
timentele acestui sector in
dustrial, de folosire intensi
vă, cu maximum de randa
ment, a mijloacelor tehnice 
de extracție și de transport 
cu care sînt dotate exploată
rile carbonifere. Așa s-a re
ușit ca pe parcursul a nu
mai doi ani cantitatea de 
cărbune extras să urce de 
la 72 milioane tone la peste 
109 milioane tone. Datele 
statistice existente demon
strează că și anul acesta , va 
fi înălțată diagrama realiză
rilor obținute în industria 
carboniferă la cote superi
oare celor din 1972. La con
sfătuirea muncitorilor mi
neri și energeticieni, desfă
șurată recent la Praga, s-a 
apreciat că. sînt întrunite 
toate condițiile ca anul aces
ta din bazinele carbonifere 
ale Cehoslovaciei să fie ex
trase 115-118 milioane tone 
de cărbune și lignit.

Circumscrisă în cadrul a- 
cestor preocupări, fotografia 
ce înfățișează pe eroii de la 
Dukla reprezintă mai mult 
decît un eveniment econo
mic — este un simbol al dă
ruirii în muncă al celui mai 
numeros detașament al cla
sei muncitoare cehoslovace.

„schim- 
au 

mulți mi- 
pensie. A fost 
largă acțiune 
perfecționarea 
muncă și de 
toate compar-

-

Demisii
ATENA 29 — Coresponden

tul Agerpres, Ion Badea, trans
mite : Al doilea vicepremier 
grec, Nikolaos Makar.ezos, ca
re răspunde de sectorul eco
nomic, a anunțat vineri, in
tr-o conferință de presă, de
misia sa din guvern. întrebat 
asupra motivelor hotărîrii sa
le, Makarezos a declarat că 
„aceasta se datorează unor 
recente deosebiri de păreri cu

din guvernul grec
Gheorghios Pa

in unele proble-
președintele 
padopoulos 
me cu caracter economic". El 
a adăugat, de asemenea, că a 
luat această hotărîre cu numai 
cîteva zile înaintea depune
rii jurămîntului de către gu
vernul Markezinis, „din dorin
ța ca nici o dificultate să nu 
intervină în procedura trans
ferării rapide, normale și inte
grale a puterii politice și a 
răspunderii".

Un. comunicat oficial dat 
publicității vineri seară la A- 
tena anunță că președintele 
Gheorghios Papadopoulos a 
acceptat demisiile prezentate 
de subsecretarul de stat pen
tru Problemele comerțului la 
Ministerul Economiei Națio
nale, Michael Balopoulos, și 
de subsecretarul de stat la 
Departamentul educației, 
Constantin Aslanidis.
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