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An hotărîtor, CINCINALULUI ÎNAINTE DE TERMENI

r

ni-

Noi construcții.Foto : N. MOLDOVEANU

încheierea vizitei
în tara noastră a președintelui
Indiei, Varahagiri Venkata Giri

calitate sensibil ameliorați. Prin îmbunătățiri succesive, fie că este vorba de modificări -de tehnologie , sau' de concepție,’ aceste produse de serie ale uzinei se comportă
permis ca, pe lingă obținerea unei productivități sporite, să se ajungă la o calitate remarcabilă a acestora, în special sub aspectul rezistenței la rupere. 'Același procedeu

LA I. U. M. P.

Pentru a veni in sprijinul abatajelor

Amplificată 'încă din primăvara acestui an prin a- pariția- Decretului 282/11 .mai 1973, activitatea factorilor de execuție și control al calității produselor întreprinderii. de utilaj minier; din Petroșani a împrumutat valențele unei preocupări majore' pentru traducerea în fapt a unui vechi, și .totuși nou, imperativ al producției: calitatea din ce în ce mai bună a produselor ce poartă marca fabricii.In condițiile în carevelele de producție ale uzinei au crescut de la an la an, fabricația de utilaje miniere care este cea mai reprezentativă componentă a producției ajungînd la volume de 3—4 ori mai mari față de numai cîțiva ani în urmă, finalizarea producției la indici calitativi superiori a consemnat realizări remarcabile.Sensibilizate la necesitățile calitative, pe care le impun exploatarea de zi cu zi a produselor sale, Jolective- le de muncitori, tehnicieni și ingineri ai I.U.M.P. și-au îndreptat în primul rîhd a- tenția asupra unor deficiențe semnalate cu o frecvență sporită. Și, fiindcă ponderea produselor sale reprezintă în primul rînd utilaj minier tehnologic și piese da^. schimb aferente, îmbunătățirile calitative mai ales pe vorba de TR-2, grinzi stîlpi hidraulici de abataj, produse la care prin planuri de măsuri speciale s-a ajuns la obținerea unor indici de
________

le-au vizat acestea. Este transportoarele articulate și

CALITATEA UTILAJELOR

PRIMORDIAL

ÎNTREGULUI COLECTIV

din ce în ce mai bine în ex- ploatare. Traducerea în fabricația ocheților și_ racleți- Ior pentru transportorul TR-2 prin matrițare la cald în locul procedeului prin turnare în coji de bachelită a

a permis fabricarea în condiții de calitate superioară a articulațiilor de la grintile articulate și a penelor de împănare a acestora.Stîlpul hidraulic de abataj, produsul cel mai controver-

Nsat din punctul de vedere al calității, a făcut obiectul u- nor preocupări speciale, în- cepînd cu consfătuirea din 7—8 mai a.c. privind calitatea și comportarea in exploatare a materialului de susținere minieră, care a a- vut loc la sediul C.C.P. cu participarea tuturor benefi- . ciarilor din Valea Jiului și din alte bazine carbonifere. In baza constatărilor ridicate cu acest prilej, s-a întocmit un amplu plan de măsuri, detaliat pînă la cele mai mici amănunte, plan care din clipa elaborării și pînă în prezent, a constituit o preocupare permanentă pentru colectivul fabricii de stîlpi hidraulici din Vulcan. 'Sarcina constructorilor de utilaj de susținere minieră nu a fost de loc ușoară, stîl- pii fabricați trebuind să facă față unui nivel competitiv ridicat în condiții de fabricație treptat ciențele uzinare xecuție realizarea unor suduri respunzătoare calitativ, prin sporirea eforturilor privind realizarea unor etanșeități superioare. Practica a demonstrat însă că periodic este necesară reîmprospătarea cunoștințelor muncitorilor din subteran, a celor ce exploatează zi de zi utilajul minier, în legătură cu modul de funcționare, întreținere și exploatare a acestuia, cu-

Sîmbătă, 6 octombrie, s-a încheiat vizita oficială pe care președintele Republicii India, dr. Varahagiri Venkata Giri, împreună cu soția sa, Sarasvathi Giri, a întreprins-o în țara noastră, la invitația președintelui Consiliului de Stat, tovarășul Nicolae Ceaușescu, și a tovarășei Elena Ceaușescu.Desfășurată pe parcursul a trei zile, vizita solului poporului indian în țara noastră, convorbirile avute cu șeful statului român au constituit un moment de înaltă semnificație în relațiile tradiționale de prietenie și colaborare ro- mâno-indiene. Ea a permis șefului statului indian să ia un contact direct cu realitățile României socialiste, să aprecieze sentimentele de prietenie pe care poporul român le nutrește față de poporul indian.Convorbirile dintre cei doi șefi de stat, desfășurate intr-o atmosferă de cordialitate și înțelegere, au consemnat progresul constant dl cooperării și colaborării româno-ln- diene, permițînd totodată i- dentificarea unor noi domenii și căi pentru dezvoltarea și mai accentuată a legăturile multilaterale reciproce, afirmarea hotărîrii comune de a promova conlucrarea țărilor noastre în viața internațională, în folosul ambelor popoare, al cauzei păcii, destinderii și înțelegerii în lume.De la reședința oficială, distinșii soli ai poporului indian au fost însoțiți de tovarășul Nicolae Ceaușescu și to

varășa Elena Ceaușescu, de tovarășul Ion Gheorghe Maurer și tovarășa Elena Maurer, precuffi și de alte persoane 0- ficiale.La sosire pe aeroport, cei doi șefi de stat sînt aclamați călduros de mii de bucureș- teni.Aerogara era împodobită sărbătorește. Sînt arborate drapelele, dp stat ale României și Indiei. Deasupra salonului oficial se aflau portretele președintelui Nicolae Ceaușescu și președintelui V. V. Giri. Pe două mari pancarte sînt înscrise ,în limbile română și hindi urările „Trăiască prietenia și solidaritatea dintre poporul român și poporul indian" !, „Trăiască pacea și prietenia între popoare" !La aeroport au venit, pentru a saluta la plecare pe înal- ții oaspeți Gheorghe Cioară, primarul general al Capitalei, Mihai Dalea, președintele Consiliului Central al Uniunii Generale a Sindicatelor. Ion Pățan, vicepreședinte al Consiliului de Miniștri, Ion Ioni- ță, ministrul apărării naționale, alți membri ai guvernului, conducători ai unor instituții centrale, generali.Erau prezenți Petre Tănăsie, ambasadorul României în India, V. K. Ahuja ambasadorul Indiei la București, precum și șefi ai misiunilor diplomatice acreditați în țara noastră-Pe aeroport se află aliniată o gardă militară care prezintă onorul. Se intonează imnurile de stat ale României și
COMUNICAT COMUN

cu privire la vizita de stat in Republica Socialistă România a 
domnului Varahagiri Venkata Giri, președintele Republicii 

India, cu soția, doamna Sarasvathi Giri(pagina a 4-a)

Aici se „nasc“ apartamente
La .Livezeni în lun

că peste Jiu, două 
macarale lucesc în 
soarele încă destul 
de călduros. Lucesc 
și se zăresc, întretăin- 
du-și parcă drumuri
le, apoi poposesc, 
descriind pete întu
necate de forme geo
metrice care nu sînt 
altceva decît planșee 
și pereți întregi de 
apartamente. Acestea 
iau naștere Ia poligo
nul de prefabricate.

...Poligonul de pre
fabricate ne-a întîm- 
pinat firesc cu, am zi
ce, acea armonie bi

Romeo Mandero și 
maistrul Petre Găvan. 
---- Chiar termina

sem un calcul privind

însemnări
necunoscută a șanti
erelor, cadențată la 
intervale regulate de 
semnalele clopotului 
macaralelor... Intr-un 
birou improvizat, a- 

plecați asupra unor 
schite inginerul șef

sistemul nou după 
care lucrăm, cu du
blarea turnării piese
lor,. Pînă în 15 noiem
brie terminăm cu în
treaga cantitate de 
piese planificată pe

acest an, ne- explica 
inginerul.

■ — înseamnă că din 
15 noiembrie veți 
termina cu 1973...

— Așa se pare.
...In ce constă acest 

nou sistem de turna
re ? Dacă înainte un 
panou -avea stagiul 
de patru zile în pla
tou pînă să fie expe
diat în depozit, acum,Vasile MOLODEȚ(Cont. în pag. a 3-a)

dwL afâat...
Pasaj subteranElectrificarea căii ferate Filiași — Mintia, precum și traficul rutier tot mai intens care se înregistrează pe șoseaua națională în zona cartierului Aeroport sînt motivele care au determinat începerea lucrărilor de construcție a unui viitor pasaj subteran care va trece pe sub șosea și calea ferată asigurînd legătura cartierului cu incinta minei Livezeni. Viitorul pasaj se va realiza în

v

condiții tehnice dificile, fără întreruperea traficului auto și feroviar, de către șantierul 71 construcții C.F.
Două rezervoare 

in plusLa baia minerilor de Ia E.M. Lupeni, nu vor mai interveni dereglări și necazuri... In prezent, aici, o echipă a sectorului gospodăresc, condusă de Nicolae Precup, lucrează cu sîrg la montarea a două rezervoare de cîte 8 mc fiecare, care vor contribui din plin la asigurarea rezervei de apă caldă a băii.

dificile. In mod s-au eliminat defi- semnalate printr-o la dimensiuni de e- cît mai exacte, prin co-

Ing. Aurel BULA
I.U.M.P.

(Continuare în pag. a 3-a)

Perioade de vîrf
în investițiile minierePe șantierele de construcții, în fronturile de lucru care des-■ chid noi căi în subteran, lunile august și septembrie au însem-■ nat intensificarea întregului potențial creator al colectivelor■ de muncă, care au transformat aceste luni în adevărate pe-■ rioade de vîrf ale ritmului de execuție a obiectivelor de in-■ vestiții. Un bilanț întocmit acum, la sfîrșitul acestei perioade■ pe șantierele de construcții și în sectoarele de deschideri în■ care se realizează un amplu program de investiții destinat■ modernizării și creșterii capacităților de producție ale mi-■ nelor Văii Jiului, permite să se tragă concluzia că mobilizarea■ colectivelor a fost la înălțimea așteptărilor. Astfel, restanța■ de 18 milioane de lei care exista Ia 30 iulie în realizarea lu-■ crărilor de investiții în cadrul unităților din Valea Jiului ale■ Centralei cărbunelui Petroșani a fost în întregime recupera-■ tă, la data de 30 septembrie înregistrîndu-se chiar o depășire I de aproape 4 milioane la aceste lucrări.■ Rezultate deosebit de bune s-au înregistrat la executarea lu-■ crărilor miniere subterane și la montajul utilajelor tehnologi-■ ce, unde se înregistrează cumulat de Ia începutul anului de- ® pășiri de peste 4 și, respectiv, 5 milioane lei, precum și peșantierele T.C.M.M., T.C.H. și I.R.E.D.Ritmul înalt de realizare a lucrărilor de investiții înregis-■ trat în cursul lunii septembrie, cînd sarcinile de plan au fost îndeplinite în proporție de peste 113 Ia sută, prezintă garanția că colectivele de muncă de pe șantiere și de Ia fronturile de deschideri din subteran vor desfășura, în continuare, o activitate rodnică pentru devansare a termenelor de punere în" funcțiune a obiectivelor.
Sute de metri forați

peste pianȘi la bilanțul pe primele nouă luni, că' și în perioadele anterioare, colectivul raionului de prospecțiuni și explorări geologice Bărbă- teni al I.P.E.G. Deva raportează un succes deosebit, înregistrat la indicatorul fizic de bază — metri fizici de foraj. Este vorba de o depășire cu 614 metri fizici a planului de foraj pe primele trei trimestre.S-au evidențiat, prin vrednicia cu care au participat

la înfăptuirea acestui rodnic bilanț, colectivele sondelor 5 389 și 5 394 (348 metri fizici executați în total peste plan) conduse de maistrul Dumitru State și colectivul sondei 5 388, condusă de maistrul de foraj Emanoil Mierluș.Desfășurarea fără opriri a muncii la sonde a fost favorizată și de solicitudinea cu care au asigurat buna funcționare a utilajelor mecanicii din atelierele unității.
a.

înscrieri pentru cumpărarea

de locuințeVenind în sprijinul cetățenilor care doresc să-și cumpere casă proprietate personală din fondul locativ de stat, în conformitate cu legea nr. 21/1973 și a H.CM. 880 1973, comitetele executive ale consiliilor populare, municipal și orășenești, au început înscrierile pentru cumpărarea de locuințe.Locatarii care solicită cumpărarea apartamentelor în care locuiesc se pot adresa imediat organelor de resort ale comitetelor executive din localitățile respective unde li se vor pune la dispoziție atît cererile tip necesare înscrierii, cît și eventualele informații suplimentare.Informăm, de asemenea, că pentru cererile depuse sînt în curs de perfectare formele de contractare a locuințelor solicitate spre cumpărare, urmind ca în conformitate cu legislația în vigoare prețurile de vînzare să fie afișate la sediile consiliilor populare pentru consultare.

Teatru de amatoriIn fază avansată a repetițiilor se află comedia „4—0 pentru noi“ (sau ..Băieții veseli") de H. Nicolaide, pregătită de formația de teatru a Casei de cultură din Petroșani. In distribuție — Mihaela Abălașei, Mioara Bercea, George Negraru, Ion Velica, Sandu Surdu, Aurel Stark, Dinu Apetrei și Dinu Sgripcea, spectacolul fiind regizat de Geo Bucur.

Legume-fructe 
pentru populațieIn depozitele Petroșani și Lupeni ale Centrului L.F. au intrat, în luna septembrie, 2 613 tone legume și fructe, destinate consumului cotidian al populației și însi- lozării pentru sezonul toamnă-iarnă.Alte cantități însemnate de cartofi, ceapă au fost primite încă din primele zile ale lunii octombrie, atît pentru vînzarea imediată cit și pentru însilozarea în continuare.

Indiei, în timp ce, în semn de salut, se trag 21 de salve de artilerie.Președintele Nicolae Ceaușescu și președintele V. V. Giri salută drapelul României și trec apoi în revistă garda de onoare.Președintele Republicii India și soția sa îi salută pe șefii misiunilor diplomatice și persoanele oficiale române, răspund călduros aplauzelor cetățenilor capitalei veniți la aeroport.La scara avionului, înalții oaspeți își iau rămas bun de la tovarășul Ion Gheorghe Maurer, președintele Consiliului de Miniștri, și tovarășa E- lena Maurer, de la tovarășii Miron Constantinescu, vicepreședinte al Consiliului de Stat, Constantin Stătescu, secretarul Consiliului de Stat, George Macovescu, ministrul afacerilor externe.Președintele V. V. Giri și soția sa, Sarasvathi Giri, își iau apoi rămas bun, cu deosebită cordialitate, de la președintele Nicolae Ceaușescu și tovarășa Elena Ceaușescu. Cei doi șefi de stat s-au îmbrățișat cu căldură.Președintele Indiei iși exprimă speranța că îl va întîlni din nou, în curînd. în India, pe președintele Ceaușescu.Sper că veți păstra o amintire plăcută vizitei în țara noastră — răspunde președintele Consiliului de Stat. Ne vom revedea cu plăcere în India, dar și în România.Un grup de pionieri oferă flori președintelui Nicolae Ceaușescu și tovarășei Elena Ceaușescu, președintelui V. V. Giri și soției sale.La ora 9,30, avionul prezidențial decolează, fiind însoțit pînă la frontieră de o escadrilă de avioane ale Forțelor armate române care formează o escortă de onoare.(Agerpres)
Mesajul adresat de tovarășul Nicolae Ceaușescu

Comitetului comunal de partid și tuturor 
locuitorilor comunei. Ruscova — Maramureș*Dragi tovarăși,Doresc să vă mulțumesc în mod călduros pentru scrisoarea ce mi-ați trimis-o cu prilejul împlinirii a 600 de ani de atestare documentară a comunei Ruscova. Am citit cu multă plăcere rîndurile voastre și vă asigur că și eu Împărtășesc din toată inima sentimentele de bucurie cu care luați parte la sărbătorirea acestui important moment din viața comunei. Doresc să vă adresez tuturor, cu prilejul acestei sărbători, cele mai calde felicitări !Cunosc și prețuiesc bogatele tradiții de muncă și de luptă ale maramureșenilor și știu că și comuna dumneavoastră a contribuit la îmbogățirea acestor frumoase tradiții. Cunosc, de asemenea, munca și viața de azi a Maramureșului, contribuția pe care locuitorii acestui minunat colț al țării o aduc la progresul general al patriei.Asemenea tuturor localităților patriei, comuna Ruscova a cunoscut în anii construcției socialiste o continuă dezvoltare economică și socială. Viața nouă, înflori

toare pe care o trăiește astăzi comuna voastră — despre care vorbiți cu legitimă mîndrie în scrisoarea pe care mi-ati trimis-o — este rodul înfăptuirii în viață a politicii partidului nostru comunist, al preocupării sale pentru dezvoltarea armonioasă a tuturor zonelor țării, pentru creșterea susținută a nivelului de trai, material și spiritual, al tuturor oamenilor muncii de la orașe și sate.Sînt încredințat, dragi tovarăși, că realizările cu care vă prezentați astăzi la sărbătorirea comunei dumneavoastră vor constitui pentru comitetul comunal de partid și Consiliul popular, pentru comuniști și pentru toți locuitorii comunei un imbold puternic de a munci și mai hotă- rît, în strînsă unitate, pentru a îndeplini în mod exemplar sarcinile ce vă stau în față, pentru a face ca Ruscova să devină mereu mai frumoasă, mai înfloritoare.Vă doresc din inimă să obțineți noi și noi succese in întreaga dumneavoastră activitate și vă urez tuturor multă sănătate și fericire !
Eficiența procesului Instructiv-educativ

presupune *
Continuitate și tact pedagogic 
în colaborarea dintre școală 

și familieProblema relației școală — familie își găsește rezolvarea adecvată numai în cazul acționării depline din partea ambelor compartimente, fiind în permanentă actualitate și avînd o frecvență susținută în primul rînd de interesul și preocuparea pedagogului. De felul cum este planificată activitatea cu părinții la nivelul școlii și al claselor se poate vorbi de rezultate în ceea ce privește activitatea instructiv- educativă dintr-o unitate școlară in general, a fiecărui component al său în parte.Este o muncă dificilă, care impune, prioritar, tact, răbdare, perseverență din partea tuturor cadrelor didactice și receptivitate, colaborare, înțelegere din partea părinților.A lăsa totul pe seama unuia sau altuia din cei doi factori

înseamnă a desfășura o activitate unilaterală, fără sorți de reușită.Desigur că metode și procedee de lucru în acest sens sînt destule, mai ales din categoria celor cu caracter general, tradițional : ședințe la nivelul școlii, al claselor, lectorate cu părinții, vizite la domiciliul elevilor, consultații la școală, dialogul diriginte — părinte prin mijlocirea însemnărilor în carnetul de e- lev ș.a. Toate sînt necesare, dar nu și suficiente. Acest lucru cu atît mai mult cu cît de multe ori se manifestă conținutul steril al unora prin par-Prof. Mircea MUNTEANU, director al Școlii generale nr. 1 Vulcan
(Continuare în pag. a 3-a)

Un străvechi

oraș în plină

dezvoltare

NANKIN
Intre marile așezări urbane 

ale Chinei socialiste, Nănki- 
nul — în traducere Capita
la de sud ' — are un renume 
dintre cele mai răspîndite, ne
disputat aproape din nici o 
latură. Faima orașului — us-

’ AElevi în excursieIn cadrul acțiunilor de educație patriotică sub genericul ,.Să ne cunoaștem patria" un grup de 40 de. elevi de la Școala generală nr. 4 Petroșani, însoțiți de prof. Ovidiu Drăgan și maistrul loan Chiș, întreprind astăzi o excursie la Timișoara. Cu a- cest prilej, tinerii excursioniști vor vizita muzeele, locurile istorice, e- dificiile social-culturale și sportive din capitala județului Timiș.

Astăzi, în jurul orei 11,00, posturile noastre de radio și televiziune vor transmite direct, de la Slobozia, marea adunare populară prilejuită de sărbătoarea Zilei recoltei.
în pagina a 4-a
© Incidente armate în Orien

tul Apropiat
@ Pentru salvarea vieții lui 

Luis Corvalan și a altor 
patrioți chilieni

© Chile : Noi victime ale 
represiunilor

© Rubricile : Pe scurt, Me
mento

ț tăzi capitala provinciei Tiang- 
•5 su, cu o populație de două 
î; milioane și jumătate de locu- 
§ itori — se sprijină în bună 
Ș parte pe o străveche și glo- 
Ș rioasă dezvoltare istorică. 
Ș Fondarea lui pe malurile fiu- 
i viului Iang este semnalată în ÎJ jurul anului 470 î.e.n. Din 
Ș secolul III pină în secolul XV 
Ș a fost succesiv, capitala a 
Ș opt dinastii autohtone. In a- 
Ș cest interval, Nankinul nu 
$ a fost numai centrul oolitic 
Ș al tării, ci și un înfloritor 

mediu de cultură și artă, ca- 
§ re a atras toate valorile mari 

din aceste domenii ale întregii 
$ părfi de sud a Chinei. Păstrat 
Ș și îngrijit de generalii in- 
5 tregi, vizitatorul de azi are 
$ ocazia să vadă templul închi- 
Ș nat unei vestite personalități 
5 antice — Confucius —, edifi- 
■5 ciu în iurul căruia s-a con- 
Ș struit treptat unul din cele 
Ș mai' animate cartiere ale o- 
Ș rașului.
5 Dar Nankinul reprezintă 
S
Ș I. V.
K (Continuare în pag. a 4-a)
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Muzeul alpin „Paringul"
Puține orașe din tară 

prezintă particularitatea, pe 
care, din fericire pentru 
noi, o are Petroșaniul: aceea 
de a avea o poziție atit de 
apropiată față de o zonă al
pină de mare interes ca ace
ea a masivului Paring.

Prin simplă comparație, 
avi nd prilejul să vizităm 
un muzeu alpin — cel al 
munților Tatra din Cehoslo
vacia — ne-a fost sugerată 
ideea imitării, ca fapt pozi
tiv, a 'înființării unui muzeu 
similar in orașul Petroșani, 
fie pentru munții Paring ca 
fiind cei mai reprezentativi 
din zonă, fie chiar și pentru 
alți masivi Învecinați, prin
tre care Retezatul ocupă, de
sigur, un rol cel puțin la fel 
de important.

Nu ne îndoim asupra in
teresului pe care un aseme
nea așezămînt de cultură și 
informare l-ar prezenta în 
rlndui cetățenilor din oraș 
sau din afara lui, cunoscînd

sărăcia instituțiilor de a- 
cest gen din raza municipiu
lui. Mai mult chiar, pe speci
ficul propus, nu știm să exis
te un muzeu similar .nici în 
alte zone ale tării mult mai 
frecventate și încadrate înca-

A

In loc de 
iti nerarii 
turistice

tegoria zonelor de interes 
turistic international.

La prima vedere, tematica 
exponatelor muzeului ar pu
tea părea sărăcăcioasă. La o 
analiză mai atentă, însă, de
vine limpede pentru oricine, 
că începlnd cu exponate ale 
faunei și florei alpine adap
tate, bineînțeles, condițiilor 
de muzeu și terminînd cu 
standuri de prezentare al 
folclorului local, posibilități
le de exprimare ale viitoarei 
instituții muzeistice ar pre
zenta posibilități infinite.

Ne gîndim în afară de ce

le menfionate, la o machetă 
miniaturală a Parîngului, la 
standuri de fotografii înfăți- 
șînd aspecte din peisagistica 
masivului și din aceea a tre
cutului și prezentului turistic 
al său, la diverse machete 
prezentlnd dotațiile turisti
ce din raza sa, sau, mai ales 
la prezentarea sub diferite 
forme a vieții localnicilor 
din cele mai vechi timpuri 
fără să fie omisă aceea a 
crescătorilor de vite, a tăie
torilor de lemne, a vînători- 
lor sau pescarilor.

Un astfel de muzeu ar sti
mula în același timp intere- , 
sul pentru practicarea unui 
turism mai susținut în zona 
munților Paring oarecum 
văduviți în prezent de un 
exod prea dens de turiști pe 
cărările sale. Ar stimula, cre
dem noi, și grija pe care Mi
nisterul Turismului ar trebui 
să o acorde, mai mult decît 
o face astăzi, față de dotări
le existente și mai ales față 
de cele... inexistente.

Extins la o scară mai lar
gă, muzeul ar putea cuprin
de, cum spuneam, și zona 
munților Retezat, sau chiar și 
alți masivi muntoși ca mun
ții VUcanului, ai Lotrului 
sau ai Sebeșului — Parcul na
țional al Retezatului, el în
suși un muzeu natural, ar 
putea oferi atîtea surse de 
îmbogățire al patrimoniului 
de valori turistice, cinegeti
ce șl de informare generală 
asupra unuia dintre cei mai 
reprezentativi masivi din 
întreg lanțul carpatin.

Rămînem cu speranța că 
aceste rînduri ar putea trezi 
ecoul necesar luării unor 
prime măsuri, pentru ca Mu
zeul alpin „Parîngul" să de
vină o realitate, surprinză
toare prin inedit, dar plăcu
tă, in același timp, locuitori
lor orașului Petroșani și a 
tuturor acelora care vor tre
ce prin municipiul nostru, 
măcar pentru cîteva ore.' Aurel DULA

AGENDĂ STUDENȚEASCĂ

SPORTIVE• Noul antrenor a cerut elevilor să-și scoată toate măselele Ia care obișnuiau să... tragă și ie-a cusut buzunarele la spate.• Sportul I-a întărit atit incit azi e complet... țeapăn.• Ceea ce a impresionat mai mult la șahistul nostru a fost excelentul său Joc... de picioare.• Ce păcat! De abia coborîse și el cu piciorele pe pămînt și iar i-au dat două luni suspendare.• Fantastic, are omul acesta o priză la balon cum n-am mai întîlnit la... magazinele electrice.• Poarta noastră are trei stilpi: doi de lemn și- portarul.• A ajuns pe culmile gloriei ca apoi să se piardă printre mărăcini.• Sportul rege și-a anunțat căsătoria. Ah, femeile !• Antrenorul echipei fabricii de dulciuri a dat o primă și fermă indicație elevilor săi: A se juca Ia loc uscat, întunecos și rece. Zoltan KIRALY
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Ședința
C.U.A.S.

nînd în momentul de față de 174 968 volume.
ControlulDesfășurată sub semnul traducerii în viață a hotărî- rii Plenarei C. C. al P.C.R. privind dezvoltarea și perfecționarea învățămîntului, ultima ședință a C.U.A.S., din institutul de mine a trasat jaloanele activității profesionale și obștești a studenților în noul an universitar. In cuvîntul lor, studenții Victor Bolosin, anul IV electro, Andrei Tiberiu, anul III ingineri electro, Aurel Stanciu, anul V, președinte al U.A.S.C. de la facultatea de mine, au vizat activizarea membrilor consiliilor pe facultăți și a re- soartelor de la nivelul institutului. Prof. dr. ing. Uie Constantinescu, prorector al institutului, prof. dr. ing. Nicolae Lețu, decanul facultății de mine, ing. șef de lucrări Uie Rotunjeanu, președintele C.U.A.S.C. din institut au accentuat în fața consiliului responsabilitățile majore care revin în activitate studenților și cadrelor didactice în etapa actuală. S-au aprobat acțiunile consiliului desfășurate în anul trecut, precum și noul program de muncă al Uniunii Asociațiilor studenților comuniști din I.M.P.

BibliotecaBiblioteca I.M.P. este înaceste zile asaltată' de studenții mineri. începutul noului an universitar, coincide cu începutul unei perioade de muncă asiduă pentru pregătirea în bune con- dițiuni a sesiunii de examene. Studenții mineri vor putea lua contact cu cele mal

obștesc în 
acțiuneEchipa de control obștesc din cadrul I.M.P. a cărei responsabil este studentul Dumitru Stan din anul III subingineri, de la facultatea de mine, își justifică existența printr-o activitate concludentă. In controalele periodic organizate la cantină, la club și la căminele studențești, membrii comisiei au sesizat neajunsurile, au contribuit la remedierea unor deficiențe din activitatea acestora.

Turism și 
speologieCercul de turism și speologie coordonat de' comisia sport — turism din I.M.P. a fost dotat cu noi materiale, necesare activității membrilor lui : corturi, rucsacuri, lămpi pentru subteran, coardă alpină.Am aflat de la studenții Ion Trosan și Dorel Popa din anul III ingineri, facultatea de mine, animatori ai acestui cer'c, că în zilele următoare membrii cercului vor întreprinde o cercetare cu caracter geologic și speologic în munții Parîngului și Defileul Jiului.

Comisii de edu
cație și

: autogospodărirediverse publicații, tratate nou editate, de valoare mondială, biblioteca dispu te noutate în acest an universitar o constituie comisiile studențești de educație

și autogospodărire în căminele institutului. Aceste colective participă acum la luarea deciziilor privind folosirea judicioasă a bazei materiale a căminelor studențești. Prin autogospodărire sporesc atribuțiunile studenților în păstrarea curățeniei și igienei în corpurile căminelor.
AlegeriIntre 1-22 octombrie se desfășoară adunările de a- legeri în cadrul anilor de studii. Acest act de responsabilitate politică, trezește în rîndul studenților un interes deosebit. Se vor desemna viitoarele birouri de an, și reprezentanții studenților în consiliile profesorale. In scopul integrării studenților anilor I în viața universitară, C. U. S. C. a luat măsuri ca aceștia să fie angrenați încă din primele zile ale studenției în activități politice, instructiv-educative, sportive etc. Se creează astfel pre. misa sudării rapide a colectivelor, posibilitatea cunoașterii mai îndeaproape.
Seară 

de dansSala de dans a clubului cultural studențesc a găzduit într-o ambianță plăcută o seară de dans sub e- gida discotecii studențești. Animatorul acestei reuniuni a fost studentul Fran- cisc Cotoș, din anul III subingineri care a prezentat noi înregistrări de muzică ușoară. Participarea numeroasă la audiții reflectă a- precierea de care se bucură în rîndul studenților acest gen de acțiuni.Ioan GIF-DEAC, student

*
V
V

*
V 
*V
V

**

******
*

*******

I T. V. anticoncepționalDoctorul ’ Deci aveți trei | copii...Pacienta : Așa este i de șapte, de șase și de cinci ani. După aceea, soțul a cumpărat un televizor.I

I
I
I
I
I
I

Regrete.O doamnă in vîrstă tează :— Tineretul de azi mult mai stricat ca pe mea noastră.— Așa e, ăsta-i adevărul, confirmă prietena.
of«este vre-

ANECDOTE
— Doamne, dacă s-ar putea să fim din nou tinere...

h
I
I
I
I
I
I
I
I
II

Sinceritate.* Tatăl către un copil de cîți- x'a ani care manipulează o cutie de chibrituri:— De cite ori ți-am spus sâ nu te mai joci cu chibriturile ?— Eu nu mă joc de loc.— Dar atunci ce faci ?— Vreau să-mi aprind o țigară !|^» Toleranță.Nicușor către surioara sa :— Mi-e somn de mi se li- I pese genele, ce părere ai, I babacii vor sta toată noap- | tea la balul acela...— Termină și nu mă mai , plictisi! Să rămînă dacă vor, chiar și mai mult. La ' urma urmei doar o dată es- 1 te omul bătrîn.
Fr. MORARU

REBUS

cu
A-
si-

ORIZONTAL : 1) Virgulă, in 
„ortografia" medicală - Chi 
rurg - operator fără anestezie ; 
2) Volatizant terapeutic 
proprietăți miraculoase - 
mărâciune bine-venită la...
estă ; 3) La ordinea zilei în A- 
merico - E cit se poate de nor
mal ; 4) Face inoculări contra 
insomiei - Aruncate după tre
cere Rubiconului (sing) - Se 
lasă cu mîncărime ; 5) Maladie 
internă vizibilă la nivelul te
gumentului - Vine în urma bis- 
turiului; 6) Mediu stomacal pro-

Microfoileton
Stăteam nehotărît 

în fața ușii. Să in
tru, să nu intru ? Că
utam pe cineva. Tre
buia să-l întîlnesc 
neapărat. De această 
întrevedere depindea 
rezolvarea unei pro
bleme mari așa că 
mi-am luat inima-n... 
degete și-am bătut la 
ușă. După ce o voce 
subțire mi-a replicat 
destul de dur „intră", 
am deschis ușa cu 
multe precauții.

— Fiți amabilă, to
varășul Ionescu unde 
poate fi găsit ?

— După nume nu-l

prea cunosc. Eu mă 
ocup doar de... pro
blemele tovarășului 
director. Dar... poate...

de parcă ar fi...
— Așa, așa. El es

te I
— Un tip reținut, 

respectos, atent cu 
sexul frumos și foar-

— După ce termină 
își strînge resturile 
și le aruncă la coș.

— Nu. Nici vorbă I 
Nu-i el.

— După gustare își 
permite o pauză mai

A

IN
cum arată ?

— Mai în 
puțin... rotofei, 
mai înalt decît 
cu ochelari...

—...da, da. 
este unul. Cu 
ochi jucăuși, fumează 
mult și trîmbițează 
în toate tonalitățile,

vlrstă, 
ceva 

mine,

Parcă 
niște

DILEMA
te amabil cu colegii.

— Da. El este I
— ...apoi ne in

vită să servim gusta
rea cu el.

— Nu-i el I
— Mănîncă încet, 

mestecînd rar și zgo
motos.

— Exact. El este I

mare pentru a-și sa
vura în tihnă 
și pentru a ne 
bancuri...

— întocmai.
te I

— ...apoi 
grăbit și-și 
lucru în l 
programului zilei.

țigara 
spune

El es-

pleacă
! vede de 
tot restul

— Nu-i el I
— Pare veșnic ne

mulțumit...
Sigur, îi el I
...de realizările 
profesionale.
Aș I Nu-i el I
Un ins care a 

necazuri și se 
mai are și acum.

sale
avut 
pare

— Precis, el e I
— Mi-a spus ieri 

că va fi căutat de un 
prieten care are pe 
cineva, undeva... 
Dumneavoastră sîn- 
teți ?...

— Nu, nu este... Și 
am plecat. Gata I Nu 
mai împrumut cu bani 
pe nimeni... Gata I

M. VASILE

Muzica de fanfară e îndrăgită de public
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Cel mai vechi 
șah <>

1

Cel mai vechi șah din lume (sec. II e.n.) a fost descoperit de arheologii sovietici în sudul Uzbekistanuliii. Fină in prezent se aprecia că jocul de șah datează din sec. V e.n.Piesele de șah, executate din fildeș, înfățișează animale. Astfel, se presupune că în vechiul joc de șah elefantul reprezenta regina iar zimbrul tura.Pentru păstrarea acestor originale figuri de șah, ele au fost conservate într-un preparat chimic special. , 
învățător 
Ia 101 an

IIn
• • •

prin șoc

pice reverberațiilor — Excres
cență inestetică cu motive pa
tologice ; 7) Tare, de plumb... 
in medicină - Bandaj de cursă 
lungă ; 8) Două pastile de Pan- 
gastrin I - Tăiat la cap I 
Pompă respingătoare ; 9) Pus
la punct ca la-nceput - Iuțea
lă minată dinapoi ; 10) Scoasă 
de la regim - Boală pusă la... 
cec ; 11) Ajutoare ale ortope
dului de duzină - Albește prin... 
..respirație1'

VERTICAL : Copleșită pato
logic într-o stare de euforie -

cu 
con-

Oi tîcuiap

A palpa mai mult sau mai pu
țin delicat ; 2) Arteră... sanato- 
rială - Complexitatea organică 
cu structură diferită ; 3) Artera 
biliară, la urma urmei... — ...po
sedă... 4) raze Roentgen... 
...în secreție I - Prețiozitate 
predilecție spre legătura
jugală ; 5) Un fel de vas de fer
mentație - Examen clinic cu 
incursiuni interne ; 6) Iți ecra
nează măruntaiele... - ...cu bă
taie de joc „cordială" ; 7) La 
dispoziția salvării... - ...fără 
nici o lipsă : 8) Tonifiantul po
rilor - oază - colici intestinali I 
9) De la cap la coadă (și invers) 
- Cu fișă la orelist; 10) A ține 
piept •- 
analiza

Dornic să-și sărbătorească cum se cuvine cei 101 ani, învățătorul din Burg, un mic sat din Inalții Pirinei din Franța, a plecat în vizită la școala unde a predat timp de 22 ani.Un amănunt emoționant: el a aflat că localul școlii este fosta casă în care s-a născut, încă robust, cu vederea și memoria bune, el a luat locul tinerei învățătoare ține o lecție chiar în ziua

John Baltimore o stradă orașului, era gata- coborît fu-
într-o zi mecanicul Macomber din mergea neatent pe foarte circulată a incit un șofer care gata să-l calce, arios din mașină și i-a tras o palmă. Mecanicul a scos un strigăt și în secunda următoare l-a îmbrățișat entuziasmat pe șofer. Lovitura îi re- dâse glasul, pierdut în urmă cu mai mulți ani într-un accident.
Recordman in

* divorțuri
!■■■

Nici... nimic ; 11) A 
tactil... - ...și pus la

Vosile MOLODET
Ion LICIUTuristică(criptografie 1, 6, 3, 5)

MMMMM
M
M
M
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C. BARBU

pentru a de matematică aniversării sale.
Cea mai 

veche scri*

Tak Akmadd Buj din Singapore, in vîrstă de 83 de ani, deține un original „record" mondial : a divorțat de cu- rînd pentru a 78-a oară. In 77 de cazuri — s-a lăudat el ziariștilor — eu am fost cel care am cerut divorțul 1
soareCea mai veche scrisoare din lume a fost descoperită recent cu prilejul unor săpături arheologice pe malul Nipru- lui. Este scrisă în greaca veche pe o tăbliță de fier, iar vechimea sa este estimată la 2 500 de ani. Prin ea neguțătorul Archyllodoros se adresa fiului său, dîndu-i indicații cum să rezolve anumite chestiuni de afaceri în lipsă sa.

Altfel 
nu se putea !La un oficiu al stării civile din Paris, funcționarul a refuzat să oficieze căsătoria unei tinere perechi, motivînd că ginerele era aproape beat. Mireasa a protestat : Jean-Claude este treaz, pot aduce aici! „Dacănu-1

Duminica trecută a avut loc, în parcul din Lupeni, o trecere în revistă a fanfarelor aparținînd exploatărilor miniere din municipiu. Timpul favorabil, sosireamuzicanților în cunoscutele uniforme au atras publicul dornic să asculte interpretări diverse și complexe.In program au figurat multe piese muzicale cunoscute și îndrăgite — „Primăvara" de S. Bach, selecțiuni din „Contesa Marița“ de Kalman, marșul „Te poartă inima în întreaga țară“, a lui F. Comișel, un „Potpuriu ardelenesc" de I. Mureșanu, uvertura „Poet și țăran" de

Souppe, „Melodiile operetei" de H. Arde- leanu, hora „Segar- cea“ a lui F. Nicu- lescu și „Sîrba oltenească" a lui D. Crăciun etc....Dar ceea ce a impresionat în mod deosebit a fost nu numai varietatea melodiilor, a interpretărilor de nuanță, ci adînca înrădăcinare în izvorul nesecat al muzicii populare românești. Am fost plăcut surprinși de faptul că în structura muzicală a fanfarelor începe să cîștige tot mai mult teren elementul simfonic, deși efectivul este limitat la 19-23 muzicanți.» Obținerea a- cestui element vine însă de la experien-

ță, talentul și munca neobosită, în perfectă concordanță cu totala dăruire. Și nu e de mirare — dirijorul petrilean Alexandru Roman are o activitate muzicală de o jumătate de secol... Alexandru Dragan de la Lupeni este absolvent al Școlii populare de artă, profesor și compozitor, stimat pentru puterea de muncă, fantezia și orientarea sa. Am urmărit, adine impresionați, evoluția fanfarei a- ninoasene dirijată de loan Bara, cu o selecție foarte apreciată : muzică de promenadă, romanțe, o- peretă, muzică populară.

Fanfara din Lonea pune accent pe formarea tinerilor și chiar a micilor muzicanți. Nu s-a prezentat la datorie cunoscuta formație a Grupului școlar minier din Lupeni — dirijor loan Hamzu. Lipsa ei este motivată de repartizarea și plecarea a 15 elevi absolvenți, membri ai fanfarei, la alte exploatări miniere din țară. La ora actuală dirijorul se străduiește să regrupeze prestigioasa formație muzicală a e- levilor prin descoperirea de noi talente,

Un gest...Era o zi de tîrg în piața orașului Petroșani și cetățeanul S. M. profitase de ocazie pentru a face cît mai multe cumpărături. înainte de a porni spre casă s-a o- dihnit cîteva clipe, depu- nîndu-și bagajele în apropierea chioșcului de ziare e- xistent în clădirea halei. A stat cîteva clipe și apoi a pornit spre casă.Ajuns acasă a observat lipsa aparatului de radio tranzistor și s-a întors, fără prea multe speranțe, la piață pentru a încerca să-I găsească. S-a îndreptat spre chioșcul de ziare, a întrebat cu oarecare ezitare dacă nu s-a găsit prin apropiere aparatdl și nu după multă vreme i-a fost inmînat de gestionara Elena Garcea. La mulțumirile adresate, răspunsul a fost lapidar: „L-a adus cineva".Pentru corectitudinea dovedită merită felicitări atît aducătorul care a rămas necunoscut, cît și gestionara Elena Garcea.
Jiul, lingă E.ML Petrila, cu malurile îndiguite, poate aștepta orice năvală a apelor.

Iuliu POPA



DUMINICA, 7 OCTOMBRIE 1973 — Steagul roșu
A

înfăptuirea hotărîrilor, preocupare permanentă 
a tuturor organelor și organizațiilor

Organele și organizațiile de partid din Valea Jiului acționează eu perseverență pentru înfăptuirea hptărîrilor organelor superioare de partid. In acest sens există o continuă căutare de noi forme ale muncii politice, de perfecționare a stilului de muncă.Multe comitete de partid din cadrul unităților economice, cum sînt cele de la minele Lupeni, Lonea, Petrila, Uri- cani, comitetele orășenești de la Lupeni și Uri- «an: au reușit să-și întocmească o evidență a tuturor hotă- rîrilor, a legilor și decretelor apărute din anul 1967 pînă a- cum, urmărind cu perseverență modul cum sînt înfăptuite.S-a acționat din timp, cu e- ficiență în direcția repartizării judicioase a sarcinilor tuturor membrilor de partid. In această direcție au muncit bine organizațiile de partid de la lotul T.C.M.M. Petrila, nr. 4, 5 E.M. Lupeni, 6 E.M. Lonea, spitalul Petroșani, nr. 1 și 2 de la I.M.P., școlile generale nr. 5 și 6 Petroșani, care au reușit să imprime activității de repartizare a sarcinilor un caracter permanent, evi- dențiindu-le în caietele de sarcini, iar în cadrul plenarelor. a ședințelor de comitet și al adunărilor generale se practică cu regularitate metoda prezentării de informări de către membri de partid a- supra modului cum s-au preocupat de ducerea lor la îndeplinire. Nu în aceeași măsură au reușit să acționeze pentru înfăptuirea sarcinilor comitetele de partid de Grupul de șantiere al T.C.H., B.A.T.,E.M. Uricani, T.C.M.M., E.G.C., cartier 5 și 7 Petroșani, 8 Martie Petrila, șantier I.L.H.S. ș.a.Se impune deci ca organele și organizațiile amintite să a- corde cea mai mare atenție în activitatea lor, problemelor legate de repartizarea și înfăptuirea sarcinilor ce le ?tau în față.

de partidDe mult timp în munca pentru îndeplinirea hotărîrilor au fost antrenate colective largi ale activului de partid, comisiile pe probleme și activele obștești care au acționat cu răspundere pentru îndeplinirea sarcinilor ce au revenit organelor și organizațiilor de partid.Cu sprijinul comisiilor economice, organele și organizațiile de partid desfășoară o susținută muncă pentru îndeplinirea sarcinilor de plan, fo-
Viața de partid
losirea capacităților de producție, întărirea disciplinei în producție, pentru realizarea sarcinilor Ce revin din documentele Plenarei C.C. al P.C.R. din 28 februarie — 2martie 1973.In același timp, preocuparea organelor și organizațiilor de partid este îndreptată spre traducerea în viață a hotărîrilor conferinței județene și municipale a propriilor hotă- rîri adoptate în cadrul adunărilor generale.S-a statornicit în munca de partid procedeul de a analiza periodic modul' cum au fost duse la îndeplinire hotărîrile luate cu privire la îndeplinirea sarcinilor de plan, calitatea lucrărilor executate, precum și problemele vieții și muncii comuniștilor, ale eticii și echității socialiste. Semnificativ este faptul că în cadrul prilejuit de aceste analize, comuniștii scot în evidență cauzele care determină nereali- zările, propun soluții bune pentru remedierea neajunsurilor. De exemplu, comuniștii din organizația de bază nr. -5 de la E.M. Lupeni au scos în evidență faptul că nerealizarea

sarcinilor de plan din lunile trecute s-a datorat absențelor mecanicilor de locomotive, prin care s-au ivit deficiențe în aprovizionarea cu vagonete, ceea ce a dus la diminuarea realizării planului. Totodată, au fost criticate aspectele legate de nerespectarea planificării schimburilor, precum și alte nereguli care grevează a- supra rezultatelor sectorului.Pentru realizarea în termen a hotărîrilor luate s-au făcut studii privind mijloacele și posibilitățile de creștere a e- ficienței adunărilor generale de partid în înfăptuirea exemplară a politicii partidului și statului nostru la fiecare loc de muncă. Concluziile acestui studiu au fost dezbătute la nivelul comitetelor orășenești de partid, elaborînd măsuri complexe în acest sens.Tot mai multe organe și organizații de partid folosesc ca metodă de elaborare a planurilor de măsuri consultarea largă a comuniștilor, a colectivelor de muncitori. Așa procedează comitetele de la I.U.M.P. și E.M. Lupeni. Aici se organizează sistematic discuții cu șefii de brigăzi, maiștrii minieri și electromecanici, cu ceilalți muncitori, inginer: și tehnicieni pentru a se găsi soluții corespunzătoare în vederea realizării sarcinilor de plan.Traducerea în viață a hotărîrilor de partid imprimă muncii politice un caracter tot mai concret, mai dinamic la nivelul fiecărei organizații de bază. Tocmai de aceea se cere, în continuare, tuturor organelor și organizațiilor de partid un control sistematic asupra modului curii sînt îndeplinite atît hotărîrile organelor superioare, cît și cele stabilite în adunările generale din cadrul fiecărei organizații de partid.Vasile COCHECI, activist de partid

Instantaneu într-unul din frumoasele și bine amenajatele magazine alimentare din cadrul complexului comercial al orașului Vulcan.
Foto ! Ion LEONARD

Avancronică fotbalistică
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Cantinele 
minerilor 

în fața 
sezonului 
friguros

Bilanțul 
cooperatorilorSfîrșitul lunii septembrie a' însemnat pentru cooperatori: de la „Unirea" un bilanț de bun augur. Indicatorii de bază au fost realizați și depășiți la producția marfă cu 102,2 la sută, iar lă servirea populației cu 103,7 la sută.Și-au adus contribuția la obținerea acestor rezultate secțiile croitorie bărbați A- eroport (responsabil Vasile Marin și Eftimie Cristea), croitorie femei — Aeroport (responsabil Florica Posteucă), croitorie Petrila (responsabil Adam Nicșa), au- to-moto Petroșani (responsabil Mihai Bicskey), secția de mică serie (responsabil Visalon Dan), încălțăminte comandă — complex Petroșani (responsabil naru).Pentru sezonul nă toate unitățile rie, tricotaje și încălțăminte sînt bine aprovizionate cu stofe, lînă, piele după cerințele sezonului.

Ion Poie-de toam- de croito-

Jiul vizează dobîndirea unui punctAstăzi, etapa a 9-a, etapa derby-urilor. La Cluj și București jocuri de prima mînă. Jiul s-a deplasat pe malurile Begăi, la Timișoara, unde în- tîlnește noua promovată Politehnica Timișoara. „Poli" „vine" în teren după un rezultat onorabil, intr-un fel, obținut la București (1-2 cu Dinamo), dar va încerca astăzi, mai mult ca sigur, o „răzbunare". Jiul în temerara ei cursă ascendentă, beneficiind astăzi din nou de aportul lui Stocker, în linia mediană, va încerca smulgerea unui punct, care va ridica și mai mult moralul echipei, acum refăcut după startul destul de slab. Antrenorul Traian Ivă-

nescu se declara satisfăcut de evoluția echipei în ultimele partide și-a promis un reviriment categoric. Evoluțiile ultime ale coechipierilor lui Mulțescu, Libardi, Georgescu și ceilalți ne dă dreptul să sperăm la realizarea cît mai grabnică a acestui deziderat. Totul depinde de felul în care vor fi abordate viitoarele partide din tur. Ceea ce face ca sarcina jucătorilor de la Jiul să cîștige în facilitate, ceea ce creează o premisă de loc neglijabilă în această reușită, este deplina încredere a băieților în potențele lor, convingerea lor deplină că locul lor este cu mult mai sus în ierarhia primei categorii a fotbalului nostru, și

n

si-că acolo unde tind să se tueze vor putea să ajungă.Sperăm că punctul vizat din această întîlnire va fi do- bîndit, grație și dorinței manifestate a teamului petroșă- nean de a face o bună impresie in prima lor confruntare cu colegii de la „Poli“ după reintrarea lor în focul disputelor divizionarelor urăm mult succes 1Iată și componența ției probabile ce tă în jocul de Gabriel — Nițu, gescu, Dodu —cker, Libardi — Mulțescu, Stoian (Rozsnai).

I 
I 
I 
I

Am intrat în perioada pregătirilor intense pentru a asigura cele de trebuință în sezonul friguros. Eforturile gospodarilor se impun canalizate pe făgașul umplerii cămărilor cu o varietate de produse agroalimentare de sezon. Am dorit să aflăm la ce „cotă“ a preocupărilor stă această problemă în atenția factorilor cu atribuții și responsabilități precise în coordonarea activității cantinelor minerești din municipiu, aparținînd exploatărilor miniere. De la administrația grupului de din cadrul B.A.T.P.S. șani — din discuția cu tovarășa IRINA contabila șefă a instituției — am aflat stadiul la care se a- flă pregătirile la cele 10 cantine muncitorești.— Pentru început s-a făcut aprovizionarea cu 210 butoaie

cantine Petro- purtată MOGA,

forma- utiliza- Ionva fiastăzi:Tonca, Geor- Nagy, Sto- Stoichiță,
Continuitate și tact pedagogic

in colaborarea dintre
Pentru a veni în sprijinul abatajelor

Calitatea utilajelor miniere
ocupă un loc primordial

in preocupările Întregului
colectiv

(Urmare din pag. 1)noscîndu-se practica de a rezolva uneori avariile, fără o cunoaștere exactă a modalităților de înlăturare a defecțiunilor apărute.Pornind de Ia recomandările unice transmise în urma ședinței comune a Comitetului Central al P.C.R. din 8 mai 1973, compartimentul C.T.C. din I.U.M.P. în colaborare cu celelalte compor- timente funcționale ale întreprinderii, a avut și are permanent în vedere, asigurarea calității produselor u- • zinei încă din faza de pregătire a documentațiilor, prin adaptarea la condiții de calitate sporită, a de concepție.Este în plină acțiunea privind aparaturii moderne de măsură și control, obiectiv care vizează și dotarea laboratoarelor mecanic și chimic ale uzinei cu cele necesare în vederea efectuării unor analize și determinări corecte în timp util. A fost reactivi- zată comisia de urmărire la beneficiari a comportării in

activitățilordesfășurare procurarea

De pe drumuri adunateMultitudinea de autovehicule care circulă astăzi pe arterele rutiere ale municipiului este o realitate evidentă. Vedem zilnic intr-un necontenit du-te-vino diverse tipuri de mașini care bat drumurile — unele cu treabă, altele așa ca o „agre- mentație" — de la un capăt la altul al Văii nu de puține martorii unor , dreapta", adică a șini cu făcut o pană (de natură diferită) trebuie să parcheze la marginea drumului. Și atunci să-i vezi pe „stăpînii" volanului cum se căznesc să dreagă stricăciunile. Unii dintre acești năpăstuiți ai șoselelor se descurcă de cele mai multe ori, remediind defecțiunile ivite în timpul cursei cu ceea ce au la în- demînă, la bordul mașinii. Alții însă, nu sînt deloc de invidiat. aflîndu-se în imposibilitatea de a urni vehiculul din statica și de loc plăcuta lui „muțenie".Deunăzi, în plin centrul orașului Vulcan am întîlnit un asemenea caz, în care un șofer — Nicolae Paul de pe autofurgoneta 31-HD- 2518, aparținînd C.D.E.E. Petroșani — era tare cătrănit pentru faptul că avînd, o pană de cauciuc, nu putea să-și continue cursa din cauză că nu avea la bord banala pompă, pentru umflatul cauciucului roții. In această situație l-am găsit

i Jiului. Și ori sîntem „trageri pe unor ma- .,ghinion", care auși, vrînd-nevrînd

(Urmare din pag. 1)

și familie

mplorînd la marginea vreunuiBănu- atunci „să-l așa o
noi drumului ajutorul confrate binevoitor, ind ce hram purtam pe acolo, ne-a dăm la ziar", să primească șiCeea ce am specificația că, de faptul că tot

rugatpoateel o pompă, și făcut, cu ținînd cont C.D.E.E., cum este obișnuit cu depană-

rile (de... curent), va asigura dotarea cu toate accesoriile necesare mașinilor de... intervenții. Altfel, degeaba ma: sunăm noi noaptea după echipa de intervenții, că vor ajunge taman... cînd se face ziuă albă.
I. NICOLAESCU 

Foto: I. LICIU

exploatare a unor produse cu pondere în volumul livrărilor I.U.M.P. In acest fel împreună cu beneficiarii, se trag cele mai exacte concluzii și se iau cele mai eficiente măsuri, pentru inexactități semnalate fie în concepția, fie în execuția și chiar în’ eventuala exploatare nerațională a unor utilaje.Această măsură, corelată cu studiul teoretic al propunerilor semnalate, a permis obținerea unor indici calitativi superiori la produsele noi ca și la cele vechi, prin modernizarea acestora. Este cazul, spre exemplu, la grinzile articulate de abataj care în decurs de numai un an au fost supuse unor modificări de concepție succesive, cu implicații directe a- supra calității acestora.Colectivul I.U.M.P. este decis să fie consecvent și în continuare, înscriindu-se pe coordonatele unei producții de calitate superioară, deși este conștient că în condițiile în care multe din produsele sale constituie asimilări de fabricație ale unor utilaje sau rezerve pînă nu de mult importate din țări cu o tehnică avansată, aceste sarcini sînt deosebit de complexe.In lumina recomandărilor de partid, calitatea produselor devenind o problemă de interes național, saianații întreprinderii de utilaj minier nu vor precupeți nici un efort pentru ca, marca fabricii lor să fie cît mai apreciată de către toți beneficiarii săi, de toți minerii care le folosesc.

ticiparea redusă a părinților la ședințe, prin comunicări și referate cu caracter general, rezumarea doar la a anunța notele, admonestări în public. Și astfel se scapă din vedere tocmai elementul esențial; a- daptarea întregii munci la specificul școlii, al mediului din care provin elevii, la caracteristica specială a clasei. De aceea dirigintele care preia o clasă nouă, cu elevi pe care nu-i cunoaște, va trebui să muncească după alte criterii decît cel aflat la cîrma clasei de unul sau mai mulți ani.In acest sens este bine să se poată ști din timp cine a- nume vor fi diriginți la viitoarele clase a V-a pentru a putea participa la acțiuni e- ducative, întîlniri ale învățătorilor cu părinții. Acest prim contact îi va fi dirigintelui de mare ajutor pentru primii pași in activitatea .sa. Adăugăm și elementul continuității muncii la aceeași clasă, certitudine a unor succese, în măsura în care pe ele se grefează inițiative și preocupări realiste, de mare randament pedagogic.In fazele începuturilor de cicluri se impun acțiuni cu un anume specific, cu un anume scop : informarea părinților privind modul de supraveghere și control al elevilor cînd aceștia sînt acasă, orarul lor, programul de lucru și destindere, acțiuni extrașcolare și în afară de clasă etc. Apoi, e necesară diversificarea contactelor individuale sau colective cu părinții avîndu-se în vedere evitarea monotoniei tematicilor ședințelor, a referatelor, a discuțiilor.Pentru a izbuti este nevoie ca părintele să observe la dascăl dragoste, înțelegere, since-

ritate, să fie convins de faptul că școala îl ajută dar că și el are obligații față de profesorul sau copilul în afara celor impuse de lege.Dacă am face o grupare a părinților după felul în care se preocupă de copii și păstrează legături cu școala, categoriile ar fi foarte greu de precizat deoarece unii se preocupă, alții lasă totul pe seama școlii, alții îș'i revehdibă niște drepturi la finele anului, unii știu să-și ajute copii, alții nu etc.Există o categorie care doresc să „scoată ceva" din copiii lor, dar nu știu decît să le impună acest lucru cu duritate sau cu blîndețe excesivă, fără de fapt să-și cunoască în amănunțime propriii lor fii. Ei știu să le asigure adăpost, hrană și îmbrăcăminte, de aceea le cer chiar și imposibilul. neadmițind handicapul fizic, intelectual, de moment sau definitiv.Acum, încă de la începutul anului școlar, este oportună intervenția învățătorului sau a dirigintelui care cunosc bine particularitățile psiho- fizice ale elevului, pot să-l a- jute, făcîndu-le cunoscute și familiei. Sau, dimpotrivă, a- flîndu-le de la familie, le fac cunoscute colegilor pentru ca aceștia să le aibă în vedere pentru a ști cum să procedeze cu copiii la ora respectivă, în activitățile în afară de clasă. 'Toți acești factori converg spre stabilirea unui plan de activitate real, conform specificului clasei, al școlii în sensul conturării direcțiilor principale pe care se va desfășura acțiunea școală-fami- lie : program de muncă acasă și la școală, cultivarea supli- ■ mentară a talentelor, orientarea școlară și profesională,

pregătirea pentru viața familială și socială etc.Un aspect oarecum neglijat, poate și datorită faptului că este mai greu de pus în practică, deși e de o acută actualitate, este antrenarea părinților în acțiuni administra- tiv-gospodărești, de aducere la școală a elevilor cu repetate absențe nemotivate, de sprijinire a activităților tehrii- co-instructive din atelierele școlii, de organizare a unor acțiuni care să fie valorificate pentru fondul centralizat al comitetului de părinți al școlii.Experiența anilor ne-a demonstrat că în sens se pot face foarte lucruri frumoase și de utilitate pentru școală.
trecuți . aeest multe mare Așa, bunăoară, am reamenajat o sală de sport, am reparat mobilier școlar, am înlocuit tablele de lemn cu altele din ipsos, mai lungi și mai practice, am colecționat obiecte etnografice pentru colțul muzeistic al școlii etc. Chiar dotarea și amenajarea atelierelor s-a făcut și prin concursul părinților, salariați ai întreprinderii patronatoare.De bună seamă că perimetrul muncii cerute de colaborarea dintre școală si familie este nelimitat, . de mari dimensiuni și epuizarea caracteristicilor sale este imposibilă, iar tocmai faptul că ea nu se desfășoară după rețete u- niversal-valabile îi rost și autonomie. Dar chiar acest lucru poate să-i sporească frumusețea, să stirnească interesul, pasiunea deoarece e timpul să se găsească vest- mînt nog activității de cunoaștere și sprijinire a elevului, a familiei sale.

conferă

Mica publicitateFamilia Duc anunță cu adîncă durere încetarea, din viață a scumpului lor soț și tată Crișan Duc Benedic. înhumarea va avea loc azi, 7 octombrie 1973, din str. Parcului nr. 2 Lonea, la orele 16.
VIND casă și pian. Lupeni 6 August 9. Informații: Ma- șekh Teodor Lupeni — Minerilor 36.

Aici se
(Urmare din pag. 1)

doua 
mai toarnă o 

lingă el și a 
zi, se scot da
una. Iar la ca

după turnarea panou
lui, imediat a 
zi, se 
piesă 
cincea 
uă, nu
pacitatea platoului de 
turnare, în patru zile, 
iau naștere 12 apar
tamente...

Rezervat in discuți
ile despre persoana 
lui, comunistul Petre 
Găvan a preierat să' 
ne vorbească despre 
oamenii din poligon... 
De exemplu, că ingi
nerul șei Mandero 
dovedește o perma
nentă preocupare pen
tru calitatea panou
rilor, pentru îmbună
tățirea lor...

— A terminat niș
te schite pentru u- 
șurarea muncii insta
latorilor. Cîteva mo-

„nasc“

ne
Pe-

dele de panouri cu 
locurile pentru anexe 
„tipărite" de aici, s-au 
și experimentat, 
relata maistrul 
tre Găvan.

Am urcat pe pla
tou. Vreme îndelun
gată am privit opera
țiile de turnare a be
tonului din benă în 
cofraje. La un răstimp 
dintre panourile tur
nate apăru cunoscutul 

. dulgher, șef de echi
pă, Constantin Onu. 
Inginerul și maistrul 
se apropie cu un plan 
de operație. Desigur, 
n-am rezistat tentați
ei de a imortaliza pe 
peliculă momentul, 
ca și a altor imagini 
din timpul operațiilor 
de turnare.

Cele cîteva minute 
petrecute în compania 
comunistului Con-

apartamente
stantin Onu au fost 
suficiente pentru a a- 
fla că lucrează de 13 
ani pe șantierele de 
construcții ale T.C.H.- 
ului. A venit aici din 
părțile Bîrladului, pe 
cînd avea 17 ani și... 
n-a mai plecat, 
poate concepe 
fără... zumzetul 
coralelor, izul 
nului crud din 
și a tumultului 
erelor.

Ne-am interesat și 
de șeful echipei de 
fierar-betoniști Imre 
Toth și am aliat că e 
în schimbul următor. O altă echipă, avea 
o lucrare în cartierul 
Aeroport... Am fi do
rit să vedem întreaga 
„mină de oameni" ca
re, aici în poligon, 
semnează certificate
le de naștere a atîtor

Nu 
viata 

ma- 
beto- 
benă 
șanti-

sute de apartamente 
pentru mii 
meni... Am fi 
mai zăbovim 
na stranie a 
cuiului, în jurul pîr- 
ghiilor de metal și a 
izului de beton, în 
Jurul acestor cîțiva 
oameni inimoși ai 
șantierului de unde 
se nasc alte șantiere 
de construcții. Dar, 
ne-am depărtat, cu 
gîndul întoarcerii.. A unei reintîlniri 
pentru viitoare creio
nări. A creionării vi
itoarelor succese, 
înnoirilor muncii 
cestui mănunchi 
oameni ale căror 
prente sînt întipărite 
pe fetele tuturor 
cuințelor din 
cartiere ce răsar 
contenit în 
noastră...
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fag pentru punerea murăturilor, de la centrul de însi- lozare Hațeg, fiind repartizate tuturor cantinelor. De asemenea, s-a făcut o listă cesarul de produse ' (în de 43 sortimente) care trimisă spre aprobare ciului de resort din Consiliului popular municipal, urmînd ca fiecărei cantine să i se repartizeze în funcție de numărul abonaților, cotele respective.
— Cine și cum tace aprovi

zionarea cantinei cu aceste pro
duse ?— Sarcina aprovizionării revine administratorilor fiecărei cantine. In acest sens s-au trimis delegați de la exploatările miniere la unitățile agricole (C.A.P. și I.A.S.) din județ — și în special la cele din zona Hațegului, principalii noștri furnizori — pentru a contracta livrarea produselor solicitate. Totul depinde, la urma urmei; de felul în care conducerile cantinelor — cu sprijinul comitetelor sindicatelor și serviciile aprovizionării — se preocupă de această problemă.

— In legătură cu însilozări- 
le, ce ne putefi spune ?— Depozitul central de însi- lozare al administrației grupului de cantine s-a demolat, așa că această latură importantă a aprovizionării de iarnă — în- silozatul — revine, de asemenea, cantinelor. In acest sens Ia majoritatea cantinelor această operație este. în curs de e- fectuare, urmînd ca în zilele a- cestea să fie terminată.Deci demararea pregătirilor de iarnă la cantinele minerești a început. Responsabilii acestora, prin felul în care se preocupă pentru asigurarea a tot ceea ce este necesar pentru sezonul friguros, își etalează priceperea și spiritul lor de buni gospodari, carp la urma urmei nu vizează decît satisfacerea cît mai deplină a cerințelor celor peste 1 600 de abonați ai cantinelor minerești, în sensul diversificării și îmbunătățirii consistenței meniurilor, fapt ce va trebui să stea în permanență în atenția factorilor direct răspunzători de bunul mers al cantinelor.

cu ne- număr a fost servi- cadrul

Ionel ȚABREA

de se- 
dorit să 
in lumi- 
crepus-

lo- 
noile 

ne- 
V alea



Steagul roșu DUMINICA, 7 OCTOMBRIE 1973

I

cu
COMUNICAT COMUN
privire la vizita de stat in Republica Socialistă România a domnului

Varahagiri Venkata Giri, președintele Republicii India, cu soția,
rlnomno Riri

invitația președinteluiLaConsiliului de Stat al Republicii Socialiste România, Nicolae Ceaușescu, și a tovarășei Elena Ceaușescu, președintele Republicii India, rahagiri Venkata Giri, soția, Sarasvathi Giri, efectuat o vizită de stat Republica Socialistă România, între 3 și 6 octombrie 1973.Președintele Republicii India și personalitățile care l-au însoțit au vizitat obiective economice și așezăminte social-culturale din orașele București și Suceava și au fost primiți pretutindeni cu căldură și cordialitate, expresie grăitoare a sentimentelor de stimă și prietenie pe care le nutresc reciproc popoarele român și indian.Cei doi președinți au avut convorbiri oficiale, în cadrul cărora au trecut în revistă relațiile româno-indiene și au făcut un schimb de păreri cu privire la problemele internaționale de interes reciproc. Convorbirile s-au desfășurat într-o atmosferă de prietenie și cordialitate.La convorbiri au participat :Din partea română : Miron Constantinescu. vicepreședinte al Consiliului de Stat, Mihai Dalea, președintele Consiliului Central al Uniunii Generale a Sindicatelor, Ion Pățan, vicepreședinte al Consiliului de Miniștri, Constantin Stătescu, secretarul Consiliului de Stat, George Macovescu, ministrul afacerilor Constantin Mitea și Pungan, consilieri ședintelui Consiliului Stat, și Petre Tănăsie, basador extraordinar și plenipotențiar al Republicii cialiste România în Republica India.Din partea indiană : Domnul Surendra Pal Singh, ministru de stat în Ministerul Afacerilor Externe, domnul V. Shanker Giri, membru al Parlamentului, domnul Ashok Mitra, secretarul președintelui, domnul V. C. Tri- vedi, secretar în Ministerul Afacerilor Externe, și domnul Vishnu K. Ahuja, ambasador extraordinar și plenipotențiar al Republicii India în Republica Socialistă România.Cei doi președinți au constatat cu satisfacție că relațiile bilaterale româno-indiene de cooperare și prietenie se dezvoltă continuu pe diferite planuri în folosul ambelor popoare. Ei au relevat faptul că există posibilități mai mari pentru intensificarea colaborării bilaterale și au reafirmat hotărîrea lor de a întări și în viitor legăturile dintre cele două țări, ceea ce este nu numai în interesul ambelor părți, ci și în interesul păcii și securității internaționale.Cei loi președinți au salutat creșterea volumului schimburilor • comerciale româno-indiene pe baza Acordului comercial și de plăți pe termen lung și au constatat că există încă posibilități considerabile pentru lărgirea și diversificarea acestor schimburi și a cooperării e- conomice și tehnice. In cest context, ei au fost acord să fie creată cît

Va- cu au in

externe, Vasile pre- de am-ai
So

a- de mai
• Președintele R.S.F. Iugoslavia, Iosip Broz Tito, a primit, sîmbătă, ,pe ministrul de fina,''. ■ al S.U.A., Qeorge Shultz, și pe ministrul american al comerțului, Frederic Dent, cu care a avut vorbire, informează Taniug. o con- agențiacrescut• Costul vieții a în Elveția în luna septembrie cu 8,3 ia sută, în comparație cu perioada corespunzătoare a anului trecut. S-au scumpit, în special, produsele alimentare și îmbrăcămintea.• Sîmbătă, patrioții cam- bodgieni au atacat pozițiile întărite ale inamicului în mai multe puncte ale perimetrului de apărare a Pnom Penhului.
FILMEDUMINICA, 7PETROȘANIbrie : Fluturii sînt liberi ; Republica : Lupul mărilor ; PETRILA : Drumul spre vest ; LONEA — Minerul : Lumea șe distrează ; ANI- NOASA : /Aventurile lui Ba- bușcă; VULCAN: Cînd legendele mor; LUPENI — Cultural : Simon Templar intervine ; Muncitoresc : Cowboy ; URICANI: Trăind în libertate.LUNI, 8 OCTOMBRIEPETROȘANI — 7 Noiembrie : Frontul nomad ; Republica : Opiul și bîta ; PETRILA : Drumul spre vest ; LONEA — Minerul : Lumea se distrează ; ANINOASA : Aventurile lui Babușcă ; VULCAN : Jandarmul la plimbare ; LUPENI — Cui- tural : Salcîmul liliachiu ; Muncitoresc : Cowboy ; U- RICANI: Trăind în libertate.

OCTOMBRIE— 7 Noiem- liberi

RADIO6,00 Buletin de știri ; 6,05

Comisiei mixtă ro-curînd o mâno-indiană de cooperare economică, tehnică și științifică.Cei doi președinți au apreciat că raporturile de cooperare culturală, științifică și tehnică ocupă un loc important în relațiile bilaterale. Ei au convenit să încurajeze adoptarea de măsuri care vor extinde cît mai mult cunoașterea reciprocă de către cele două popoare a moștenirii, realizărilor și valorilor lor culturale.Schimbul de vederi realizat cu privire la problemele internaționale a evidențiat că pozițiile celor două părți în toate chestiunile abordate coincid sau sînt foarte a- propiate. Cei doi președinți au salutat tendința către destindere și de rezolvare a problemelor internaționale pe calea tratativelor, de acceptare tot mai largă a politicii de coexistență pașnică și de colaborare. Ei au exprimat încrederea că acest proces se va extinde în lumea întreagă.In același timp, cei doi președinți au constatat persistența zonelor de tensiune în unele regiuni ale lumii și au subliniat necesitatea de a se face orice efort pentru lichidarea tuturor manifestărilor de imperialism, colonialism, neocolonialism, discriminare rasială și a politicii de apartheid.Pentru întărirea climatului de pace, destindere, securitate și colaborare, ambele părți au reafirmat sprijinul lor pentru principiile respectării independenței și suveranității naționale, egalității în drepturi, neamestecului în treburile interne, avantajului reciproc, renunțării la forță și la amenințarea cu forța, precum și dreptului inalienabil al fiecărui popor de a fi stăpîn pe destinele sale, rezolvării tuturor diferendelor dintre state exclusiv prin mijloace pașnice, principii care constituie baza relațiilor dintre state.Ce doi președinți au afirmat sprijinul lor față de dreptul fiecărui stat, indiferent de mărime și potențial, de a participa activ la rezolvarea problemelor internaționale în care este interesat, precum și a acelora care privesc salvgardarea păcii și securității, în scopul promovării dezvoltării unor relații de prietenie și colaborare în lume. Ei s-au pronunțat în mod ferm pentru extinderea cooperării internaționale în domeniile economiei, științei, tehnologiei și culturii și al protecției mediului înconjurător, în folosul tuturor statelor și popoarelor.Cei doi președinți au reafirmat sprijinul și solidaritatea cu lupta statelor și popoarelor pentru apărarea și consolidarea independenței lor economice și sociale. Ei au subliniat necesitatea de a se urgenta adoptarea unor măsuri concrete pentru reducerea și lichidarea decalajelor în creștere care separă țările în curs de dezvoltare de cele economic avansate. Ei au fost de acord că a- ceasta este o problemă de importanță majoră a cărei rezolvare constituie un ele-

ment esențial pentru întărirea păcii și securității internaționale și pentru progresul întregii omeniri.Cei doi președinți s-au pronunțat pentru realizarea unei largi cooperări internaționale care să înlăture barierele din relațiile economice interstatale ce afectează negativ economiile țărilor în curs de dezvoltare. Ei au subliniat, de asemenea, dreptul suveran al fiecărui stat de a folosi bogățiile și resursele naturale proprii și de a avea acces nestingherit la cuceririle științei și tehnologiei moderne la nivel mondial. Ei au exprimat hotărîrea guvernelor lor de a continua să depună toate e- forturile pentru participarea deplină și echitabilă a tuturor țărilor și îndeosebi a țărilor în curs de dezvoltare la rezolvarea problemelor privind comerțul internațional, sistemul monetar și al altor probleme de interes comun.Cei doi președinți au declarat sprijinul lor pentru Organizația Națiunilor U- nite și au fost de acord că este necesară întărirea rolului Organizației în menținerea și consolidarea păcii și securității internaționale, dezvoltarea cooperării între toate națiunile și promovarea normelor dreptului internațional în relațiile dintre state.Președintele Indiei a prezentat măsurile întreprinse de guvernul Indiei pentru realizarea unei păci durabile și pentru dezvoltarea relațiilor de prietenie și cooperare între toate statele din subcontinentul sud-asia- tic.Cei doi președinți și-au exprimat satisfacția că negocierile bilaterale indo-pakis- taneze contribuie Ia obținerea unor rezultate îmbucurătoare în direcția normalizării situației în subcontinent. Ei și-au exprimat, de asemenea, speranța că va fi instaurată o pace trainică, precum și o colaborare între popoarele din subcontinent pe baza egalității depline și respectul reciproc al independenței și suveranității tuturor statelor.Cei doi președinți au salutat încheierea Acordului cu privire la încetarea războiului și restabilirea păcii în Vietnam, a Acordului privind restabilirea păcii și realizarea înțelegerii naționale în Laos, precum și a Proto- bbliiltii lâ Acordul re la Laos recent Ei și-au exprimat că vor fi create necesare pentru o pace durabilă în această regiune, astfel îneît popoarele din Indochina să-și hotărască liber soarta fără amestec din afară.Cei doi președinți și-au exprimat profunda îngrijorare față de existența în continuare a unei situații grave în Orientul Mijlociu, care reprezintă o serioasă amenințare la adresa păcii și securității internaționale. Ei și-au reafirmat sprijinul față de rezoluția 242 din 22 noiembrie 1967 a Consiliului de Securitate. Au subliniat importanța și urgența reglementării pe baza îndeplinirii rezoluției Consiliu-

cu privi- încheiat. speranța condițiile

lui de Securitate în realizării unei păci durabile în aceastăCei doi președinți au a- preciat că este imperios necesar să se intensifice negocierile pentru dezarmare cu participarea tuturor statelor interesate și treprindă acțiuni pentru realizarea rii generale și, în rînd.a celei nucleare. Ei au subliniat consecințele economice și sociale negative ale poverii grele a cheltuielilor pentru cursa înarmărilor. De asemenea, au reafirmat sprijinul țărilor lor pentru adoptarea unor măsuri concrete vizînd dezangajarea militară, lichidarea bazelor militare și retragerea trupelor de pe teritoriile străine.Președintele Consiliului de Stat al Republicii Socialiste România a prezentat eforturile întreprinse de România pentru reducerea încordării și promovarea destinderii pe continentul european.Cei doi președinți și-au exprimat satisfacția față de procesul de destindere care are loc pe acest continent și au fost de acord că realizarea păcii și securității în Europa va exercita o influență binefăcătoare asupra păcii și securității în lume, va contribui la promovarea unei colaborări internaționale fructuoase.Cei doi președinți au subliniat rezultatele pozitive ale Conferinței la nivel înalt a țărilor nealiniate, ținută la Alger în septembrie 1973. Ei au relevat contribuția importantă pe care țările în curs de dezvoltare o aduc Ia consolidarea păcii internaționale și la întărirea cooperării dintre state, ca și la lupta împotriva imperialismului, colonialismului, neocolonia- lismului și rasismului.Cei doi președinți au fost de acord să dezvolte și să întărească colaborarea politică reciproc-avantajoasă dintre Republica Socialistă România și India și, în acest scop, cele două guverne să poată avea consultări regulate pentru a efectua schimburi de păreri asupra chestiunilor bilaterale și a melor internaționale teres comun.Cei doi președinți primat hotărîrea lor coopera activ în forurile ternaționale, în O.N.U. și în organismele sale specializate, precum și în alte organizații internaționale.Cei doi președinți au bă- zut de acord asupra importanței schimbului de vizite la diferite niveluri dintre cele două țări și au constatat cu satisfacție că vizita în România a președintelui Republicii India și a delegației sale contribuie Ia întărirea in continuare a înțelegerii reciproce și cooperării dintre România și India.Președintele Republicii India a exprimat mulțumirile sale pentru ospitalitatea caldă manifestată față de el și ceilalți membri ai delegației și a transmis președintelui Consiliului de Stat al Republicii Socialiste România și tovarășei Elena Ceaușescu invitația cordială de a vizita India. Invitația a fost acceptată cu plăcere.București, 6 octombrie 1973
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Incidente armate
AmCAIRO 6 (Agerpres). — Postul de radio Cairo a anunțat, sîmbătă, că forțele aeriene israeliene au atacat, la 11.30 G.M.T., trupele egiptene staționate în _zona Golfului de Suez, în sectoarele Zaafarana și Sokhna, în timp ce un număr de vedete israeliene se îndreptau spre coasta de vest a golfului — transmite a- genția M.E.N. Trupele egiptene au ripostat — a menționat postul de radio.Un comunicat al comandamentului militar egiptean, difuzat în după-amiaza aceleiași zile, informează că forțele a- eriene egiptene au bombardat obiective militare israeliene situate în- teritoriile ocupate, ca urmare a atacurilor lansate de forțele israeliene împotriva Egiptului și Siriei. Potrivit comunicatului, avioanele egiptene și-au îndeplinit cu succes misiunea.Pe de altă parte, agenția M.E.N. a anunțat că forțele israeliene au încercat să ocupe o parte din teritoriul egiptean de la vest de Canalul Suez, dar au fost interceptate de forțele egiptene care au lansat cu succes un contraatac, su- punînd pozițiile israeliene u- nui puternic . bombardament de artilerie. Comunicatul comandamentului militar egiptean informează că unități mi-’ litare egiptene, aflate în urmărirea adversarului, au traversat Canalul de Suez, anga- jînd lupte cu forțele israelie-

PARIS 6 — Corespondentul Agerpres, Paul Diaconescu, transmite: Ziarul „L’Huma- nite" publică un comunicat , al Biroului Politic al C.C. al P.C.R. in care se subliniază că pentru a salva viața lui Luis Corvalan, secretar general al Partidului Comunist din Chile, și a tuturor celorlalți democrați, amenințați cu moartea, pentru a pune capăt represiunii, nu mai este nici un minut de pierdut. Comuniștii francezi — se arată în comunicat — vor continua să acționeze pentru realizarea celei mai largi uniuni a tuturor forțelor democratice naționale în Franța, în Europa și în lume pentru solidaritate cu muncitorii și democrații chilieni.GEORGETOWN 6 '(Agerpres). — Partidul Progresist Popular din Guyana a dat publicității o declarație prin care cere eliberarea secretarului general al Partidului Comunist din . Chile, Luis Cor- valan, luptător consecvent pentru drepturile democratice ale poporului său. De asemenea, Partidul Progresist Popular din Guyana protestează cu hotărîre împotriva arestărilor în masă, terorii și represiunilor declanșate de junta militară chiliană împotri-

Orientul Apropiatne pe malul estic al Canalului și ocupînd o serie de poziții a- le acestora.Un comunicat militar transmis de postul de radio Cairo, sîmbătă seara, anunță că „forțele egiptene au reușit să traverseze Canalul Suez pe întreaga lungime a frontului și au reușit să ocupe aproape toate pozițiile israeliene de pe malul răsăritean al canalului".Postul de radio Cairo a difuzat, totodată, un comunicat, potrivit căruia'11 avioane israeliene au fost doborîte în cursul luptelor ce au avut loc deasupra Canalului Suez. Se menționează și pierderea a 10 avioane egiptene.DAMASC 6 (Agerpres). — Un comunicat militar sirian a anunțat sîmbătă că forțele israeliene au atacat pozițiile siriene de la linia de încetare a focului și că forțele siriene au ripostat, între cele două părți avînd loc lupte aeriene — transmite agenția France Presse.Un purtător de cuvînt militar sirian, citat de agenția M.E.N., a comunicat ulterior că forțele armate ale Siriei au reușit să oprească ofensiva is- raeliană și au trecut la contraofensivă eliberînd o serie de poziții ocupate, inclusiv Muntele Hermon.Pe întreg teritoriul Siriei a fost decretată, sîmbătă, starea
va forțelor de stingă din țară.VARȘOVIA 6 (Agerpres). — Edward Gierek, prim-se- cretar al C.C. al P.M.U.P., a adresat o telegramă' secretarului general al O.N.U., Kurt Waldheim, în legătură cu pericolele care amenință viața militanților. progresiști și patrioților chilieni, a lui Luis Corvalan, secretar general al P.C. din Chile. In telegramă se cere ca secretarul general al O.N.U. să întreprindă nai măsuri pentru a zădărnici condamnarea lui Luis Corvalan.PARIS 6 (Agerpres). — Președinții parlamentelor din ze-

urgentă. Această hotărîre adefost adoptată în cursul unei reuniuni extraordinare a cabinetului sirian, prezidată de primul ministru, Mahmoud El-Ayoubi, care a examinat situația existentă ca urmare a atacurilor întreprinse de forțele israeliene împotriva Siriei.TEL AVIV 6 (Agerpres). — Un purtător de cuvînt militar israelian a anunțat că forțele egiptene și siriene au atacat, sîmbătă, pozițiiile israeliene de la Canalul de Suez și de pe înălțimile Golan — transmit agențiile United Press International și France Presse. El a menționat că între cele două părți se desfășoară lupte. Purtătorul de cuvînt israelian a confirmat că forțe egiptene au traversat Canalul Suez în mai multe puncte, stabilind două capete de pod pe malul răsăritean al Suezu- lui, prin care traversează u- nitățile de blindate. Pe.de altă parte, el a . comunicat pătrunderea pe înălțimile prită.Purtătorul lian a precizat că, atît pe înălțimile Golan, cît și în Sinai au loc lupte între unități de blindate.In ce privește acțiunile forțelor armate israeliene, el s-a limitat să declare că acestea acționează potrivit instrucțiunilor — arată agenția France Presse.

că forțelor siriene Golan a fost o-de cuvînt israe-

de
ce țări vest-europene. au dat publicității un apel comun în apărarea vieții secretarului general al P.C. din Chile, Luis Corvalan. adreșîndu-1 junte.i militare chiliene.’Apelul a fost semnatEdgar Faure (Franța), Anne- marie Renger (R,F. Germania), Achille van Acker (Belgia), Karl Skytte (Danemarca), Anne Vondeling (Olanda), Sean Tracy (Irlanda), Sandro Pertini (Italia), Pierre Gregoire (Luxemburg), Trygve Bra- țelli (Norvegia) și Henry. Allard (Suedia).BUENOS AIRES 6 (Ager-

Purtătorul de cuvînt militar israelian a anunțat că forțele aeriene ale Israelului au dobo- rît 8 elicoptere egiptene în zona Golfului Suez.NAȚIUNILE UNITE 6 (A- gerpres). — Un comunicat al delegației siriene la O.N.U., distribuit' sîmbătă după-amia- ză reprezentanților presei, a- nunță că guvernul de la Damasc l-a informat pe președintele Consiliului de Securitate asupra situației periculoase create de noile acțiuni ale Israelului.TEL AVIV 6 (Agerpres). — Israelul a informat Consiliul de Securitate în legătură cu atacurile siriene și egiptene îndreptate împotriva forțelor israeliene — a anunțat postul de radio israelian. Comunicatul menționează că Israelul nu a cerut convocarea Consiliului de Securitate.NEW YORK 6 (Agerpres,). — Secretarul general al O.N.U., Kurt Waldheim, a declarat sîmbătă că este îngrijorat de situația din Orientul Apropiat, pe care o consideră deosebit de serioasă.Kurt Waldheim a avut consultări cu miniștrii afacerilor externe ai Egiptului și Israelului, cu secretarul de Stat al S.U.A., H. Kissinger, cu președintele Consiliului de Securitate și cu majoritatea membrilor Consiliului.
pres). — Președintele interimar al Argentinei, Râul Las- tiri. a adresat șefului juntei militare chiliene, generalul Augusto Pinochet, un mesaj personal în care solicită să se pună capăt tuturor execuțiilor din țară și să se analizeze posibilitatea renunțării la a- plicarea pedepsei capitale —■ relevă agenția Prensa Latina.Documentul exprimă, totodată, profund^ preocupare a președintelui în exercițiu al Argentinei’ pentru viața secretarului general al Partidului Comunist din Chile, Luis Corvalan.

Noi victime ale represiunilor

Lupte puternice au mai avut loc pe șoseaua nr. 5, in zona orașului Sala Lekpram, unde garnizoana lonnolist-ă tacatăre din toate părțile, precum și înVihgar nod-est de capitală).
de forțele devecinătatea Suor (21 orașului kilometria dat

a fost a- elibera-
• Agenția Taniug blicității un comunicat mun iugoslavo-gabonez, în re se informează despre tărîrea celor două părți de astabili relații diplomatice, în scopul dezvoltării relațiilor de prietenie și a promovării legăturilor lor de colaborare, a și cooperă-păcii, securității rii internaționale.

Boigny, va face o vizită oficială la Washington, la începutul săptămînii viitoare — a anunțat Departamentul de Sttt al S.U.A.• La Dar es Salaam au început lucrările conferinței anuale a Ligii Tineretului a

Partidului Uniunea Națională Africană din Tanganika (T.A.N.U.). Cei peste 630 de delegați din cele 18 regiuni ale Tanzaniei examinează căile de traducere în viață, de către tineret, a politicii partidului TANU și a guvernului în domeniile economic și social.• R.S. Cehoslovacă și Republica Filipine au stabilit relații diplomatice la nivel de ambasadă, informează agenția C.T.K.• Guvernul Coastei de Fildeș a recunoscut noul stat african independent — Republica Guineea-Bissau.«I Președintele Fildeș, Coastei deHouphouet-

Concertul dimineții ; Radiojurnal ; 8,00 Partidului, inima și versul : 8,10 Ilustrate muzicale ; 9,00 Ora satului ; 10,00 Radiomagazinulfemeilor ; 10,30. Succese ale discului ; 11,00 Buletin deștiri ; 11,05 Intîlnire cu melodia populară și interpretul preferat ; 12,00 De toate pentru toți ; 13,00 Radiojurnal ; 13,15 Stele ale cîntecului ; 14,00 Unda veselă ; 14.30Contraste ritmice ; 15,00 Buletin de știri ; 15,05 Cîntece populare ; 15,15 Sport și muzică ; 17,45 Valsuri și tango- uri ; 18,00 Azi, în România ; 18,10 Piese concertante ; 18,35 „Așa-i jocul pe la noi"; 18,45 Fotbal. Ultima parte a întîlnirii Sportul studențesc— Steaua; 19,15 Radiojurnal;19,30 Estrada duminicală ; 22,00 Radiojurnal ; 22,30Barcarole și romanțe din o- pere ; 23,00 Dans non-stop ; 24,00 fiuletin de știri; 0,03— 5,00 Estrada nocturnă.

DUMINICA, 7 OCTOMBRIE8,00 Bună dimineața.Cravatele roșii.Film serial : Daktari.Viața recoltei bilanț și perspectivă în agricultură.
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satului. Ziua moment de 19.1019,20

Pînă în prezent, fost recunoscutamativ 40 de țări Europa, America Asia.
noul stat de aproxi- din Africa. Latină și

• Circa 10 000 au demonstrat în portul Yokosuka din Golful Tokio împotriva prezenței în apele teritoriale ale țării a vionului „Midway" al vS.U.A. din Pacific.
de persoane

port-a- forțelor
• La Nairobi și-a porțile Tîrgul internațional din această localitate. Țara noastră participă cu tractoare și diverse mașini agricole, autocamioane, produse chimice și textile.

deschis

SteauaTrans- directă de Au

județul Teleorman.18,20 Căminul.18,40 Duete comice din o- Vali Ni- ConstanțaMarica Margare-Daniela Voi- Toni Buiacici, Ha’zgan, La- Buzilă, Ion Bojescu.
jurul orei 11,00 : Transmisiune directă de la adunarea populară de la Slobozia, prilejuită de sărbătorirea Zilei recoltei.0 De strajă patriei.0 Album duminical.Film serial: Arthur— episodul XII. Muzică populară.Drumuri în istorie. Radu de la Afumați. Documentar.Fotbal i Sportul Stu-

20,1020,30

22,15

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

dențesc(divizia A), misiune la Stadionul 23 gust. In pauzăVarietăți sportive. Publicitate.1001 de seri. Vițelu- șul cel curajos.Telejurnal. Săptămina politică internă și internațională în imagini.Reportajul săptămînii. O zi la Veneția.Film artistic : Bergeres.rice Chevalier, le Oberon, Ann hern.Romanțe mereu nere interpretate Mia Braia.Telejurnal. Sport.LUNI, 8 OCTOMBRIECurs de limbă franceză. Lecția 63.Telex.La ordinea zilei. Azi,

Foljes Cu : Mau- Mer- Sot-tide
17,30

19,0019,1519,20
20,0020,0520,1020,4520,5521,35
22,20

perete cu culescu, Cîmpeanu, Munteanu, ta Kiss, cu,George urențiu Dinu, Virgrl Ecranul. Publicitate. 1001 de seri, de la circ. Telejurnal.Iul înainte de termen. 1973 — an hotărîtor. Cîntecul săptămînii : De-a colindat , aceste locuri, cineva.Publicitate.Mai aveți o întrebare ? Aviația — astăzi și; mîine.Interpretul' preferat. Maria Lătărețu.Revista literair-artis- tică TV.Fîntîna turmelor (I). Ecranizare a studiourilor de televiziune spaniole după piesa lui Lope de Vega. 24 de ore.

HoațaCincina

SANTÎAGO DE CHILE 6 (Agerpres). — In ultimele 24 de bre, în Chile au căzut victime ale aparatului represiv peste 20 de persoane — rezultă dintr-un comunicat oficial, reluat de agențiile de presă. 11 dintre aceștia au fost judecați potrivit procedurii de urgență de Curtea Marțială din Valdivia, oraș situat la 850 kilometri sud de Santiago și executați imediat după pronunțarea sentinței. In același timp, mai mulți militanți ai Unității Populare au fost executați, în condiții similare, în orașul Temuco, din sudul țării. Comunicatul juntei relevă, totodată, că în ultimele o- re au mai fost împușcate patru persoane la Linares și două la Punta Arenas, sub pretextul că nu au respectat ordinele patrulei militare.

Agenția. Franca Presse, citind ultimul comunicat oficial radiodifuzat de junta chiliana, menționează totodată că. în recentele „operațiuni militare", au mai fost arestați încă 600 de „indezirabili" la Vicuna, Vina del Mar, Taica, în portul militar Talcahuano și în capitală.Intr-o declarație făcută unui, trimis specia lai A.F.P. la Santiago de Chile, ministrul de interne, generalul Oscar Bonilla, a apreciat la peste 7 000 numărul persoanelor aflate în prezent sub stare dș, arest. Ele vor fi menținute în detenție — a declarat Bonilla — pînă după ridicarea stării de asediu în toată țara și lichidarea „organizațiilor de guerilla".

Sînt căutate ;n continuare, cu înverșunare, personalități de frunte ale Unității Populare.Situația economică internă cunoaște o accentuată înrăutățire. Lipsa acută de cereale, în special de grîu, ar putea duce — scrie France Presse — la o apropiată criză de mai multe zile de pîine, în Chile. Pe de altă parte, negocierile pentru obținerea unor credite internaționale „nu vor da rezultate imediate", subliniază agenția citată. In același timp, numeroși salariați sînt lipsiți de orice posibilitate de a-și cîștiga existența. Ziarul „La Prensa" relevă în ultimul său număr că, în urma aplicării planurilor de „reorganizare , a economiei", 120 000 de muncitori vor fi în curînd concediați.
NANKIN

(Urmare din pag. 1)
un simbol 

, dernă și
Chinei. In 
regimului 
revoluționar chinez Sun Iat- 
sen, primul președinte al ti
nerei Republici, și-a Instalat 
guvernul provizoriu la Nan
kin. Monumentul martirilor 
revoluției de la Iuhuatai, pe 
care l-am găsit înebnjurat de 
nenumărate buchete de flori 
proaspete, semnalează gene
rațiilor prezente că, în lun
ga luptă de eliberare a po
porului chinez, aceste locuri 
au fost martore la executa
rea de către regimul reacțio
nar ciankaișist a peste 100 C00 
patriofi. Durerosul simbol a 
adăugat Nankinului dimensi
unea contemporană a istori
ei Chinei nepopulare — sa
crificiul luptei revoluționare.

Parcurgînd largile bulevar
de centrale, umbrite de spe
cii de arbori ai sudului, care 
mai degrabă te invită la stu
diu și meditafie, încercăm să 
deslușim prefacerile pe care 
le-a adus orașului ultimele 
două decenii. Documentați 
în prealabil, am văzut ime
diat 
cele 
care 
cest 
știința și demnitatea muncii, 
dorește să se dezvolte în rit
mul cel mai înalt posibil. A- 
firmatia aceasta are deplin 
înfeles dacă dăm următoarea 
explicație. înainte de 1949,

și in istoria mo- 
contemporană a 
timpul răsturnării 
imperial, marele

una dintre schimbările 
mai importante — cea 
se referă la locuitori. A- 
oraș muncește, are con-

cea mai mare parte a locui
torilor șomau, trăiau din ex
pediente sau din veniturile 
realizate de proprietarii a 
numeroase cîrciumi, baruri, 
localuri de noapte, fumătorii 
de opiu. (Din 700 000 locui
tori, 16 000 erau muncitori, 
iar 200 000 de ' persoane de
puneau servicii casnicei), 
înainte de a trece la crearea 
unei infrastructuri industria
le, guvernul popular a av it 
de rezolvat o problemă u- 
mană, cea de calificare și 
plasare a zeci de mii de băr
bați și femei în meseriile ce
rute de economie. Marile 
concentrări de forte pe mul
tiple planuri ' începute în 
1953, an care a marcat apli
carea primului plan econo
mic national, au dat rezulta
tele scontate.

Nankinul 
de. o serie 
dintre care 
ra pe cele
lurgică, construcții mecanice, 
petrochimie, constructoare dc 
automobile, calculatoare și 
aparate de măsură pentru te
lecomunicații, 
au plecat de 
de la un nivel 
zut. Uzina de 
avea clndva 70 de muncitori. 
Astăzi aici lucrează peste 
3 000 de oameni, producînd 
mașini de înaltă precizie. Un 
alt exemplu edificator ir con
stituie Fabrica de îngrășă
minte chimice. De Ia o pro
ducție de 18 000 tone anual,

s-a ajuns
1 000 000 
mice, rezultatul muncii a pes
te 10 000 de oameni. Cîteva 
cifre sintetice pot ilustra 
mai bine marele salt făcut 
în ultimii 20 de ani de Nan
kin. Din populația strict ur
bană de 1 300 000 persoane,
350 000 sînt muncitori indus- 

Valoarea globală a
a fost de
mai mare

astăzi la peste 
tone produse c'tii-

de azi disprne 
de noi induși rii, 
am putea enume- 
extractivă, meta-

Unele ramuri 
la zero, altele 
extrem de scă- 

mașini-unelte

triali. 
producției în 1971 
aproape 100 de ori 
ca cea din 1949.

Unul din marile 
ale orașului și totodată, sem
nul — în traducere ..Capita- 
mului îl găsești la cîțiva ki
lometri nord de oraș: mare
le pod de pe fluviul lang. 
deschis traficului rutier și fe
roviar în anul 1968. Venind 
pe cale aeriană, nu l-am vă
zut la sosire. Trecînd peste 
el, la întoarcere, ne-am dat 
seama de marele efort depus 

■și de capacitatea tehnică re
marcabilă a specialiștilor 
chinezi în acest domeniu. 
Darea în exploatare a podu
lui nu a însemnat numai rea
lizarea legăturii economice 
între zona de nord și de sud 
a tării. După cum menfiona 
amabilul nostru însoțitor, lu
crarea a permis și realizarea 
unei comunicări psihice mai 
profunde între milioanele de 
locuitori de pe malurile bă- 
trînului fluviu lang, risipind 
pentru prima dată în istorie 
și pe deplin legenda invinci
bilității apelor sale.

simboluri
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