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1973 Pentru îndeplinirea
An hotărîtor, CINCINALULUI ÎNAINTE DE TERMEN!

Ultimul trimestru

Perioadă de mobilizare
intensă pentru încheierea 

anului cu un bilanț rodnic
Am intrat în ultimul trimes

tru al acestui an hotărîtor al 
cincinalului, perioadă cu sar
cini și obiective mobilizatoare 
privind realizarea integrală a 
planului și angajamentelor, a 
programului de investiții, spo
rirea eficienței întregii activi
tăți economice și pregătirea 
producției anului viitor. Este 
o perioadă de mare răspunde
re, de angajare maximă în 
toate organizațiile de partid, 
în toate colectivele de muncă, 
perioada care reclamă eforturi 
concentrate în fiecare, mină, 
uzină, șantier și loc de mun
că pentru a da viață indicați
ilor secretarului general al 
partidului de a transforma ul
timul trimestru în zile de mo
bilizare intensă, consecventă 
și plină de inițiativă pentru 
încheierea cu succes a planu
lui economic 1973.

Organele și organizațiile de 
partid, colectivele dc muncă 
din Valea Jiului dispun în a- 
ceastă perioadă de jaloanâ 
concrete și precise de acțiune 
— măsurile stabilite de recen
ta plenară a Comitetului mu
nicipal de partid în scopul 
îmbunătățirii continue a ac
tivității economice, sporirea 
eficienței, recuperarea rămî- 
nerilor în urmă la unii indi
catori de plan, realizarea in
tegrală a sarcinilor și angaja
mentelor asumate pe acest an 
și pregătirea condițiilor opti
me pentru activitatea econo
mică pe anul 1974. Aceste sar
cini au devenit un adevărat 
program de activitate pentru 
toate organizațiile de partid 
și organele colective de con

ducere, prioritățile ultimului 
trimestru.

Care sînt aceste priorități 
care trebuie să direcționeze 
activitatea economică în a- 
ceastă perioadă ?

Asigurarea tuturor condiți
ilor pentru realizarea integra
lă a sarcinilor de plan la toți 
indicatorii de către fiecare u- 
nitate de producție și de in
vestiții necesită măsuri opera
tive încă din aceste zile în toa
te unitățile și subunitățile ca
re au restanțe la unii indica
tori tehnico-economici și fi
nanciari pentru revizuirea 
graficelor de recuperare a ră- 
mînerilor în urmă față de plan 
și angajamente în funcție de 
stadiul realizărilor. Graficele 
reactualizate vor stabili sar
cini și răspunderi concrete a- 
tît pentru membrii organelor 
de partid cît și a altor comu
niști, ele urmînd să fie pre
lucrate în toate organizațiile 
de partid în vederea mobili
zării colectivelor de muncă la 
înfăptuirea lor.

Sporirea eficienței întregii 
activități economice constitu
ie, de asemenea, o sarcină de 
maximă responsabilitate. Pe 
această linie, plenara comi
tetului municipal de partid a 
cerut organelor și organizați
ilor de partid, conducerilor co
lective ale unităților să urmă
rească cu toată perseverența 
aplicarea cu maximum de e- 
ficiență a studiilor întocmite 
privind introducerea noilor 
tehnologii de lucru, reduce
rea consumurilor specifice de 
materii și materiale, creșterea 
producției și productivității 
muncii. In exploatările mi
niere se cer urmărite mai a- 
les, posibilitățile de extindere 
a mecanizării susținerii abata-

jelor frontale din stratul 3 cu 
grinzi pășitoare și complexe 
de mecanizare confecționate 
pe plan local, precum și me
canizarea operațiunilor din 
lucrările de înaintare, de să
pare a puțurilor și a suitori
lor, în scopul obținerii unor 
viteze sporite de avansare, în 
vederea recuperării restanțe
lor la aceste lucrări.

Este necesar să se aplice 
studiile privind organizarea 
judicioasă a depozitelor, gos
podărirea cît mai bună a ma
teriilor și materialelor, asigu
rarea unei aprovizionări teh- 
nico-materiale și de dotare 
corespunzătoare, deservirea cît 
mai bună a locurilor de mun
că, aplicarea riguroasă în toa
te unitățile a graficelor de u- 
tilizare rațională a mașinilor 
și utilajelor din dotare de re
vizii și reparații, introducerea 
și extinderea muncii în 
.acord simplu și global. 
Pe șantierele de construcții 
este necesară utilizarea în mai 
mare măsură a elementelor 
prefabricate' și de industriali
zare a producerii betoanelor.

Reușita acțiunii de definiti
vare și aplicare a studiilor, de 
urmărire, control și îndruma
re, cere activizate consiliile 
de control muncitoresc, a co
misiilor pe probleme, a ce
lor pe domenii de activitate și 
a colectivelor de organizare 
superioară a producției și a 
muncii. Este necesar, totoda-
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La confecționarea moazelor cu care va fi armat noul 
puț orb nr. 11 de la mina Lonea i-am surprins pe șeful e- 
chipei de la confecții metalice a atelierului electromecanic 
al minei, loan Madarasz împreună cu colegii de echipă în 
plină activitate.

în abataje, la Aninoasa

Sporuri de cărbune
încheierea primei decade a lunii octombrie relevă faptul 

că mare parte dintre brigăzile minei Aninoasa care au obți
nut rezultate sub nivelul sarcinilor de plan pe cele 9 luni 
trecute “își întețesc acum eforturile pentru a recupera în cit 
mai scurt timp rămînerile în urmă și să-și onoreze angaja
mentele asumate pe anul în curs.

Printre cele mai bune rezultate obținute de formațiile de 
lucru aflate în această situație sînt și cele ale brigăzii con
duse de Gheorghe Munteanu, din abatajul cu front scurt 
din stratul XIII, sectorul II, care a extras pe prima decadă 
un plus de 430 tone cărbune, in condițiile sporirii randa
mentelor planificate în proporție de 107,5 la sută.

De asemenea, două dintre brigăzile sectorului IV, con
duse de Toader Tarbuzan, de la frontalul nr. 4-6, din stratul 
3 și Alexandru Vereș, de la abatajul frontal nr. 2-4 au extras 
peste preliminariile primei decade a lunii octombrie 330, res
pectiv 260 tone de cărbune, realizări ce prefigurează dobin- 
direa in următoarele decade a noi sporuri de cărbune.

Final de lucrare
pe șantierul

S-a încheiat cu succes 
prima parte a subtraversă- 
rii Jiului executată de un 
colectiv d.e muncitori și teh
nicieni din cadrul șantieru
lui Valea Jiului al I.L.H.S. 
Această dificilă lucrare a 
prins contur odată cu săpa
rea în albia Jiului, la o a- 
dîncime de 1,5 m, a unui 
canal pentru montarea tu
bului colector și confecțio
narea armăturii de fier-beton 
peste care s-a turnat 120 
mc . de beton necesar pro
tejării canalului. Apoi s-a 
trecut la devierea Jiului pe 
prima porțiune, creîndu-se 
astfel condiții pentru ataca
rea porțiunii a doua și să
parea canalului colector 
pînă la Petrila. Această lu
crare se execută cu un es- 
cavator de 0.4 mc care rea
lizează zilnic 50 ml de să-

I. L. H. S.
pături de canal. După să
parea canalului se trece la 
așternerea patului de nisip, 
montarea tuburilor de dia
metrul 500 mm, manșona- 
rea lor cu mortar de ciment, 
iar apoi se realizează izolarea 
cu două straturi de bitum. 
După executarea acestor o- 
perațiuni se trece la acope
rirea canalului. Un aport 
deosebit la această lucrare 
îl are echipa condusă de 
comunistul Constantin Dumi
trescu, macaragiul loan Joi- 
ță, escavatoristul Petre Stoi- 
culescu și alții. întregul co
lectiv de constructori este 
angajat în marea bătălie 
pentru punerea în funcțiune 
a canalului colector pentrti 
apele reziduale înainte de 
data stabilită — 30 noiem
brie 1973.

L. W.
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> m avut plăcuta ocazie 
/I de . a mă afla timp de 

cîteva ore în mijlocul 
echipei de mo.ntOri L.E.A. din 
cadrul Șantierului. . Electro- 
montaj Deva, lot Vulcan.

Această echipă, căreia i 
s-a încredințat executarea li
niei racord de 110 kV și a li
niei de 6 kV pentru alimenta
rea substației de traefiune 
C.F.R. Petroșani am găsit-o 
în plină activitate ; o parte 
dintre ei lucrau la echiparea 
stîlpilor ridicați, alții asam
blau ultimul stîlp pentru li
nia' racord de 110 kV. Aceas
tă meserie cere tuturor com- 
ponenților echipei să dea do
vadă de mult curaj, să se 
transforme uneori în adevă
rat! acrobati ai înălțimilor, 
dovedind multă pricepere în 
muncă, Ia transportul și a- 
samblarea stîlpilor, ridicarea, 
echiparea și întinderea con
ductorilor electrici 
rea în exploatare a 
fiecare dată cînd 
sutele sau zecile de 
volti în conductorii 
acești oameni, căliți 
că și în lupta cu capriciile 
vremii se bucură cu toții de 
fiecare realizare obținută. Și

se pregătesc pentru noile sar
cini ce le revin.

In vîrf de deal ajutafi de 
puternice tractoare cu șeniie 
și automacara echipa condu
să de GHEORGHE STRĂINUL

Constructorii

ale energiilor

CASELE PIONIERILOR
în noul an școlar

și pune- 
liniei. De 
pulsează 
mii de 
electrici, 
in mun-

a ridicat 7 stîlpi de înaltă 
tensiune, realizări valoroase 
care îmbogățesc peisajul in
dustrial al regiunii. Aici, la 
înălțimi de zeci de metri, i- 
zolatorii și conductorii elec
trici strălucesc în bătaia ra
zelor soarelui. Cu centurile

r

Tovarășul Nicolae Ceausescu a primit 
Delegațiile organizațiilor de tineret 

din unele țâri socialiste și F. M. T. 0. 
participante Ea întîlnirea cu privire 
la activitatea în rîndul tineretului

Tovarășul Nicolae Ceăușescu, 
secretar general al Partidului 
Comunist Român, președinte
le Consiliului de Stat al Re
publicii Socialiste România, a 
primit, joi după-amiază, pe 
participanții la întilnirea or
ganizațiilor de tineret din ri
nele țări socialiste cu privire 
la activitatea în rîndul tine
retului muncitoresc, organizată 
la București de Comitetul

muncitoresc
Central al Uniunii Tineretului 
Comunist din România.

Au luat parte delegațiile 
Uniunii Tineretului Comunist 
Dimitrovist din R.P. Bulgaria. 
Uniunii Socialiste a Tineretu
lui din R.S. Cehoslovacă, Uniu
nii Tineretului Muncitor So
cialist din R.P.D. Coreană, 
Uniunii Tinerilor Comuniști 
din Republica Cuba, Tinere
tului Liber German din R.D.

Germană, Uniunii Tineretului 
Revoluționar Mongol din R.P. 
Mongolă, Federației Uniuni
lor Socialiste ale Tineretului 
Polonez din R.P. Polonă, U- 
niunii Tineretului Comuniist 
din R.P. Ungară, Uniunii Ti
neretului Comunist Leninist 
din Uniunea Sovietică, Uniu
nii Tineretului Muncitor „Ho

(Continuare in pag. a 3-a)

CUVÎNTAREA TOVARĂȘULUI 
NICOLAE CEAUȘESCU

Dragi tovarăși și prieteni.
Aș dori să vă mulțumesc 

tuturor pentru cuvintele rosti
te la adresa poporului român, 
a partidului, a realizărilor pe 
care România le obține pe 
calea construcției socialiste. 
Sînt deosebit de bucuros că, 
în aceste zile pe care le-ați 
petrecut în România, ați putut 
face un schimb larg de pă
reri asupra unor probleme de 
mare importanță, cum sînt 
acelea privind tineretul mun
citoresc, problemele pregătirii 
profesionale, educației sale in 
spiritul internaționalismului 
proletar, al luptei pentru so
cialism, pentru comunism.

Fără îndoială că o proble
mă așa de vastă a trebuit să 
suscite multe discuții, întrucît 
și experiențele sînt destul de 
variate, ținînd seama de ni

velul de dezvoltare al țărilor 
care participă la această re
uniune și de faptul că, în ce 
privește construirea noii orîn- 
duiri sociale, țările noastre se 
găsesc în etape deosebite. Spre 
exemplu. Uniunea Sovietică 
construiește deja societatea 
comunistă, iar alte țări socia
liste se află în diferite eta
pe de dezvoltare. Sper că 
schimbul de experiență pe ca
re l-ați avut la București va 
fi deosebit de folositor pen
tru toți participanții, va aju
ta la înțelegerea mai bună a 
preocupărilor fiecărei organi
zații în educarea și afirmarea 
tinerei generații de muncitori, 
constructori ai socialismului 
și comunismului. Faptul că 
reuniunea, schimbul de expe
riență s-a desfășurat într-un 
spirit prietenesc, tovărășesc,

va contribui la întărirea cola
borării și solidarității între or
ganizațiile de tinert din ță
rile noastre, între tineretul ță
rilor socialiste și, ca atare, și 
între partidele și popoarele 
țărilor socialiste ale căror or
ganizații de tineret sînt re
prezentate aici.

Sînt, de asemenea, deose
bit de mulțumit că la aceas
tă reuniune au participat și 
reprezentanții F.M.T.D.. Or
ganizație care are un rol im
portant în unirea tinerei ge
nerații în lupta pentru progres 
social, pentru pace, pentru 
triumful unei politici noi. de 
colaborare, între toate popoa
rele lumii.

După cum cred că ați putut

(Continuare in pag. a 3-a)

MESAJ
adresat de președintele Consiliului de Stat 

al Republicii Socialiste România, 
tovarășul Nicolae Ceaușescu, Asociației 

internaționale de studii sud-est europene cu ocazia 
aniversării unui deceniu de la înființare

Cu ocazia împlinirii unui de
ceniu de la crearea Asociației 
internaționale de studii sud- 
est europene, doresc, ca în nu
mele Consiliului de Stat al 
Republicii Socialiste România 
și al meu personal, să vă a- 
dresez un salut cordial, îm
preună cu cele mai bune urări 
de succes în activitatea dum
neavoastră viitoare.

Evenimentul pe care il ani
versați are o importantă sem
nificație, nu numai pe planul 
conlucrării științifice, dar și 
pentru climatul general de în
țelegere și colaborare din a- 
ceasta zonă geografică.

In cei zece ani de existen
ță, Asociația dumneavoastră 
a desfășurat o activitate rod
nică pe tărîmul studiilor bal
canice și sud-est europene, 
contribuind la o mai bună cu
noaștere și prețuire reciprocă 
a popoarelor din această re
giune, la întărirea legăturilor 
lor de prietenie și colaborare.

România - care a avut onoa
rea să găzduiască reuniunea 
constitutivă a Asociației inter
naționale de studii sud-est eu
ropene - dă o înaltă aprecie
re acestei activități consacra
te studierii și punerii în evi
dență a valorosului tezaur de 
cultură și civilizație care a în
florit pe aceste meleaguri, a 
legăturilor statornicite de-a 
lungul veacurilor între popoa
rele aflate în această zonă, W 
năzuințelor lor de a se cu
noaște și conlucra strins pen
tru apărarea intereselor lor 
vitale, pentru pace și progres.

După cum cunoașteți, Repu
blica Socialistă România cul
tivă în mod consecvent tradi
țiile de bună vecinătate și de 
conviețuire pașnică între po
poare, militînd cu hotărîre pen
tru întărirea continuă a priete
niei și colaborării dintre toa
te popoarele care trăiesc în 
regiunea balcanică, ca și din
tre toate națiunile lumii. Țara 
noastră acționează neabătut

pentru ca Balcanii să devină 
o zonă a păcii și colaborării, 
zonă lipsită de arme atomice, 
convinsă că înfăptuirea acestor 
țeluri corespunde intereselor 
tuturor popoarelor din regiune, 
destinderii și securității pe 
continentul nostru și în întrea
ga lume.

Imi exprim convingerea că, 
pășind în cel de-ai doilea 
deceniu al existenței sale, A- 
sociația internațională de stu
dii sud-est europene, distinșii 
ei savanți și cercetători vor a- 
duce, prin lucrările și cercetă
rile lor, o contribuție tot mai 
însemnată la cauza mai bunei 
cunoașteri și apropieri dintre 
popoarele din această parte a 
Europei.

Cu aceste ginduri și senti
mente doresc să vă urez încă 
o dată succes deplin în opera 
valoroasă pe care o realizați, 
operă pusă în slujba idealuri
lor păcii și prieteniei între 
popoare.
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de siguranță agăfati de brațe
le stîlpilor și cu mișcări vi
oaie, acești oameni ai înălți
milor, adevărată acrobati do
vedesc o „înaltă" dăruire r ■ 
pricepere proiesională.

Notăm că această echipă 
este una dintre cele mai apre
ciate de la Electro-montaj De
va. La activul acestei echipe 
sînt multe lucrări.de o impor
tantă foarte mare, linii elec
trice de 400 kV, 220 kV și ul
timele de 110 kV Paroșeni — 
Vulcan, 110 kV C.F.R. Pui, 
iar în scurt timp va ii termi-. 
nată linia racord de 110 kV 
și linia 6' kV pentru stafia de 
transformare C.F.R. Petroșani. 
Pentru terminarea cît mai ra- 
pidă a acestor linii, toți corn- 
ponenții echipei . lucrează ă i 
dimineața și pînă seara, fie- , 
care fiind conștient de impar- ’ 
tanța lucrării ce o execută. > 
Dintre cei ce își aduc un a- 
port însemnat se pot cita ȘTE- 
FAN KALMAN, 
CRĂCIUNESCU, 
SUROI și ALEXE

VIOREL 
JEAN MU- 
DONCA.

Wilhelm LOJADI,
corespondent

Excelentei Sale Domnului general locotenent
Juan Domingo Peron 
Președintele Națiunii Argentiniene

BUENOS AIRES
Evenimentul instalării Excelenței Voas

tre în înalta funcție de președinte al Na
țiunii Argentiniene și a Doamnei Isabel 
Martinez de Peron ca vicepreședinte al 
Republicii Argentina îmi oferă o nouă 
și deosebit de plăcută ocazie ca, în nu
mele Consiliului de Stat al Republicii 
Socialiste România, al poporului român, 
al meu personal și al soției mele, să vă 
adresez cele mai calde felicitări și urări 
de succes deplin în nobila dumneavoas
tră misiune dedicată asigurării indepen
denței și suveranității naționale, prospe
rității și fericirii poporului argentinian.

In România sînt cunoscute și privite 
cu interes Și mtiltă simpatie eforturile 
Argentinei pentru dezvoltarea sa eco
nomică și socială, activitatea pe care o 
desfășoară pe plan internațional în fa
voarea păcii și cooperării între națiuni 
libere și egale în drepturi.

Poporul român este animat de dorința 
sinceră de a dezvolta continuu, pe mul
tiple planuri, relațiile tradiționale de 
prietenie și colaborare cu poporul argen
tinian, de a conlucra activ in vederea pro
gresului lor economic și social, pentru o

lume mai bună, mai dreaptă, o lume a 
păcii.

Ne exprimăm via satisfacție că rapor
turile intre România și Argentina, fa
vorizate de afinitățile de limbă și cul
tură ale celor două popoare și stimulate 
de voința lor comună de apropiere și 
cooperare, cunosc o dezvoltare ascen
dentă, pe baza principiilor independen
ței și suveranității naționale, egalității in 
drepturi, neamestecului în treburile in
terne, avantajului reciproc.

îmi exprim convingerea că vizita pe 
care o voi face în frumoasa dumnea
voastră țară, la amabila invitație a Ex
celenței Voastre, va constitui un moment 
important în extinderea relațiilor româ- 
no-argentiniene in toate domeniile, po
litic, economic, tehnico-științific cultu
ral, in folosul popoarelor noastre, al cau
zei progresului, păcii și colaborării in
ternaționale.

Exprimind sentimentele de caldă prie
tenie pe care poporul român le nutrește 
față de poporul argentinian prieten re
înnoiesc Excelenței Voastre asigurarea 
înaltei și distinsei mele considerațiuni.

NICOLAE CEAUȘESCU

Președintele Consiliului de Stat 
al Republicii Socialiste România

De curînd cele patru case 
ale pionierilor din Valea 
Jiului și-au deschis porțile 
pentru un nou an școlar. Mo
mentul deschiderii a prilejuit 
și un puternic angajament de 
a transpune în viață, încă 
din prima zi. hotărîrile Plena
rei C. C. al P.C.R. din 18-19 
iunie 1973 cu privire la dez
voltarea și perfecționarea in- 
vățămîntului în Republica 
Socialistă România.

Conducătorii acestor insti
tuții de instrucție și educa
ție extrașcolare s-au orien
tat cît se poate de bine în 
stabilirea programului de 
activități pe noul an școlar, 
ținînd seama de particulari
tățile de vîrstă, de specificul 
economic al Văii Jiului, de 
continuitatea participării e- 
levilor. In raport cu dorin

țele copiilor s-au înființat 
noi cercuri. Astfel, la Pe
troșani s-a înființat cercul 
..Prietenii basmelor", la Lu- 
peni de floricultură. meta- 
loplastie, la Vulcan, mai 
multe : estetică, filatelie, e- 
ducație sanitară, dramatic, 
al curioșilor, iar la Petrila un 
cerc de balet. Trebuie apre
ciată in mod deosebit ini
țiativa Casei pionierilor din 
Vulcan unde s-au înființat 
cercuri pe bază de volunta
riat, coduse de lucrătorii ca
sei. Inițiativa trebuie ex
tinsă, răspunzîndu-se mai 
exact numărului mare de 
pionieri și școlari care solici
tă aceste cercuri devenite 
tot mai populate. Această 
cerere mare se datorește re
zultatelor bune pe care le 
obțin casele de pionieri. Con

ducătorii cercurilor au reu
șit să îmbine, în mod crea
tor, latura teoretică cu latura 
practică, să formeze puterni
ce deprinderi practice ne
cesare în viață. S-a remar
cat activitatea cercurilor de 
strungărie, foto, radio de la 
Lupeni ; protecția naturii, 
metaloplastie, construcții ra
dio de la Vulcan ; linogra- 
vură, artă decorativă, car
turi — Casa pionierilor Pe
troșani și construcții radio 
Petrila.

Casele pionierilor, aflate 
în fața unui nou an de acti-

Dumitru CORNEA, 
activist al Consiliului muni
cipal al organizației pionie

rilor

(Continuare in pag. a 3-a)

Elevi la recoltatul 

porumbului
Peste 650 de elevi în

soțiți de cadrele didac
tice de la Liceul indus
trial minier Petroșani 
au plecat ieri în Țara 
Hațegului pentru a par
ticipa la acțiunea de re
coltare a porumbului 
de pe lanurile fermelor 
agricole „Unirea" și 
Sintă Maria Orlea.

Deplasarea s-a făcut 
cu 14 autobuze puse la 
dispoziție de I.T.A. Ele
vii vor participa zilnic

la culesul porumbului, 
pînă duminică, 14 oc
tombrie.

Pentru legarea

învățămîntului

de practică
In lumina măsurilor 

stabilite de Plenara C.C. 
al P.C.R. din 18-19 iunie 
a.c. privind legarea și 
mai strînsă a învăță
mîntului de producție, 
comitetul comunal de 
partid Aninoasa a orga
nizat ieri o dezbatere 
cu maiștri instructori 
din cadrul școlilor ge
nerale din localitate.

In cadrul dezbaterii 
la care au participat și

conducerile E.M. Ani
noasa și S.U.T. Iscroni
— întreprinderi patro- 
natoare ale școlilor din 
localitate — au fost sta
bilite sarcinile ce le re
vin tuturor factorilor 
pentru transpunerea în 
viață a prevederilor ho- 
tăririi de partid aminti
te.

Excursie prin O.J.T.
Ieri, un grup de stu- 

denți de la I.M. Petro
șani au plecat cu auto
carul într-o excursie 
prin țară, pe traseul : 
Petroșani — Cluj — Ba
ia Mare — Satu Mare
— Oradea — Arad — De
va. Grupul este condus 
de Ion Trofan, șeful co

misiei de turism de la 
institut. Cu acest prilej, 
studenții vor vizita nu
meroase obiective in
dustriale, mai ales cele 
cu specific mineresc.

Acțiune patriotică
Continuînd să acțio

neze pentru buna gos
podărire a localității, 
comitetul executiv al 
Consiliului popular Bă- 
nița organizează în a- 
ceste zile o acțiune pa
triotică pentru repara
rea și întreținerea dru
mului comunal din că
tunul Rusești la care 
participă un mare nu
măr de cetățeni.

In cadrul aceleiași ac
țiuni, în Merișor a în

ceput construirea unor 
ziduri de sprijin la ca
re își aduce contribuția 
și Șantierul 71 căi fera
te din localitate.

O nouă competiție 

de popice
Simbătă și duminică 

va avea loc, pe arena 
de popice din Petrila, 
faza județeană a cam
pionatului republican 
individual de popice. 
Și-au anunțat pînă în 
prezent participarea un 
mare număr de pasio
nați ai aruncărilor bi
lelor de textolit din a- 
sociațiile sportive din 
Valea Jiului, Hunedoa
ra, Orăștie și Brad, ca

re se vor întrece pentru 
cucerirea titlurilor de 
campioni județeni.

Spectacol
Un colectiv al Teatru

lui Național „Vasile A- 
lecsandri" din Iași pre
zintă, duminică 14 oc
tombrie a.c., în sala Ca
sei de cultură din Pe
troșani, numai la ora 11 
spectacolul pentru copii 
cu piesa „Fata din Da
fin", un basm dramati
zat de Dan Tărchilă du
pă o povestire de P?t-e 
Ispirescu.

lucr%25c4%2583ri.de
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întreaga atentie acordată 
PREGĂTIRII VIITORILOR 

MECANIZATORI DE MINĂ!
Ideea centrală care a do

minat adunarea generală 
pentru darea de seamă și ale
gerea noului organ condu
cător, desfășurată în cadrul 
organizației U.T.C. a anului 
III B mecanizatori de mină 
de la Școala profesională din 
Lupeni, a subliniat cu preg
nanță necesitatea pregătirii 
tineretului pentru muncă și 
viață, de a-i face pe tineri 
să înțeleagă că ei se pregă
tesc pentru a deveni meseri
așii din eșalonul de bază al 
minelor, chemați să folo
sească tehnica minieră avan
sată și tehnologia de extracție 
modernă , să contribuie la 
sporirea producției de cărbu
ne, la îmbogățirea avuției 
naționale.

Din darea de seamă pre
zentată a reieșit preocuparea 
organizației U.T.C.. a condu-

te modul în care efectuăm 
practica nu ne putem decla
ra nici pe departe mulțumiți. 
In anul trecut, am efectuat 
practica la E.M. Vulcan și am 
cărat tot timpul armături 
T.H. ; nu am fost puși să re
parăm utilaj minier — în- 
tr-un cuvînt să facem mese
rie, să învățăm structura ma
șinilor și utilajelor de mină.

„Situația se perpetuează' și 
în acest an, arăta în cuvîntul 
său elevul Mihai Chelbea. Am 
fost repartizați să 
practica la E.M. 
ne-am prezentat la 
ziua de 17 septembrie, pentru 
a începe activitatea. Dar, nu 
ne-a întrebat nimeni ce do
rim, iar după ce am stat pa
tru zile aproape degeaba s-a 
’ajuns la concluzia că este 
mai bine să facem practica 
la școală, lucru care, să fim

efectuăm 
Lupeni și 
mină, în

...Școala generală 
nr. 5 Petroșani. Eta
jul al doilea. Fără să 
vrei, ochii îți alunecă 
subit spre un colț. Un 
anunț lapidar: Gri- 
goruță Constantin — 
expoziție de desene. 
Alături, o 
clasă — a 
In rîndul din mijloc, 
un băiat nu prea 
înalt, blond cu ochi 
neastîmpărați, veșnic 
în căutare. E autorul 
lucrărilor din expozi
ția de pe hol.

De pe buze îmi 
țîșnește, parcă, fără 
voie, întrebarea :

— Cînd ai început 
să desenezi ?

— De mic, înainte 
de a merge la școală. 
Tata desena, iar mie 
Îmi plăcea să colorez 
ce desena el. Apoi, pe 
la vîrsta de 5 ani am 
Început să desenez și

eu, ajutat bineînțeles 
de tăticu... Și, sub În
drumarea tovarășei 
educatoare, la grădi-

Casa pionierilor. Aici, 
am lucrat sub mina 
tovarășei profesoare 
Elena Bianu trei ani.

In clasele a
Vll-a.
absolvi cu-

sală de 
VIII-a A.

d r u
împlinirii

ul

niță am continuat, iar 
cînd am mers la 
școală, în clasa a 
Il-a, tovarășa învă
țătoare M. Voicules- 
cu m-a sfătuit să mă 
înscriu la cercul de 
arte plastice de la

foarte 
după 

am re-
expun

M-a ajutat 
mult. De fapt, 
acești trei ani 
ușit să pot să
primele mele lucrări.
Apoi am intrat Ia 
școala de muzică și

arte plastice...
— Ai mai avut și 

alte expoziții pînă 
acum ?

— Da. 
V-a și a

— Vei
rînd clasa a VIII-a...

— Da și doresc să 
urmez liceul de arte 
plastice și apoi bine
înțeles și mai sus...

Clopoțelul sună. 
Pauza s-a terminat. 
Sînt nevoită să pără
sesc compania atît de 
plăcută a acestui elev 
deosebit de talentat, 
care are tot viitorul 
în față, mulțumindu-i, 
urlndu-i mult succes 
în împlinirea gloduri
lor viitoare.

...Despre expoziție ? 
Veniți 
singur 
spun :

s-o vedeți. Un 
cuvînt pot să 
EXCELENTĂ.

Prof.
Lucreția BELDIMAN

Adunări de dări de seamă și alegeri 
în organizațiile U.T.C.

La Aninoasa

Consfătuire 
cu cadrele 
didactice 
inițiativa comitetului 

comunal de partid Aninoasa, 
luni după-amiază a avut loc 
o consfătuire cu cadrele di
dactice din localitate.

Pe marginea materialului 
prezentat de tovarășul Teofil 
Blag, secretar al comitetului 
comunal de partid, s-au dez
bătut sarcinile ce revin șco
lilor și întreprinderilor pa« 
tronatoare în lumina hotărî- 
rii Plenarei C. C. al P.C.R» 
din 18-19 iunie a. c.

Numeroși învățători 
profesori, printre care 
zela Nagy, Minodora Bănci- 
lă, Eufrosina Banyai, Ilea
na Sichitiu, Magdalena Fa- 
rago, Elisabeta Diaconu ș.a. 
s-au angajat să facă totul în 
activitatea instructiv — for
mativă pe care o desfășoară 
pentru traducerea în viață 
a prevederilor acestei ho
tărîri.

Scurte
cerii școlii pentru transpu
nerea în viață a istoricelor 
hotărîri ale Plenarei C.C. al 
P.C.R. din 18-19 iunie pri
vind dezvoltarea și perfec
ționarea invățămîntului. In 
acest context au fost subli
niate măsurile întreprinse în 
cadrul școlii : ajutorul acor
dat elevilor cu situația slabă 
la învățătură, meditații, dez
baterile organizate pe margi
nea problemelor de 
internă și externă a 
diferite activități 
turistice.

Cu mult simț de 
dere în cadrul dezbaterilor 
adunării, elevii anului III B 
au scos în evidență defici
ențele care mai persistă în 
organizarea procesului de în- 
vățămînt, în legarea acestuia 
de practică, în activitatea lor, 
deficiențe care frînează bu
nul mers al activității orga
nizației U.T.C. In primul 
rînd. arăta elevul Vasile Is- 
trate, sîntem nemulțumiți de 
faptul că la orele de practică, 
conducerea E.M. Vulcan nu 
ne asigură echipamentul de 
protecție corespunzător. Nu 
ni se dau mănuși de protec
ție și cizme, fiind nevoiți să 
lucrăm în locuri deosebit de 
umede în bocanci. Noi am se
sizat adeseori maiștrii care 
ne coordonează, dar proble
ma nu s-a rezolvat.

Legate de modul în care se 
desfășoară practica în pro
ducție au existat și alte pă
reri. Iată ce spunea elevul 
Mihai Pîrvan: „Organizația 
U.T.C., a insistat foarte mult 
pentru a-i determina pe toți 
elevii să învețe cu sîrguință.. 
să însușească tehnica mineri
tului — dovadă este faptul' că 
nici un elev nu a rămas co
rigent, dar în ceea ce priveș-

politică
P.C.R., 

sportive,

răspun-

sinceri, este cu totul altce
va decît la mină11.

Vorbitorii au arătat fap
tul că organizația U.T.C. 
nu a întreprins nimic pen
tru a înjgheba o legătură 
trainică cu organizația U.T.C. 
de la mină, cale prin care 
s-ar putea rezolva multe din 
deficiențele semnalate.

Un loc important l-au ocu
pat. în cadrul dezbaterilor, 
problemele sociale ale elevi
lor. Cu toate că școala pro
fesională de la Lupeni 
una dintre cele mai 
școli din municipiul i 
participanții 
arătat că se 
mult pentru 
mai înalte a 
vățătură și sociale ale elevi
lor, că este necesară mai mul
tă atenție din partea comite
tului U.T.C. pe școală pentru 
rezolvarea unor probleme. In 
acest sens elevul Constantin 
Iloaia, arăta: „Uneori mîn- 
carea la cantină nu este su
ficient de consistentă. Am 
dori ca de două-trei ori pe 
săptămînă să primim la ma
să și desert.

Concluzia desprinsă din ana
liza făcută a fost aceea că toți 
factorii responsabili — con
ducerea școlii, a unităților 
economice unde elevii își 
desfășoară practica, comitetul 
U.T.C. pe școală — trebuie să 
manifeste mai multă atenție 
pentru pregătirea viitorilor 
mecanizatori, pentru însuși
rea de către aceștia în condi
țiile cele mai corespunză
toare, a tainelor meseriei de 
bază practicate în Valea Jiu
lui.

Valeriu COANDRAȘ, 
secretar al comitetului 

municipal al U.T.C. Petroșani

i este 
dotate 

nostru, 
la discuții au 
poate face și mai 
ridicarea pe cote 
condițiilor de în-

© O veste bună pentru 
automobiliști. Pe șoseaua 
Cristian, la ieșirea din Bra
șov. a fost dată în exploata
re o modernă stație de între
ținere și reparții auto, fiind 
dotată cu toate cele necesare 
efectuării de reparații la 
ce tip de autovehicule.

ori-

@ La pepiniera de Ia 
ria, județul Covasna, au 
întreprinse cercetări în dome
niul creșterii eficienței econo
mice a culturilor de puieți de 
rășinoase. Culturile intensive 
din „solarii11 se dezvoltă cu o 
rapiditate de două ori și jumă
tate mai mare decît cele de 
pepinieră. Așa se face că pu- 
ieții cultivați astă primăvară 
vor fi buni de plantat încă în 
luna februarie anul viitor. O 
experiență interesantă a fost 
făcută cu noua specie de „pin 
Barekcsiana11 — originară din 
America de 
aclimatizată 
cuiesc.

Tu- 
fost

Nord, care va fi 
în zona Tg. Se-

de flori

Un atribut pe care trebuie sâ-l exercite cu maxima responsabilitate
și exigența comisiile P.C.I de ia unitățile din bazin ale C.C.P

SPECIFICE SEZONULUI RECE

recoltate 
obținută 
cea mai

© 100 000
— iată o cifră record 
într-o singură zi — 
mare de pînă acum — la în
treprinderea de sere din Cod- 
lea. Garoafele de aici se bu
cură de o bună apreciere și 
peste hotare. La recentul 
concurs internațional al flo
rilor de la Hamburg, la care 
au participat peste 580 de fir
me renumite din toată lu
mea, garoafele românești au 
obținut o medalie de argint 
și șapte de bronz.

(Agerpres)

Dați-i jos de ta volan pe adepții nestăpîniți
ai lui Bachus !

in- 
ca- 

mă- 
de

Este lucru cunoscut și 
verificat din experiența 
multor ani că în lunile fri
guroase folosirea mai inten
să a focului pentru încălzi
rea încăperilor, solicitarea 
în mai mare măsură a in
stalațiilor electrice de ilu
minat și de forță favori
zează izbucnirea unor 
cendii. Bineînțeles, în 
zul în care nu se iau 
suri corespunzătoare 
prevenire.

Deși în ultimul timp, în ca
drul unităților miniere și de 
preparare din Valea Jiului a- 
le Centralei cărbunelui, acti
vității desfășurate pe li
nia prevenirii și stingerii 
incendiilor î s-a acordat o 
atenție din ce în ce 
mare, totuși mai 
unele nereguli care nereme
diate la vremea 
pot da naștere la incendii.

De aceea în afara multi
plelor 
ție pe 
zolvă, 
întreg 
curile 
acorde o atenție sporită pre
venirii incendiilor. Dar 
mai ales comisiile tehnice 
p.c.i. au obligația să urmă
rească și modul cum se a- 
plică normele de prevenire a 
incendiilor specific fiecărui 
domeniu de activitate.

Cunoscînd locurile care 
în această perioadă devin 
mai vulnerabile, precum și 
cauzele care generează in
cendii, conducătorii unită
ților miniere, comisiile 
tehnice de prevenire 
cendiilor, formațiile 
de pompieri și toți 
riații Ia locurile lor 
muncă trebuie să-și îndrep
te atenția spre luarea tutu-

mai 
persistă

cuvenită

probleme de produc- 
care zi de zi le re- 
cadrele tehnice și 
personalul de la lo
de muncă trebuie să

La toate minele

a in- 
civile 
sala- 

de

ror măsurilor necesare pen
tru reducerea la maximum 
a posibilităților de izbuc
nire și dezvoltare a incendi
ilor. Comisiile tehnice de 
p.c.i. trebuie să-și intensifi
ce în această perioadă ac
tivitatea de control atît în 
sectoarele de producție cît- 
și în încăperile anexe, pen
tru a depista și înlătura ori
ce defecțiune care ar pu
tea genera incendii.

In primul rînd trebuie să 
se verifice modul cum se res
pectă normele p.c.i. specifi
ce perioadei toamnă-iarnă. 
In același timp conducătorii 
unităților C.C.P. și comisi
ile tehnice p.c.i. trebuie să 
acorde o mai mare atenție 
instruirii tuturor salariați- 
lor cu privire la regulile 
de prevenire și stingere a 
incendiilor în toate sectoa
rele, secțiile, atelierele, depo
zitele, în toate schimburile.

Se va intensifica munca 
de propagandă p.c.i. folosin- 
du-se în acest scop stațiile 
de radioficare, mijloacele 
de agitație vizuală — pa
nouri, foto-gazete, afișe su
gestive, indicatoare de în
drumare etc. precum și or
ganizarea de concursuri 
„Cine știe, cîștigă11.

O altă sarcină deosebit de 
importantă a comisiilor 
tehnice p.c.i. și a formațiilor 
civile de pompieri este ace
ea de a asigura intervenția 
rapidă și eficace la incen
dii, luîndu-se măsuri ca u- 
tilajele din dotare să fie în 
permanență în 
funcționare. In
rece hidranții și celelalte 
surse de apă este obligato
riu să fie protejate 
triva înghețului.

lor componente, 
du-se și luîndu-se 
măsuri de remediere 
se constată încălziri 
limitele admise ;

— praful de cărbune 
ventualele resturi de mate
riale combustibile ce se de
pun pe utilaje sau în 
pierea acestora, vor fi 
părtate ori de cîte ori 
tea influențează buna 
ționare a instalației respec
tive ;

— cablurile electrice 
montate prin lucrări mi
niere în care se pot produce 
surpări, vor fi decuplate de 
la rețeaua de alimentare 
pînă la asigurarea zonei a- 
menințată de surpare. De 
asemenea, se va întrerupe 
curentul electric 
rile de-a lungul 
execută 
ținere a

— în 
Ioc sau 
subteran se 
ne care 
nui foc 
diu, se 
rativ și 
cele de 
la pichetele de incendiu;

— să se organizeze echi- 
inter-

stare de 
perioada

împo-

Atenție maximă respectării regulilor 
prevenire a incendiilor în subteran

care pot 
incendi- 

construcțiile, 
i lucrările 

suprafața minelor

de 
I

oprin- 
imediat 

cînd 
peste

și e-

apro- 
înde- 
aces- 
func-

din cablu- 
cărora se 
de între- 
miniere ;

intr-un 
zonă din 

constată sem- 
vestesc începutul u- 
de mină sau incen- 
va interveni ope- 
energic cu mijloa- 
stingere existente

operații 
lucrării 

cazul cînd 
într-o

pe p.c.i. de primă

venție și să se asigure 
struirea acestora 
și a întregului 
care lucrează în

— locomotivele 
mină să fie 
permanent în bună stare; 
nu se admit 
motorină la 
alimentare ;

— instalația 
iluminat și de forță 
subteran să 
fără defecțiuni. Nu se ad
mite echiparea cu cabluri 
cu izolație din p.v.c., cau
ciuc și iută ;

— cablurile de forță, de 
comandă și de semnalizare 
în canalele de cabluri din 
sălile de mașini ale puțu
rilor de extracție, din sălile 
de pompe, stații electrice 
de distribuție, garaje pen
tru locomotive etc. trebuie 
așezate pe suporți păs- 
trîndu-se distanța regula
mentară între aceștia.

in- 
precum 

personal 
subteran ; 
Diesel de 
întreținute

scurgeri 
sistemul

electrică

de 
de

de 
din 

se exploateze

Rețineți !
Aplicînd perseverent și 

punct cu punct normele 
p.c.i. asigurați apărarea bu
nului obștesc, desfășurarea 
normală a procesului de 
producție.

ATENȚIE I Nerespectarea măsurilor 
de prevenire la sistemele de încălzire, 

provoacă incendii

vitatea, vă revin următoa
rele sarcini :

— să respectați întocmai 
a 

asigurînd pre-

în această perioa- 
în celelalte ano- 
Acest lucru este 
de frecvența spori- 

timpul

țin odată la două luni ;
— burlanele de metal nu 

vor fi instalate la o distan
ță mai mică de 1 metru fa
ță de pereții de seîndură ori 
de paiantă sau la 70 cn 
cazul cînd aceștia sînt 
lăți în dreptul sobelor
burlanelor, iar la scoaterea 
lor prin ferestre sau pe sub 
streașini se vor 
de materialele 
le;

— sobele din

in 
izo-

Și

Scrie clar, negru pe alb, 
în actele normative și în ins
trucțiunile de aplicare a aces
tora : conducerea autovehi
culelor în situația cînd șofe
rul respectiv se află sub in
fluența băuturilor alcoolice 
constituie un mare pericol ce 
primejduiește integritatea și 
chiar viața cetățenilor aflați 
pe drumurile 
ranța întregii 
feri nu puneți 
nu conduceți 
cînd vă găsiți 
alcoolului ! Asupra 
pericol se atrage 
stăruință și gravitate în toate 
ocaziile — ședințe, 
iri de lucru etc. pe 
liția le organizează 
ducătorii auto, < 
Această muncă 
nare preventivă 
Marea majoritate 
torilor auto evită 
de alcool înaintea ] 
drum ori în timpul 
rii curselor, respectă 
rozitate și demnitate 
sională normele de 
ție pe drumurile publice asi
gurînd astfel desfășurarea în 
ritmul impus de necesitățile 
economice și sociale și în 
condiții de siguranță a tra
ficului rutier.

Din păcate însă nu toți 
participanții la transportul 
auto veghează la efectuarea 
acestuia în deplină securitate. 
Este edificator în această pri
vință exemplul negativ al 
șoferului Vasile Ciochină, an
gajat pe mașina nr. 21 HD 
2785 la secția 
U.M.T.C.F. Deva.
doar cu cîteva zile mai înain
te pentru că a circulat cu vite
ză excesivă, a efectuat o depă-

șire neregulamentară și a avut 
defecte sistemele de iluminare 
și semnalizare, în ziua de 12 
august a.c. a comis o încăl
care șj mai gravă : a tras 
mașina la parcare și a intrat 
în bufetul din Iscroni pen
tru a lua o... gustare. Aici, 
în loc de mîncare, a consu
mat băuturi alcoolice. Cînd

publice, sigu- 
circulații. Șo- 
mîna pe volan, 
autovehiculele 

sub influența 
aceluiași 

atenția. cu

consfătu- 
care mi- 
cu con- 

pietonii. 
atențio- 

roade.

cu 
de 
dă

’ a conducă- 
consumul 

plecării la 
efectuă- 
cu rigu- 

profe- 
circula-

Iscroni a
Sancționat

într-un tîrziu și-a adus amin
te că a lăsat mașina deschisă 
și a părăsit bufetul pe două 
cărări, a constatat cu surprin
dere că autocamionul îi dis
păruse pur și simplu. Indi
vizi neidentificați, probabil 
văzîndu-1 „ocupat11 în bufet 
i-au furat mașina și au aban
donat-o, răsturnată, în orașul 
Vulcan. Este, credem, evident 
pentru oricine pericolul pen
tru circulație pe care C. V. l-a 
creat prin conduita lui pro
fesională 
mai ales 
alcool.

Clienți 
culație ale miliției, 
dentificați conducînd în timp 
ce se aflau sub influența bău
turilor alcoolice, au fost în 
ultima perioadă și Constantin 
Merișoreanu, angajat la uzi
na Paroșeni, Miron Dîlja și 
Leon Vasiloni din Petroșani, 
Gheorghe Corlan din Iscroni, 
Aurel Drulea si Cheorghe Pîr-

necorespunzătoare și 
prin consumul de

ai organelor de cir- 
fiind i-

ciu din Vulcan și alții. Toți 
aceștia, la volanul autovehicu
lelor întreprinderilor la care 
sînt angajați ori al celor pro
prietate personală, au pericli
tat prin atitudinea lor ires
ponsabilă traficul auto și, în 
consecință, a fost cu totul nor
mal ca organele respective să 
le aplice sancțiunile prevăzu
te de lege.

Revenim asupra acestei te
me cu exemplele citate, și o 
vom face și în viitor, în in
tenția de a preveni condu
cătorii auto, pe bicicliști, 
vizitii precum și pe unii pie
toni asupra pericolului grav 
ce-1 reprezintă conducerea 
mijloacelor rutiere și chiar 
simpla deplasare pe drumuri
le publice sub influența bău
turii alcoolice. Consumul e- 
xagerat de băuturi alcoolice 
dăunează sănătății în general, 
iar atunci cînd este practicat 
de omul de la volan devine un 
pericol 
multor 
date cu 
teriale, 
fizice și chiar de vieți ome
nești. De aceea, consumul de 
băuturi alcoolice trebuie evi
tat în genere, iar conducători
lor auto le este categoric in
terzis în timpul conducerii 
autovehiculelor. Opinia pu
blică, colectivele de muncă 
din care fac parte conducăto
rii auto cu metehne ca cei 
despre care a fost vorba în 
rîndurile de mai sus, trebuie 
să ia atitudine intransigentă 
față de „jocul11 lor periculos 
de-a alcoolul și conducerea 
autovehiculelor sub influența 
acestuia. Pe adepții incorijibili 
ni lui Bachus, dați-i jos de la 
volan !

Pe lingă cauzele 
provoca și propaga 
le la < 
stalațiile și 
la 
pentru care măsurile p.c.i. 
sînt mai bine cunoscute, 
mai lesne de aplicat, peri
colul de incendiu la cele din 
subteranul minelor este u- 
neori agravat de caracterul 
autoinflamabil al substanței 
utile ce se exploatează, de 
existența prafului de căr
bune și a gazului CH4 în lu
crările miniere și care pot 
provoca incendierea acesto
ra fără altă cauză exterioa
ră. Gazele combustibile și 
explozive degajate din ro
cile excavate se pot acu
mula în concentrație peri
culoasă în unele zone ale 
excavațiilor. Dacă acestea 
nu sînt înlăturate la timp, 
este posibil în orice mo
ment ca la contactul cu o 
flacără deschisă să se aprin
dă provocînd aprindere sau 
explozie.

In cazul chiar a unor a- 
prinderi de proporții redu
se, dacă nu se iau măsurile 
de cuviință, acestea se ex-

in- 
de
Și aer 

ac- 
sau 
de

insta- 
se 
Și

tind, incendiul putând cu
prinde zone întinse din mi
nă viciind cu gazele de ar
dere dăunătoare întregul 
traseu al curentului de 
respectiv afectînd grav 
tivitatea unor abataje 
chiar sectoare întregi 
producție.

Condițiile agravante, men
ționate mai sus, au impus 
ca la executarea și exploa
tarea construcțiilor, 
lațiilor din subteran să
prevadă reglementări 
norme de o sporită riguro
zitate, pentru prevenirea, 
combaterea și lichidarea 
focurilor și incendiilor din 
subteranul minelor. Se 
impune așadar ca norme
le și instrucțiunile elabo
rate în acest sens de Minis
terul Minelor, Petrolului 
și Geologiei să fie cunos
cute la perfecție și mai 
cu seamă aplicate și respec
tate de întreg personalul 
la lucrările în subteran. In 
cunoașterea întocmai a 
normelor și regulilor la lu
crările din subteran, de mare 
importanță este instruirea 
personalului.

Incendiile provocate ca
urmare a defecțiunilor de
construcție și de instalare 
a sistemelor de încălzit se 
manifestă cu mai multă in
tensitate 
dă decît 
timpuri, 
oglindit
tă a incendiilor în 
sezonului friguros.

Pentru a evita asemenea si
tuații neplăcute este necesar să 
se respecte regulile de preve
nire a incendiilor Ia insta
lațiile de încălzit. In acest 
scop este bine să se aibă în 
vedere următoarele reguli:

— coșurile din zid vor fi 
izolate față de elementele 
combustibile ale planșeelor 
acoperișurilor prin îngroșa- 
rea zidului cu cărămidă cu 
25 cm la trecerea prin plan- 
șee (tavane) combustibile, 
iar.la trecerea prin acoperiș 
cu cel puțin 10 cm între fața 
exterioară, zidăria coșului 
și elementele acoperișului;

— periodic se vor lua mă
suri de curățire a coșurilor 
de evacuare a fumului de 
funinginea depusă, cel pu-

izola față 
combustibi-

metal nu 
vor fi instalate direct pe du
șumea sau parchet, ci pe un 
postament izolator iar cele 
de zid ori de teracotă vor 
avea in fața ușii un posta
ment izolator de 50x70 cm; 

ale 
fu- 
în

să 
sau

— ușițele sobelor și 
coșurilor de evacuare a 
mului vor fi permanent 
stare bună și închise ;

— aprinderea focului 
nu se facă cu benzină 
alte lichide inflamabile ;

— să nu se introducă în 
sobe lemne mai lungi decît 
vatra acestora, care, pe tim
pul arderii, nu intră în în
tregime în sobă iar focul nu 
trebuie lăsat fără suprave
ghere ;

Șefi de sectoare, secții, 
maiștri din fiecare schimb !

ateliere, depozite și

programul de pregătire 
formațiilor, 
zența la ședințele de pre
gătire a tuturor pompieri
lor angajați și voluntari;

— verificarea întregului 
utilaj de stingere din do
tare și menținerea 
perfectă stare de 
nare ;

— punerea unui 
deosebit pe efectuarea ser
viciului de rond de către 
pompierii angajați cu ma
ximă exigență, cu precăde
re în schimburile II și III, 
iar aceștia din urmă să fie 
bine pregătiți cunoscînd ca
uzele ce pot produce incen
dii specifice fiecărui Ioc de 
muncă și măsurile de res
pectat ;

— verificarea surselor de 
apă (naturale și artificiale) 
marcîndu-le pe acestea cu 
indicatoare vizibile în sco
pul găsirii lor cu ușurință 
și asigurării alimentării cu 
apă în caz de incendiu ;

— acordați sprijin șefi
lor de sectoare, de secții, a- 
teliere, depozite etc. în or
ganizarea și instruirea echi
pelor p.c.i. de la locurile de 
muncă, precum și a întregu
lui personal din sectoarele 
de activitate de care apar
țineți, pentru cunoașterea 
măsurilor ce vor fi între
prinse în cazul incendiilor;

— verificarea întregului 
material inițial de stingere 
(stingătoare) din secții, 
teliere etc. luîndu-se 
suri operative de reme
diere a deficiențelor consta
tate și punerea 
perfectă 
re ;

— să 
vitățile 
vind respectarea 
p.c.i. prin afișe, panouri, fo
tografii, instructaje la lo
cul de muncă, prelucrări 
la stațiile de radioamplifi
care. expuneri etc.

Este necesar să se pună 
un accent sporit în aceas
tă perioadă pe cunoașterea 
și aplicarea în practică a 
instrucțiunilor aprobate 
de M.M.P.G. cu ordinul 
nr. 8/9 din 1968 — în toate 
unitățile Centralei cărbu
nelui sarcina principală 
revenind în acest sens 
șefilor de formații și tutu
ror pompierilor angajați. 
Se impune ca toate neregu
lile ce se constată privind 
paza contra incendiilor să 
fie aduse la cunoștința con
ducerii unității economice 
respective și a comisiilor 
tehnice p.c.i. în scopul luă
rii de urgență de către a- 
cești factori a măsurilor 
de remediere a deficiențelor.

lui în 
funcțio-

accent

acestora în
stare de funcționa-

se intensifice acti- 
de propagandă pri- 

normelor

iminent, o cauză a 
accidente rutiere sol- 
însemnate pagube ma- 
pierderea integrității

Șefi de sectoare, maiștri, tehnicieni I 
Aplicați cu strictețe măsurile preventive 

în subteran

Mate- 
fi păs- 
închise 
la foc ; 

încăperilor

Acordați atenție urmă
toarelor interdicții:

— materialele combusti
bile și inflamabile vor fi 
păstrate numai în locuri fe
rite de sursă de căldură și 
pericol de incendiu, 
rialele lichide vor 
trate în recipiente 
și camere rezistente

—pardoselile
în care se păstrează și ma
nipulează astfel de mate
riale vor fi din materiale 
incombustibile și vor fi pre
sărate cu nisip uscat care 
va fi înlocuit ori de cîte ori 
se constată că este îmbibat 
cu materiale combustibile;

— carburanții, uleiurile, 
unsorile necesare funcționă
rii mașinilor și utilajelor

miniere pot 
subteran în 
chise și numai în cantități
le strict necesare pentru 24 
de ore ;

— pentru intervenirea cît 
mai promptă în cazul unor 
incendii izbucnite acciden
tal pe traseul cablurilor e- 
lectrice pozate în subteran 
și în locurile de depozitare 
a materialelor combustibi
le, se vor prevedea pichete 
de incendiu. Se 
periodic starea 
nare a acestora

— mașinile

fi păstrate în 
recipiente în-

va 
de

>
Și

verifica 
funcțio-

utilajele 
folosite în subteran vor fi 
menținute în bună stare de 
funcționare. Pe timpul func
ționării se va verifica gra
dul de încălzire a elemente-

Responsabilitatea . pentru 
asigurarea pazei contra in
cendiilor la locurile de mun
că vă revine conform pre
vederilor instrucțiunilor
819/1968 a M.M.P.G. In sco
pul îndeplinirii sarcinilor 
ce vă revin în lumina 
strucțiunilor în vigoare, 
se reamintesc 
ce trebuie respectate în 
ceastă perioadă :

@ să instruiți lunar 
personalul din subordine 
privire la sarcinile ce-i 
vin pentru prevenirea 
stingerea incendiilor ;

® să acționați pentru 
plicarea și respectarea nor
melor de prevenire și stin
gere a incendiilor Ia locurile 
de muncă a căror conduce
re vă este încredințată ;
• să asigurați păstrarea, 

întreținerea și funcționarea 
corespunzătoare a utilajelor 
de stingere a incendiilor e- 
xistente în dotarea obiecti
velor pentru care purtați 
responsabilitatea ;

@ să organizați echipe de 
primă intervenție, în caz de 
incendiu, din rîndul perso
nalului existent în subordi
ne ;

& să nu executați sau să 
permiteți folosirea instala
țiilor electrice de iluminat

in-
vi 

cîteva reguli
a-

tot 
cu 
re-

Și

a-

și de forță improvizate sau 
în stare defectă ;

© verificați starea de 
funcționare a sistemelor de 
alimentare cu apă (hidranți, 
bazine etc.) menținîndu-Ie în 
stare de funcționare per
manentă, iar căile de acces 
ce duc spre acestea să fie 
libere tot timpul ;

@ nu permiteți fumatul 
în ateliere, depozite și • în 
orice alt loc de muncă cu 
pericol de incendiu.

REȚINEȚI!
In perioada toamnă-iarnă 

cele mai multe incendii se 
datoresc :

© sobelor greșit instalate și 
supraîncălzite sau aprinderii 
focului cu benzină ;

coșurilor de evacuare a 
fumului necurățate sau 
zolate. față de părțile 
noase ale | 
coperișurilor.

încălcarea 
prevenire și 
incendiilor 
acte normative și instruc
țiuni se sancționează 
conform H.C.M. 2285/1969 
cu amendă de la 1000 
3000 lei.

Șefi ai formațiilor 
vile de pompieri 1

In scopul 
zei contra 
sectoarele 
unde vă desfășurați

nei- 
lem- 

planșeeior și a-

NU UITAȚI!

întregii 
de ilu- 
de la ta-

normelor 
stingere 

prevăzute

de 
a 

în

la

ci-

pa-

Și

asigurării 
incendiilor în 

obiectivele 
acti-

La terminarea lucrului, 
salariații vor părăsi locul 
de muncă numai după e- 
fectuarea următoarelor o- 
perațiuni :

® oprirea tuturor mași
nilor și utilajelor;

® deconectarea din pri
ze a tuturor aparatelor elec
trice ;

țț) deconectarea 
instalații electrice 
minat și de forță 
bloul principal;

Șț evacuarea deșeurilor 
existente ;

© stingerea focurilor;
Maiștrii, fiecare în secto

rul de activitate de care 
răspunde, la terminarea lu
crului va controla dacă 
s-au luat măsurile cores
punzătoare 1 pe linie p.c.i. 
Trebuie făcut totul, de că
tre fiecare salariat la locul 
său de muncă pentru a 
preveni incendiile în ano
timpul friguros, a asigu
ra ocrotirea avutului ob
ștesc împotriva focului, lu
cru esențial pentru desfă
șurarea normală a procesu
lui de producție și înde
plinirea sarcinilor de plan.

Material publicitar
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Steagui roșu *?

Tovarășul Nicolae Ceausescu a primit Delegațiile 
organizațiilor de tineret din unele țări socialiste și F.M.T.D.

(Urmare din pag. 1j

Și Min“ din R.D. Vietnam și 
reprezentanți ai Federației 
Mondiale a Tineretului De
mocrat, precum și ai Uniunii 
Tineretului Comunist din 
România.

La primire au participat to
varășii Petre Lupu, Cornel 
Burtică, Ștefan Andrei, Ion 
Traian Ștefănescu, prim-se- 
cretar al C.C. al U.T.C., mi
nistru pentru problemele ti
neretului, Nicu Ceaușescu vi
cepreședinte al Consiliului 
Uniunii Asociațiilor Studen
ților Comuniști din România.

Adresîndu-se participanți- 
lor la întâlnire, tovarășul 
Nicolae Ceaușescu a spus :

Aș dori ca, în numele Co
mitetului Central al partidului, 
să salut în mod călduros pe 
reprezentanții organizațiilor 
de tineret din țările socialiste 
și ai Federației Mondiale a 
Tineretului Democrat, care 
sau reunit la București pen
tru un schimb de experiență 
în problemele activității tine
retului muncitoresc.

Sper că organizația noas
tră de tineret a organizat bine 
reuniunea. Aș fi deosebit de

Cuvîntarea tovarășului Nicolae Ceaușescu
(Urmare din pag. 1)

constata în aceste zile, tinere
tul muncitoresc român depune 
eforturi susținute pentru a a- 
duce o contribuție tot mai ac
tivă la înfăptuirea politicii 
partidului de făurire a socie
tății socialiste multilateral 
dezvoltate.

Trebuie să declar și cu acest 
prilej că partidul nostru dă o 
apreciere deosebită contribu
ției pe care tineretul în ge
neral și tineretul muncitoresc 
în special o aduc la înfăptui
rea întregului program elabo
rat de Congresul al X-lea și 
de Conferința Națională ale 
partidului nostru, felului în 
care Uniunea Tineretului Co
munist își îndeplinește rolul 
său de organizare, conducere 
și educare a tinerei generații. 
De altfel, în numeroase între
prinderi ale României socia
liste, vîrsta medie a multor 
colective de muncitori, ingi
neri și tehnicieni nu depășește 
21-22 de ani, ceea ce vorbește 
de la sine despre rolul tinere
tului și activitatea de mare 
importanță pe care o desfă
șoară în edificarea societății 
socialiste.

In general, dragi tovarăși și 
prieteni, noi dăm o înaltă 
apreciere și atribuim un rol' 
important tineretului în ope
ra de construcție a societății 
socialiste. Ne preocupăm atît 
c’e nregătirea profesională, cît 
și de educarea sa în spirit pa
triotic, în spiritul ideilor mar- 
xist-leniniste, al internaționa
li:- -mului ovoletar.

Considerăm că tineretului 
îi revine o misiune de unpn-tan- 
ță hotărîtoare în dezvoltarea 
viitoare a țării noastre și, vor
bind pe plan mai general, in 
dezvoltarea societății omenești 
pe calea socialismului, a pro
gresului și civilizației. Tocmai 
în aceasta constă rolul pe care 
îl are astăzi activitatea orga
nizațiilor de tineret. Partidul 
nostru se preocupă de educa
rea tineretului pentru a crea 
constructori demni, fermi, ai 
socialismului și comunismului, 
pentru a sădi în inima și în 
conștiința tineretului ideea 
solidarității în lupta hotărîtă 
împotriva politicii imperia
liste, a colonialismului și neo- 
colonialismului.

Este adevărat că tineretul 
din țările socialiste crește în 
condiții noi. Mulți nu cunosc 
•— și este normal să nu cu
noască — vechile stări de lu
cruri Eu mă număr printre 
cei care am lucrat în mișcarea 
de tineret și in condițiile re
gimului burghezo-moșieresc 
Cunosc direct și ce a însem
nat acest regim, și rolul tine
retului și al organizațiilor de 

mulțumit dacă această întâl
nire va contribui la promova
rea colaborării între organiza
țiile noastre, și se va reflecta 
în folosirea mai bună de către 
fiecare dintre ele a experien
ței — și pozitivă și negativă 
— a organizațiilor care s-au 
reunit, pentru ca activitatea 
în rîndul tineretului muncito
resc din fiecare țară să se 
desfășoare în condițiuni mai 
bune.

încă o dată vă urez să vă 
simțiți cît mai bine în Româ
nia. (Aplauze).

Au luat apoi cuvîntul Kim 
En Nam, vicepreședinte al 
C.C. al Uniunii Tineretului 
Muncitoresc Socialist din 
R.P.D. Coreeană, Eduardo 
Martinez, reprezentant al Fe
derației Mondiale a Tineretu
lui Democrat, și G. P. Elise
ev. secretar al C.C. al U.T.C.L. 
care, în numele delegațiilor 
lor. a celorlalți participanți la 
întîlnirea de la București, au 
exprimat sentimentele de pro
fundă gratitudine pentru fap
tul de a fi primiți de condu
cătorul partidului și statului 
nostru. Vorbitorii au relevat 
caracterul fructuos al întîlni- 

tineret în aceste împrejurări. 
De aceea, apreciez în mod 
deosebit rolul pe care îl au de 
jucat astăzi organizațiile de 
tineret, misiunea importantă 
ce revine tineretului în socie
tatea socialistă. Condițiile de 
viață, de învățătură, de cul
tură pe care le are astăzi ti
neretul sînt tocmai rodul cu
ceririlor revoluționare, al vic
toriei socialismului în țările 
noastre, al faptului că parti
dele comuniste au călăuzit și 
călăuzesc popoarele din fie
care țară pe calea făuririi noii 
orînduiri socialiste. Tineretul 
țărilor noastre trebuie să facă 
totul pentru a-și însuși și a a- 
plica neabătut politica parti
delor comuniste, pentru a fi 
realmente o imensă forță de 
înnoire continuă a partidului, 
pentru a se pregăti spre a 
duce mai departe construcția 
socialistă, dezvoltarea societă
ții spre comunism.

In această direcție, noi con
siderăm că strînsa colaborare 
între organizațiile de tineret 
din țările noastre are o mare 
importanță. Fără îndoială, 
concepem această colaborare 
pe bază de schimb de expe
riență, pornind de la faptul 
că fiecare organizație trebuie 
să înfăptuiască neabătut poli
tica partidului său comunist, 
să țină seama și să se iden
tifice pe deplin cu năzuințele 
poporului său și totodată cu 
năzuințele spre socialism și co
munism ale popoarelor noas
tre și, aș putea spune, ale în
tregii omeniri. In acest spirit 
r ? p -.-ocupăm noi de organiza
ția de tineret, de educarea ti
neretului, în acest spirit dorim 
ca relațiile dintre organizațiile 
de tineret din țările noastre 
să se dezvolte și în viitor !

Acordăm un rol important 
tineretului în viața internațio
nală. Pentru că aici sînt și re
prezentanții F.M.T.D., care ur
mează să țină în următoarele 
luni o reuniune importantă, 
trebuie să spun că noi aștep
tăm mult de la tînăra genera- 

n mondial.
Am vizitat recent mai multe 

țări din America Latină. M-am 
întîlnit cu tineri, am luat cu
vîntul în fața tineretului. 
Am constatat că ideile socia
lismului, realizările ■ României 
în construcția societății socia
liste, precum și ale altor țări 
socialiste sînt mult apreciate, 
că tineretul este dornic de a 
participa mai activ la lupta 
pentru transformări sociale, 
împotriva imperialismului, co
lonialismului și neocolonialis- 
mului, pentru o politică nouă 
în viața internațională. Cred 
că e bine ca tineretul din ță
rile socialiste să acționeze mai 
intens pentru a dezvolta rela

rii. faptul că ea a oferit un 
cadru propice pentru un larg 
schimb de experiență în inte
resul promovării prieteniei și 
colaborării tineretului de pre
tutindeni, au mulțumit pentru 
condițiile deosebite create 
desfășurării lucrărilor reuni
unii de către Uniunea Tine
retului Comunist din Româ
nia.

Reprezentanții organizați:
lor de tineret care au luat cu
vîntul și-au împărtășit impr< 
siile din timpul șederii în ' 
ra noastră, relevînd că au a- 
vut prilejul să cunoască rea
lizările obținute de tineretul 
și poporul român, sub condu
cerea Partidului Comunist Ro
mân, în îndeplinirea hotărîri- 
lor celui de-al X-lea Congres 
al P.C.R., să constate pretutin
deni dragostea uriașă a tine
rei generații din țara noastră 
față de partid, față de înfăp
tuirile României socialiste.

In numele delegațiilor parti
cipante la reuniune, ei au urat 
tovarășului Nicolae Ceaușescu 
multă sănătate și succes în ac
tivitatea pe care o desfășoară 
în fruntea partidului și statu
lui nostru.

Ca o expresie a sentimente

ții cu tineretul de pretutin
deni. Trebiue să înțelegem că, 
în condițiile uriașelor trans
formări revoluționare din so
cietatea de astăzi, este normal 
să existe și feluri diferite de 
a privi căile de dezvoltare a 
societății omenești. Dar ceea 
ce trebuie să înțelegem este 
că tineretul, prin esența sa, 
este receptiv la nou, are spi
rit novator, revoluționar. Chiar 
dacă uneori tinerii folosesc 
unele metode pe care nu Ie 
putem socoti cele mai juste, 
trebuie să luăm ceea ce este 
esențial, să vedem că preocu
pările tineretului sînt îndrep
tate tocmai spre eliberarea so
cială și națională, spre făuri
rea unei lumi mai drepte și 
mai bune. De aceea, colabo
rarea cu toate organizațiile 
de tineret, unirea forțelor ti
neretului pe plan internațio
nal — începînd cu unirea e- 
forturilor pe plan național — 
constituie una din problemele 
principale ale zilelor noas
tre. Tineretul este dornic să 
se pună capăt vechii politici 
de asuprire și dictat, este ho- 
tărît să acționeze cu toată fer
mitatea pentru o politică nouă, 
de pace și colaborare, pentru 
dezvoltarea vieții internațio
nale pe calea progresului 
social.

In acest spirit va acționa și 
în viitor organizația de tine
ret a României, va participa 
și va milita pentru a dezvol
ta această colaborare cu tînă
ra generație pe plan interna
țional. Avem cu toții obligația 
să unim acest tineret, să facem 
ca tineretul să urmeze calea 
progresului social. Nu trebuie 
să uităm că, dacă nu vom face 
noi acest lucru, există și for
țe reacționare care pot înșe
la și îndruma la un moment 
dat tineretul pe o cale greșită. 
Nu trebuie să condamnăm ti
neretul, ci să ne propunem să 
întărim colaborarea cu tine
rii de pretutindeni, să câști
găm tineretul de partea luptei 
împotriva imperialismului, 
nepcolonialismului, pentru o 
politică de pace și colaborare 
internațională.

Iată, dragi prieteni, în linii 
mari, în ce spirit îndrumăm 
noi activitatea Uniunii Tine
retului Comunist, cum consi
derăm că trebuie să acționăm 
și pe plan internațional pen
tru a contribui activ la tri
umful politicii pe care țările 
și partidele noastre o desfășoa
ră, pentru securitate în Euro
pa, pentru lichidarea focarelor 
de încordare în lume, pentru 
o politică de destindere care 
să garanteze dreptul fiecărui 
popor la o dezvoltare liberă, 
independentă, să deschidă ca

lor de a se fi întîlnit cu secre
tarul general al Partidului 
Comunist Român, delegația 
cubaneză a oferit tovarășului 
Nicolae Ceaușescu drapelul 
organizației Uniunii Tinerilor 
Comuniști din Cuba,

In încheierea întîlnirii a lu
at cuvîntul tovarășul Nicolae 
Ceaușescu, cuvîntarea sa fiind 
primită cu vie satisfacție și 
puternice aplauze.

In numele Uniunii Tineretu
lui Comunist, al organizațiilor 
de tineret prezente la întîlm- 
re, tovarășul Ion Traian Ște
fănescu, prim-secretar al C.C 
al U.T.C., ministru pentru 
problemele tineretului, a mul
țumit din toată inima secreta
rului general al partidului 
(pentru aprecierile calde la a- 
dresa tineretului, a rolului ce-i 
revine în viața contemporană.

Tovarășul Nicolae Ceaușescu, 
ceilalți conducători de partid 
și de stat s-au fotografiat apoi 
cu membrii delegațiilor orga
nizațiilor de tineret și repre
zentanții F.M.T.D.

La încheierea întrevederii, 
oaspeții și-au luat rămas bun 
cu deosebită căldură de la 
conducătorul partidului și sta
tului nostru .

lea spre eliberarea socială și 
națională, spre socialism și 
comunism.

Cu aceste gînduri, aș dori 
încă o dată să urez o bună co
laborare în toate domeniile de 
activitate între organizațiile 
de tineret, atît între cele din 
țările socialiste, cît și cu or
ganizațiile revoluționare, pro
gresiste și democratice ale 
tineretului din întreaga lume.

Urez să crească contribuția 
tineretului atît în construcția 
socialismului, cît și în lupta 
pentru triumful politicii noi 
de colaborare, pace și progres 
social ! De asemenea, urez or
ganizațiilor pe care le repre- 
zentați, tineretului din țările 
dumneavoastră, succese în 
muncă și la învățătură, în în
treaga activitate, bunăstare și 
fericire, noi și mari succese în 
opera de făurire a socialismu
lui și comunismului în fie
care țară !

Vă rog, de asemenea, să 
transmiteți popoarelor dum
neavoastră, partidelor și se
cretarilor generali sau primi
lor secretară salutul meu, al 
Comitetului nostru Central, și 
cele mai bune urări. (Aplauze 
puternice, îndelungate).

(Urmare din pag. 1)

tă, ca la serviciile tehnice, de 
organizare a producției și a 
muncii, precum și la comite
tele oamenilor muncii să 
existe o evidență preci
să privind atît aplicarea 
istudiilor cît și eficiența lor. 
Realizarea integrală a sarci
nilor de investiții, executarea 
tuturor obiectivelor prevăzu
te în acest an și predarea lor 
cu cel puțin 15 zile înainte de 
finele anului — conform o- 
biectivului stabilit de confe
rința municipală de partid — 
reprezintă sarcina primordia
lă atît a unităților de con
strucții cît și a beneficiarilor. 
Răspunzînd chemării secreta
rului general al partidului de 
a transforma lunile august și 
septembrie în adevărate luni 
de vîrf ale activității pe șan
tiere, constructorii Văii Jiu
lui au obținut în această pe
rioadă realizări meritorii. Im
portant este de acum ca rit
mul de lucru din ultimele do
uă luni să fie menținut, să 
conducă la succese și mai 
mari. Această necesitate impu
ne comandamentelor de inves
tiții ca, împreună cu unitățile 
de construcții și' beneficiarii 
lor, să reactualizeze graficele 
de punere în funcțiune și ur
mărirea devansării termene
lor.

Casele 

pionierilor 
(Urmare din pag. 1)

vitate, își vor concentra e- 
forturile în scopul cultivă
rii aptitudinilor și talente
lor copiilor, pentru forma
rea de priceperi și deprinderi 
de muncă trebuind să pună 
accentul pe inițierea și 
descifrarea schemelor, pentru 
cunoașterea proprietăților 
materialelor de lucru în scopul 
de a putea trece la execuția 
gradată, autonomă sau în 
grup, a unor modele în care 
gradul de dificultate, de fi
nețe a execuției și de muncă 
să fie corelat cu performan
ța funcțională. Dacă ne gîn- 
dim că la concursurile 
„Minitehnicus“ casele pio
nierilor (în special cele din 
Petroșani și Vulcan) au ob
ținut mai multe medalii de 
aur, au fost prezentate la ex
pozițiile cu caracter republi
can și chiar internațional cu 
entuziasm și simțul datoriei, 
se pot obține noi rezultate de 
prestigiu.

In anul când întreaga miș
care pionierească se preocu
pă pentru sărbătorirea u- 
nui sfert de veac de la înfiin
țarea primelor detașamente 
de pionieri din țara noastră, 
sintem siguri că și casele 
pionierilor din Valea Jiu
lui își vor îndeplini mai mult 
decît oricînd rolul de cen
tre metodice ale muncii cu 
pionierii.

Asigurarea tuturor condiți
ilor realizării sarcinilor de 
plan pe anul viitor, necesită 
măsuri corespunzătoare în 
toate unitățile. In acest sens 
organele și organizațiile de 
partid trebuie să determine 
conducerile colective ca în a- 
ceste zile să se încheie acțiu

Ultimul trimestru, perioadă 
de mobilizare intensă

AVASW.'.W.StWAW.Y.V.V.V.W.VAS'.YAV/W/ASW,

nea pentru defalcarea cifrelor 
de plan ale anului 1974 pe sec
ții, sectoare, ateliere, loturi, 
pînă la nivelul brigăzilor și a 
echipelor de lucru, urmărin- 
iu-se cu maximă atenție re
partizarea judicioasă a sarci
nilor în corelare cu posibilită
țile reale și capacitățile de 
producție existente și de per
spectivă, repartizarea în mod 
liniar a sarcinilor anului vi
itor, pe luni și trimestre pre
lucrarea lor cu colectivele de 
muncă, astfel ca fiecare sala-

RĂSPUNDEM CELOR 
CE NE SCRIU

• GRlGORE ȘILLER, Pe- 
trila : Sesizarea dumneavoas
tră, a fost trimisă, pentru lua
rea măsurilor de cuviință con
ducerii Exploatării de gospo
dărie locativă Petroșani. A- 
ceasta ne informează că in
stalația de apă potabilă a 
blocului nr. 79 din strada Re
publicii Petrila, a fost repa
rată.

• GHEORGHE VOINEA, 
Paroșeni. Din cercetarea în
treprinsă la comisia de ju
decată a E.M. Paroșeni rezul
tă că în evidența acesteia nu 
se găsește înregistrată cererea 
despre care ne scrieți.

• PETRU MATEI, Uricani. 
Dumneavoastră nu îndepliniți 
condițiile prevăzute de Decre
tul nr. 564/1968 pentru a vi 
se reduce impozitul pe sala
riu.

® Z. F. Vulcan. Adresați- 
vă Judecătoriei Petroșani, so- 
licitînd stabilirea cuantumu
lui pensiei alimentare, cores
punzător cu cîștigul soțului 

Mica publicitate
PIERDUT ecuson — 4922 și legimitație de serviciu 

pe numele Neguț loan, eliberate de preparația Petrila. Le 
declar nule.

riat să cunoască precis ce sar
cini îi revin în viitorul an.
,Cu multă atenție se cer pre

gătite condițiile realizării sar
cinilor anului viitor și în do
meniul investițiilor. In acest 
scop comandamentele de in
vestiții municipal și orășenești 
vor analiza și soluționa în șe

dințele de lucru din luna oc
tombrie a.c., împreună cu fac
torii de răspundere, toate pro
blemele ce privesc asigurarea 
condițiilor pentru ca activita
tea de investiții din anul viitor 
să se desfășoare în cele mai 
bune condițiuni.

P.rintr-o activitate intensă 
în fiecare colectiv de muncă 
din unitățile productive și de 
investiții se vor asigura con
dițiile optime pentru realiza
rea planului și angajamentelor 
pe 1973 și pregătirii temeinice 

care v-a părăsit, și situația 
dumneavoastră materială.

• DUMITRU TUDORESCU, 
Petroșani. Legea nr. 4, publi
cată în Buletinul Oficial al 
R.S.R. nr. 46 din 31 martie 
1973, prevede, la articolul 11 ! 
„Cetățenii pot să-și constru
iască locuința proprietate per
sonală pentru ei și familiile 
lor, cu mijloace proprii sau 
cu credite de la stat, în loca
litățile în care domiciliază 
6au în care au dreptul să-și 
stabilească domiciliul, în con
dițiile legii".

Pentru cunoașterea condiții
lor în care se acordă de către 
stat creditele necesare con
strucției, consultați articolele 
22 și 23, ale aceleiași legi.

In problema terenului vă 
recomandăm să vă adresați 
consiliului popular al comunei 
unde intenționați a vă con
strui casa.

• FLOREA RIZESCU, Lu- 
peni. Sesizați dv. comitetul sin
dicatului din întreprindere 
care răspunde de activitatea 
casei de ajutor reciproc.

a producției pe anul 1974. A- 
ceasta presupune o activitate 
organizatorică și politică sus
ținută, judicios orientată în 
fiecare unitate economică. In 
cadrul acestor acțiuni organe
le și organizațiile de partid, 
sindicatele, împreună cu orga
nele colective de conducere 
sînt chemate să asigure în
tărirea răspunderii în muncă 
a fiecărui salariat a disciplinei 
tehnologice și de producție în 
fiecare colectiv. Se cer aplica
te măsuri ferme pentru redu
cerea absențelor, dezvoltarea 
unei opinii de masă împotri
va celor care nu-și îndeplinesc 
obligațiile de serviciu, a simu- 
lanților, pentru evitarea ori
căror abateri și încălcări ale 
disciplinei care provoacă pier
deri și întreruperi în produc
ție. Cu aceeași perseverență 
sc cere acționat pentru îmbu
nătățirea pregătirii și perfec
ționării cadrelor, îndeosebi în 
minerit, spre a asigura efecti
vele necesare pe măsura cerin
țelor actuale și de perspecti
vă.

Muncind cu dăruire și ini
țiativă, calități de care au dat 
dovadă de atîtea ori oamenii 
muncii din Valea Jiului, sar
cinile ultimului trimestru, 
pregătirile pentru producția 
anului viitor vor fi onorate in
tegral.

Muzică cu...
„cîntec"

Ambrozie Birta, domicili
at în Lupeni, fără ocupație 
de mai mult timp, în data 
de 6 februarie a.c. s-a dus 
la locuința lui V.V., și gă
sind ușa de la intrare des
chisă, profitînd de lipsa lo
catarului, i-a furat acestuia 
un aparat de radio cu tran- 
zistori. I-o fi plăcînd Iui mu
zica, dar nici chiar așa să 
asculte cîntece de la un a- 
parat furat. Pentru proce
deul cam cu... „cîntec" de 
care s-a folosit pentru a 
intra în posesia unui tran
zistor a fost condamnat la 
un an închisoare. Și fiind
că mai avea de executat 
dintr-o pedeapsă mai ve
che încă o lună și jumăta
te. la recenta condamnare 
cu... muzică, i s-a mai a- 
dăugat și... „refrenul" rămas 
încă să-l „fredoneze". A- 
cum, oricum „melodia" va 
fi mai completă...

Unul păzea 
și altul...

fura
loan Geamănu și Ion Bi

lă, ambii din Petrila, în vîr- 
stă de 20 de ani, respectiv 
19 ani, mai fuseseră con
damnați de către aceeași 
instanță, pe aceeași sentin
ță, în 1972 pentru furt în 
dauna avutului obștesc.

In seara zilei de 3 martie, 
doar la cîteva luni de cînd 
sosiseră din penitenciar, 
sub influența băuturilor al
coolice, aflîndu-se în Petro
șani le-a venit deodată i- 
deea să-și facă rost de ce
va îmbrăcăminte de calita
te bună.

Planul lor l-au pus în a- 
plicare la atelierul de cro
itorie nr. 73, din str. N. 
Bălcescu, unde, cu o piatră 
au spart geamul ușii de la 
intrare și în timp ce Bîlă 
făcea de „caraulă", Geamă
nu a furat îmbrăcăminte în 
valoare de 8 400 lei (o hai
nă din piele, trei costume, 
4 perechi de pantaloni, o 
haină de p.v.c. etc.). Boga
ta „recoltă" vestimentară 
cei doi au ascuns-o în spa
tele atelierului, plecînd să 
facă rost fiecare de cîte o 
sacoșă pentru a o transpor
ta.

Dar, spre surprinderea 
lor, cînd s-au întors înapoi 
organele de miliție îi aștep
tau ca să-i... „felicite" pen
tru „performanța" lor. I. 
Bîlă, cu veleități de sportiv, 
cînd a văzut că I. Geamă
nu este legitimat, intuind 
ceea ce avea să urmeze a 
luat-o la sănătoasa, mai a- 
bitir decît un atlet de per
formanță. Dar, în cele din 
urmă a fost găsit, și îm
preună cu I. Geamănu au 
fost din nou trimiși pentru 
un an și, respectiv, 1 an și 
6 luni acolo unde mai fus 
seră tot împreună. Și acum 
nu se vor mai păzi unul pe 
altul. Vor fi păziți amîndoi, 
de alții...

A. COMȘA, 
N. GHERGHIN, 

judecătoria Petroșani

DUMINICA, 14 octombrie

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.
15,25 Fotbal : România —

Finlanda (prelimina
riile Campionatului 
mondial). Transmi
siune directă de la 
Stadionul „23 Au
gust".

17,15 Film serial : Arthur.
17,40 Vetre folclorice. Tara 

Bihariei.
18,00 Reportajul săptămî- 

nii. Visul Marmurei.
18.20 Demonstrație inter

națională de patinaj 
artistic cu participa
rea, printre alții, a 
campionilor europeni 
și mondiali Irina 
Rodnina și Alexandr 
Zaițev. Transmisiu
ne directă de la pa
tinoarul „23 August".

19.20 1001 de seri. Iedul ca
re numără pînă la 
zece.

19.30 Telejurnal. Săptămî- 
na politică internă 
și internațională în 
imagini.

20,10 Trofeul Carpațî la 
handbal feminin: Ro
mânia — R. D. Ger
mană (repriza a Il-a). 
Transmisiune directă 
din Sala sporturilor 
de la Pitești.

20,35 Publicitate.
20.40 Alte toamne... alte 

rapsodii. Spectacol de 
varietăți transmis din 
Sala Palatului.

22.40 Telejurnal. Sport.

LUNI, 15 octombrie

17.30 Curs de limbă fran
ceză. Lecția 64 .

18,00 Telex.
18,05 La ordinea zilei. Azi, 

județul Vaslui.
18.20 Căminul.
18.40 Fragmente din spec

tacolul cu opera 
„Tosca" de Puccini.

19.00 Scena.
19,15 Publicitate.
19.20 1001 de seri : Pomi- 

șorul uitat.
19.30 Telejurnal. Cincinalul 

înainte de termen. 
1973 — an hotărîtor.

20,00 Cintecul săptămînii. Ni
căieri. Muzica H. Mă- 
lineanu.

20,05 Ancheta TV; S.O.S. 
Natura.

20.40 Muzică populară inter
pretată de Tică Sores- 
cu.

20.55 Revista literar-artistică 
TV.

21,35 Publicitate.
21,40 Fîntîna turmelor. Pro

ducție a studiourilor 
de televiziune spanio
le., după piesa lui 
Lope de Vega.

22,15 24 de ore.

MARȚI, 16 octombrie

9,00 Teleșcoală.
10,00 Telex.
10,05 Revista literar-artistică 

TV. Rostind adevărul.
10.45 Muzică ușoară.
11,00 Film artistic. Anna Ka

renina (partea a Il-a).
12.05 Telejurnal.
16,30—17,00 Lumea copiilor.
17.30 Curs de limbă germa

nă. Lecția 63.
18,00 Cum vorbim.
18.20 Univers beethovenian. 

Sonata pentru pian nr. 
32 op. 111 (partea I).

18.45 Laudă omului. Emisiu
ne de versuri.

18.55 Timp și anotimp în a- 
gricultură.

19,10 File de cronică. Un 
mare savant și cărturar 
român. Dimitrie Can- 
temir.

19.20 1001 de seri. O poves
te cu cîntec.

19.30 Telejurnal. Cincinalul 
înainte de termen. 1973

— an hotărîtor.
20,00 Cîntecul săptămînii. 

Nicăieri.
20,05 Reflector.
20,20 Publicitate.
20,25 Seară de teatru. A cui

PROGRAMUL
pentru 

sâptâmîna 
viitoare

e vina ? de Paolo di 
Vincenzo. Premieră pe 
țară.

22,15 24 de ore. România în 
lume

MIERCURI, 17 octombrie

9,00 Teleșcoală. Chimie : Bio
xidul de siliciu. Geo
grafie (anul IV): Mun
ții Apuseni. Electro
tehnică : Producerea, 
transportul și distribu
ția energiei electrice.

10,00 Telex.
10.05 Municipialitatea răs

punde bucureșteanului.
10,25 Publicitate.

10,30 Desene animate.
10,35 Telecinemateca pentru 

copii, Pero și priete
nii săi.

12,00 Telejurnal.

17.30 Curs de limba rusă. 
Lecția 63.

18,00 Telex.
18,05 Tragerea Pronoexpres.
18,15 Steaua Polară.
18,35 Muzică ușoară.
18,50 Gala maeștrilor. Yehu

di Menuhin.
19.20 1001 de seri. Joacă-te cu 

noi, Fanty.
19.30 Telejurnal. Cincinalul 

înainte de termen. 1973 
— an hotărîtor.

20,00 Cîntecul săptămînii.
20,05 Teleobiectiv.
20.20 Publicitate.
20,25 Telecinemateca i întâl

nirea, cu Ana Magnani. 
Premieră pe țară.

22,25 24 de ore.

JOI, 18 octombrie

9,00 Curs de limbă engleză. 
Lecția 61 (reluare).

9.30 Curs de limbă germa
nă. Lecția 63 (reluare).

10,00 Telex.
10,05 Cărți și idei.
1-0,25 Telecinemateca (relua

re).
12.05 Telejurnal.
16,00—17,00 Teleșcoală.
17.30 Emisiune în limba ma

ghiară.
18.30 Telex.
18.35 Din țările socialiste.
18.45 Universitatea TV.
19.20 1001 de seri : Ciufulici
19.30 Telejurnal. Cincinalul 

Înainte de termen 1973 
—an hotărîtor.

20,00 Cîntecul săptămînii.
20,05 Seară pentru tineret
22,15 24 de ore.

VINERI, 19 octombrie

9,00 Curs de limbă france
ză. Lecția 64 (reluare).

9.30 Curs de limbă rusă. Lec
ția 63 (reluare).

10,00 Telex.
10,05 Avanpremieră.
10,10 Album coral.
10.20 Teleobiectiv.
10.35 Publicitate.

10,40 Vârstele peliculei. Ma
gazin bilunar de cultu
ră cinematografică.

12,00 Telejurnal.
16,00—17,00 Teleșcoală. Fi

zică : Mișcarea de ro
tație. Geografie (anul 
IV) : Munții Apuseni. 
Istoria României : E- 
nigmele de la Adam
clisi.

17.30 Curs de limbă engleză. 
Lecția 62.

18.00 Telex.
18,05 Tragerea Loto.
18.15 La volan.
18.30 Stadion.
18,50 Revista economică TV.
19,20 1001 de seri. Motanul 

pedepsit.
19.30 Telejurnal. Cincinalul 

înainte de termen. 1973 
— an hotărîtor.

20,00 Cîntecul săptămînii.
20,05 Panoramic științific.
20.30 Publicitate.
20,35 Film artistic. O fată 

drăguță. Premieră pe 
țară.

22,05 Muzică ușoară.
22.15 24 de ore.

SIMBATA, 20 octombrie

9,00 Lumea copiilor.
9.30 O viață pentru o idee i

Dimitrie Pompeiu.

10,00 Telex.
10,05 Selecțiuni din emisiu

nea „Cîntare patriei".
10.30 Prim plan : învățătoa

rea din Deltă.
10.55 Publicitate.
11,00 Muzică populară.
11.20 Biblioteca pentru toți: 

Alexandru Davila.
12,00 Telejurnal.
15,00 Fotbal : Universitatea 

Craiova — Dinamo Bu
curești (divizia A). 
Transmisiune directă 
de la Craiova.

16,45 Emisiune în limba ger
mană.

18.30 Caleidoscop cultural- 
artistic.

18,40 Teleglob. Bujumbura 
— capitala statului Burundi.
19,00 Omul de lîngă tine. Pe 

strada Covaci.
19.20 1001 de seri. Creionul 

și guma.
19.30 Telejurnal. Cincinalul 

înainte de termen. 1973 
— an hotărîtor.

20,00 Cintecul săptămînii.
20,05 52 de inițiative în 52 

de săptămîni.
20,15 Tele-enciclopedia.
20.55 Publicitate.
21,00 Film serial Mannix.
21.50 Teledivertisment. „El 

este... Octavian Gotes- 
<ju“.

22.30 Telejurnal. Sport.
22.50 Romanțe și cîntece de 

petrecere.
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EULTIMELE ȘTIRI
în drum spre Argentina

Dezbaterile Adunării
întrevederea Lucrările Conferinței pentru securitateGenerale a O.N.U

Tovarășul Emil Bodnaraș a avutUltimele știri
o convorbire cu vicepreședintele 

Liberiei, James Greene
MONROVIA 11 (Agerpres).
Cu ocazia escalei făcute la 

Monrovia, capitala Liberiei, 
în drum spre Argentina, to
varășul Emil Bodnaraș. vice
președinte al Consiliului de 
Stat al Republicii Socialiste 
România, a fost întîmpinat de 
James Greene, vicepreședinte 
al Republicii Liberia, Richard 
A. Henries, președintele Ca
merei Deputaților, R. Francis 
Okai, ministru de externe, și

alte personalități oficiale. ’
Cu acest prilej, vicepreșe

dintele Liberiei a exprimat, 
în numele președintelui Wil
liam R. Tolbert, sentimente de 
prietenie față de România, ru
gind ca aceste sentimente să 
fie transmise președintelui 
Consiliului de Stat, tovarășul 
Nicolae Ceaușescu.

Convorbirea s-a desfășurat 
într-o atmosferă cordială.

NAȚIUNILE UNITE 11 —
Trimisul special Agerpres, Vic
tor Martalogu, transmite : A- 
dunarea Generală a O.N.U. a 
continuat dezbaterile genera
le.

Președintele Republicii Vol
ta Superioară, generalul San- 
goule Lamizana, s-a referit pe 
larg la situația din Sahel, re
giunea africană afectată de o 
secetă care a atins în acest 
an punctul culminant, apre
ciind că, printr-o cooperare 
internațională și prin partici
parea statelor afectate la un 
program integrat, această re
giune ar putea fi transfor
mată într-o zonă fertilă.

Reprezentantul permanent 
al Malayeziei la O.N.U., am
basadorul M.A. Zakaria, ocu- 
pîndu-se de succesul real al 
destinderii, a spus că aceas
ta trebuie însoțită de o acce
lerare a procesului decoloni
zării, al dezarmării și al echi
librării balanței economice în
tre statele dezvoltate și cele 
în curs de dezvoltare.

Ministrul de externe 
cooperării al Republicii 
Charles Samba Sissoko, 
preciat că salvgardarea
și securității în lume trebuie 
să aibă la bază respectarea 
principiilor Cartei Națiunilor 
Unite, a căror esență sînt în
țelegerea și toleranța între po
poare. Referindu-se la pro
blema coreeană, ministrul ma- 
lian a subliniat că O.N.U., ca
re a proclamat natura indivi
zibilă a Coreei, trebuie să 
respingă propunerile menite

și al 
Mali, 
a. &“ 
păcii

Premiul Nobel
pentru medicină, 

pe anul 1973
STOCKHOLM 11 (A-

gerpres). — Premiul No
bel pentru medicină, pe 
anul 1973, a fost decer
nat savan/ilor Karl von 
Frisch, profesor la Uni
versitatea din Milnchen, 
Konrad Lorenz, director 
adjunct al Institutului de 
psihologie a comporta
mentului de la Institutul 
Max Planck, și Nikolaas 
Tinbergen, profesor la 
Universitatea din Ox
ford. Prestigiosul premiu 
a fost atribuit pentru 
descoperirile lăcute pri
vind comportamentul a- 
nimalelor în urma unor 
studii și cercetări înde
lungate întreprinse asu
pra insectelor, peștilor 
și păsărilor.

In expunerea de moti
ve a institutului suedez 
se arată, între altele, că 
studiile efectuate au dus 
la concluzia că pentru 
declanșarea și buna func
ționare a comportamen
tului genetic, precum și 
pentru dezvoltarea nor
mală a organismelor sînt 
necesari stimuli adecvați 
din partea mediului. S-a 
dovedit, de asemenea, că 
acest principiu general 
are aplicabilitate și la 
mamifere, deci și la om. 
Rezultatele 
realilor, se 
cheiere in 
motive, au
re importantă în psihia
trie și în medicina psi- 
homatică și în mod deo
sebit în perspectiva posi
bilităților de a se reali
za, in scopuri preventi
ve. schimbări in mediul 
înconjurător care să fie 
adecvate echipamentului 
biologic al omului.

muncii lau- 
spune in în- 
expunerea de 
o foarte ma-

FILME
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PETROȘANI — 7 Noiem
brie Mandarinul la plimba
re ; Republica : Cartea jun
glei : PETRILA: Adio arme: 
LONEA — Minerul : Născut 
liber : ANINOASA : Moto- 
drama ; VULCAN : Lumea 
se distrează ; LUPENI — 
Cultural: Organizația; Mun
citoresc: Poliția mulțumește; 
URICANI : Monte Carlo.

RADIO
5,00 Buletin de știri ; 5,20 

Dragi mi-s cîntecu și jocul ; 
6.00 — 8,08 Radioprogramul 
dimineții ; 8,08 Matineu mu
zical ; 8,30 La microfon me
lodia preferată ; 9,00 Buletin 
de știri ; 9,30 Memoria pă- 
mîntului românesc ; 10.00
Buletin de știri ; 10,05 îtine-

mențină divizarea acesteisă : 
țări.

Arătînd că decolonizarea și 
eliminarea discriminării rasia
le nu au fost încă înfăptuite 
în sudul Africii, ministrul să
nătății al statului Mauritius, 
Harold Walter, a apreciat că 
aceasta se. datorează lipsei de 
voință politică din partea uno
ra dintre membrii permanenți 
ai Consiliului de Securitate.

Ministrul de stat italian Giu
seppe Lupis a afirmat profun
da preocupare a guvernului 
său în legătură cu reizbucni- 
rea conflictului în Orientul A- 
propiat și a acentuat necesi
tatea de a se stabili imediat 
un acord de încetare a focu
lui, in cadrul concertat al Na
țiunilor Unite, întrucît aceasta 
afectează pe 
O.N.U.

Cooperarea 
— a apreciat, 
te ministrul italian 
fi realizată Ia nivel regional, 
cum a fost cazul Conferinței 
general-europene pentru coo
perare și securitate, cu condi
ția ca actualele realități să 
fie luate în seamă, în confor
mitate cu Drincipiile Cartei.

Ministrul de externe al Ke- 
nyei, Njoroge Mungai, s-a pro
nunțat pentru eliberarea 
mai rapidă a celor peste 
de milioane de africani 
trăiesc în condiții apropiate 
de cele de sclavie în sudul 
continentului, exprimînd. pă
rerea că acest obiectiv poate 
fi atins printr-o acțiune hotă- 
rîtă din partea comunității in
ternaționale.

tovarășului BAKU

toți membrii

internațională 
pe de altă par- 

poate

cît
30

care

George Macovescu 
eu ministrul

de externe adjunct 
al

NAȚIUNILE UNITE 11 (Co
respondență de la trimisul A- 
gerpres, V. Martalogu) : Mi
nistrul afacerilor externe al 
Republicii Socialiste Româ
nia. George Macovescu, a avut 
o întrevedere cu ministrul de 
externe adjunct al Siriei, Mu
hammad Zakaria Ismail. In 
cadrul convorbirii avute s-a 
procedat la trecerea în revis
tă a unor probleme care stau 
în fața comunității internațio
nale, un accent deosebit pu- 
nîndu-se pe situația actuală 
din Orientul Apropiat. In con
text, ministrul român a re
afirmat punctul de vedere al 
guvernului țării noastre po
trivit căruia ținerea sub ocu
pație a teritoriilor arabe men
ține un teren permanent de 
conflict și război. El a subli
niat necesitatea încetării os
tilităților militare, acționîndu- 
se pentru o soluție politică, 
pentru retragerea trupelor is- 
raeliene din teritoriile arabe 
ocupate, garantarea indepen
denței și suveranității tuturor 
statelor dih zonă și pentru re
zolvarea situației populației 
palestiniene în conformitate 
cu năzuințele sale.

Situația din Chile
® Executarea altor militanți ai mișcării

democratice
SANTIAGO DE CHILE 11 

(Agerpres). — Alți patru mi
litanți ai mișcării democrati
ce chiliene au fost executați 
în Chile în ultimele 24 de 
ore. Inițial, condamnați pen
tru „activități ilegale" la pe
depse variind între 23 și 45 
de ani închisoare, ei au fost 
acuzați ulterior d.e „tentativă 
de evadare". Se menționează, 
totodată, că sentințele privind 
pedeapsa capitală pronunța
te de tribunalele din Puerto 
Cisne și Angol, din sudul ță
rii, împotriva a trei persoa
ne care ar fi atacat un con
voi militar chilian, au 
executate 
nunțare.

Reluînd, 
declarații

fost
imediat după p.ro-

pe de altă parte, 
ale unui grup de

studenți bolivieni repatriați 
de curînd din Chile, agen
ția France Presse relatează că 
pe Stadionul Național din 
Santiago de Chile continuă să 
fie menținuți sub stare de a- 
rest și în completă izolare 
sute și sute de cetățeni străini 
cărora nu li s-au adus la cu
noștință rațiunile pentru care 
au fost arestați. Potrivit decla
rației reprezentantului Minis
terului de Externe al Boliviei, 
Guillermo Castro, care a pre
luat din Chile grupul de re
patriați, pe Stadionul Național 

Santiago de Chile se mai 
sub stare de arest

de cetățeni bolivieni, ală- 
de alți cetățeni străini,

din 
află
300
turi 
relevă France Presse.

încă

DECLARAȚIA COMUNĂ SOViETO-JAPONEZĂ
»

MOSCOVA 11 (Agerpres). 
— Declarația comună sovieto- 
japoneză, semnată la încheie
rea vizitei în U.R.S.S. a pri
mului ministru al • Japoniei. 
Kakuei Tanaka, evidențiază 
satisfacția părților față de dez
voltarea favorabilă, în ultimii 
ani, a relațiilor bilaterale, ca
re au progresat considerabil în 
domeniile politic, economic și 
cultural. A fost exprimată, 
hotărirea de a depune eforturi

pentru dezvoltarea în conti
nuare a raporturilor dintre 
U.R.S.S. și Japonia.

Părțile s-au înțeles să con
tinue convorbirile referitoare 
la încheierea Tratatului de 
pace între cele două țări în
tr-o perioadă corespunzătoare 
a anului 1974.

L.I. Brejnev, N.V. Podgor- 
nîi, și A.N. Kosîghin, au ac
ceptat invitația de a vizita 
Japonia.

Convorbiri Ciu En-lal
PEKIN 11 (Agerpres). — Joi, 

au continuat, la Pekin, con
vorbirile dintre premierul 
Consiliului de Stat ■ al R. P. 
Chinezh, Ciu En-lai, și primul 
ministru al Canadei, Pierre 
Elliott Trudeau, care efectuea
ză o vizită oficială în China.

In aceeași zi, Ciu En-lai a 
oferit un banchet în onoarea 
lui P.E. Trudeau, în cursul

P. E. Trudeau
căruia ambii au rostit cuvîn- 
tări exprimînd satisfacția în 
legătură cu evoluția relațiilor 
multilaterale dintre cele două 
țări și credința că actuala vi
zită a premierului canadian 
în China va stimula și mai 
mult înțelegerea și prietenia 
dintre cele două popoare și 
va deschide perspective și mai 
largi relațiilor bilaterale.

și cooperare în Europa
GENEVA 11 — Corespon

dentul Agerpres, Corneliu 
Vlad, transmite : Potrivit ho- 
tărîrii adoptate de Comitetul 
de coordonare al Conferinței 
pentru securitate și cooperare 
în Europa, participanții la lu
crări au luat cunoștință de 
punctul de vedere al Tunisiei 
relativ la modalitățile de so
luționare a problemelor secu
rității și cooperării, aflate pe 
agenda de lucru a reuniunii, 
în conformitate cu interesele 
tuturor statelor prezente la 
conferință, precum și cu in
teresele celorlalte țări, în 
particular ale țărilor rivera
ne Mediteranei. Poziția Tuni
siei a fost expusă de 
zentanții acestei țări în 
comisiei întîi, pentru 
tele politice, juridice

repre- 
cadrul 
aspec- 
și mi-

litare ale securității și în co
misia a doua privind coopera
rea economică, tehnico-științi- 
fică și în domeniul mediului 
înconjurător.

Tunisia a salutat eforturile 
depuse în vederea convocării 
Conferinței și a subliniat in
teresul și dorința sa de a se 
asocia acestor eforturi — a de
clarat reprezentantul tuni
sian, Salah Ladgham. Securi
tatea și cooperarea în Europa, 
a continuat el, nu ar putea 
fi disociate de securitatea în 
regiunea Mediteranei. In con
tinuare, el s-a referit la răz
boiul din Orientul Apropiat și 
a reamintit poziția țării sale 
față de situația 
zonă.

Reprezentantul 
pronunțat pentru

din această

Tunisiei s-a 
crearea con-

dițiilor menite să instaureze 
o cooperare eficace, în sluj
ba dezvoltării între țările me
diteraneene și cele din Eu
ropa.

Referindu-se, în comisia a 
doua, la cooperarea între ță
rile europene și cele riverane 
Mediteranei, reprezentantul 
tunisian Moncef Ghariani a 
subliniat că la baza acestei 
cooperări trebuie să stea prin
cipiile respectării suveranită
ții statelor și ale salvgardă
rii intereselor lor legitime. 
Această cooperare, a spus el, 
trebuie să contribuie la in
dustrializarea reală și profun
dă a țărilor din zona Medite
ranei prin formarea de cadre 
și transferul de tehnologie 
necesară.

Congresul internațional
de astronautică

Evoluția conflictului militar
din Orientul Apropiat

CAIRO 11 (Agerpres). — 
Comunicatele date publicită
ții, joi, de către Comandamen
tul general al forțelor armate 
egiptene relevă că, miercuri 
după-amiază, în sectorul cen
tral al Peninsulei Sinai a avut 
loc o luptă de peste patru ore 
cu tancurile israeliene, care 
au încercat să oprească înain
tarea egipteană în această zo
nă. Forțele israeliene au fost 
respinse după ce au suferit 
grele pierderi în vieți ome
nești, arme și blindate.

Retrăgîndu-se spre est, tan
curile israeliene au fost ur
mărite de blindatele egiptene 
care au reușit, să încercuiască 
o parte din aceste efective. O 
altă bătălie, menționează comu
nicatele, s-a angajat între ce
le două părți, terminată, joi 
dimineața, prin distrugerea e- 
fectivelor inamice.
Israeliene se ridică 
tancuri și vehicule

Pe de altă parte, 
tele date publicității la Cairo 
menționează că forțele aerie
ne egiptene au efectuat, mier
curi seara, un raid împotriva 
pozițiilor israeliene de la Abou 
Rodeis, de pe litoralul Mării 
Roșii și din zona Balouza, de 
pe coasta mediteraneeană, 
provocind „grele pierderi în 
material de luptă și vieți ome
nești". In replică la aceste a- 
tacuri, adaugă comunicatele, 
aviația israeliană a încercat, 
joi dimineața, să bombardeze 
aeroporturile 
te la nord de 
Port Said și 
naiului Suez, 
vioanele inamice, aviația egip
teană a doborît patru aparate 
israeliene, iar alte cinci au 
fost doborîte de către apărarea 
antiaeriană. Comunicatele a- 
rată că mai multe încărcături 
de bombe lansate de avioane
le israeliene au căzut asupra 
unor sate din zonele respecti
ve. provocînd victime în rin
ului populației.

Agenția M.E.N. relatează că 
forțele egiptene și-au consoli
dat pozițiile în Sinai, după ce 
au avansat în mai multe punc
te, și că trupe și material de 
luptă au continuat să treacă 
peste Canalul Suez.

In cursul luptelor aeriene 
de miercuri au fost doborîte 
zece avioane israeliene.

Pierderile 
la 25 de 
blindate, 

comumca-

egiptene situa- 
Delta Nilului, la 
în regiunea Ca- 
Interceptînd a-

★

DAMASC 11 (Agerpres). — 
In tot cursul zilei de joi, lup
tele de tancuri, sprijinite de 
artilerie, au continuat pe înăl
țimile Golan — anunță comu
nicatele militare date publi
cității la Damasc și reluate de 
agențiile de presă. Se relevă, 
potrivit agenției U.P.I., că, în

12,00 Telejurnal. 
16,00-17,00 Teleșcoală.

rar folcloric muzical ; 10,30 
Melodii 
culescu
11,00
11.15 

legii ; 11,30 Partidului, 
rinte-al bucuriei ; 12,00 Dis
cul zilei ; 12,30 Intîlnire cu 
melodia populară și inter
pretul preferat ; 13.00 Radio
jurnal ; 13,27 Concert de
prînz ; 14,00 Compozitorul
săptămînii ; 14.40 Muzică de 
promenadă ; 15,00 Buletin
de știri ; 15,05 Radioanchetă 
economică ; 15,20 Muzică de 
estradă ; 16,00 Radiojurnal ;
16.15 Cîntă Maria Cotîrlea, 
Sofia Preda și Nicolae Ti- 
mofte ; 16,33 Corul polifonic 
din Roma ; 17,00 Pentru pa
trie ; 17,30 Melodii populare; 
18,00 Orele serii ; 20,00 Zece 
melodii preferate ; 21,00 Re-

de Nicolae Kir- 
și Elly Roman; 

Buletin de știri ; 
Litera și spiritul 

pă-

vista șlagărelor ; 21,30 Biju
terii muzicale ; 22,00 Radio
jurnal ; 22,30 Concert de
seară ; 24,00 Buletin de știri; 
0,03—3,00 Estrada nocturnă.

v
9,00

9,30

10,00
10,05

ii,45

63 relua-

limbă rusă, 
(reluare).

Curs de limbă france
ză (lecția 
re).
Curs de 
Lecția 62

Telex.
Patrie, pămînt de aur. 
Program de cîntece. 
Istoria filmului so
nor. Emisiune con
sacrată cinematogra
fiei din R. P. Ungară. 
Muzică populară in
terpretată de Maria 
Marcu.

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

această zi, luptele au reînce
put în momentul în care tru
pele israeliene au inițiat a- 
tacuri, în toate direcțiile, îm
potriva forțelor siriene avan
sate. „Trupele noastre de 
liniile frontului adaugă 
municatele, au respins

la 
co- 

toate 
încercările inamicului, provo- 
pindu-i pierderi în oameni șl 
echipament".

Pe de altă parte, la Damasc 
s-a anunțat că aviația israeli
ană a bombardat, în cursul zi
lei, forțele terestre, dispoziti
vul de apărare antiaeriană și 
aeroporturile siriene. Forțele 
aeriene siriene și sistemul de 
«parare antiaeriană au intrat 
în acțiune împotriva aviației 
inamice, împiedieînd-o să-și 
atingă obiectivele. In cursul 
zilei, potrivit comunicatelor 
militare de la Damasc, au fost 
doborîte aproximativ 80 de a- 
vioane israeliene.

In noaptea de miercuri spre 
joi, potrivit unui alt comunicat 
vmiilitar sirian, vedete și nave 
de război israeliene au bom
bardat obiective civile situa
te pe coasta siriană, la Burj 
Islam, Latakia și Tartous, pre
cum și instalațiile petroliere 
de la Banias. Forțele navale 
și artileria de coastă ale Siriei 
au intervenit,, luptele dintre 
cele două părți durînd două o- 
re. Opt vedete israeliene au 
fost scufundate, iar celelalte 
l -espinse. Cu același prilej, a 
iest scufundată nava comerci
ală grecească „Samir Gote". 
De partea siriană, nu au fost 
înregistrate pierderi — men
ționează comunicatul.

joi, nu au avut loc decît cîte
va ciocniri de blindate, pre
cum și tiruri de artilerie.

In cursul nopții de miercuri 
spre joi, forțe israeliene au 
traversat, potrivit purtătoru
lui de cuvînt, Canalul Suez, 
în sectorul sudic al acestuia, 
și au atacat convoaie militare 
în teritoriul egiptean. Tot în 
cursul nopții, unități navale 
israeliene au atacat rafinări
ile petroliere din portul siri
an Latakia, precum și din por
turile Banias și Tartous. Pur
tătorul de cuvînt a arătat că, 
în cursul luptei, au fost scu
fundate două nave siriene 
ipurtătoare de rachete. El a 
'menționat că toate navele is
raeliene s-au reîntors la bază.

Postul de radio Tăi Aviv, 
reluat de agențiile A.F.P. și 
Reuter, a anunțat că o coloa
nă blindată israeliană a rea
lizat, miercuri seara, joncțiur 
nea cu trupele situate la nord 
de El Kantara, la Canalul Su
ez.

★

TEL AVIV 11 (Agerpres).— 
Joi, purtătorul de cuvînt mili
tar al armatei israeliene. re
luat de agențiile de presă, a 
declarat că forțele siriene au 
fost respinse dincolo de linia 
de încetare a focului existen
tă după războiul din 1967 și că 
tancurile israeliene au pătruns 
pe teritoriul sirian. In aceeași 
zi, seara, ministrul israelian al 
apărării, citat de agenția Reu
ter, a declarat că trupele țării 
sale de pe frontul de nord 
„se deplasează pe drumul ca
te duce de la Kuneitra (cen
trul districtual din Platoul 
Golan) spre Damasc". Ulteri
or. la Tel Aviv s-a anunțat că 
tancuri și unități de infanterie 
(israeliene au pătruns pe o 
distanță de 6 mile. în interio
rul Siriei, pe drumul care du
ce spre Damasc — transmite 
agenția Associated Press.

Referindu-se la situația din 
Sinai, purtătorul de cuvînt 
militar israelian a spus că,

20,05

20,25

MOSCOVA 11 (Agerpres). 
— De cîteva zile, la Baku se 
desfășoară cel de-al XXIV- 
lea Congres internațional de 
astronautică, cu participarea 
a 1500 de specialiști din di
ferite țări : manifestarea pri
lejuiește interesante comuni
cări și concluzi privind rezul
tatele celor mai recente cer
cetări spațiale.

Astfel, in legătură cu rezul
tatele cercetării întreprinse 
asupra planetei Marte, un 
grup de specialiști americani 
a ajuns la convingerea că, în 
trecut, pe acest corp ceresc au 
existat condițiile de presiune 
și temperatură necesare pen
tru formarea rîurilor și la
curilor, așa-numitele „Canale" 
marțiene, vizibile cu ajutorul 
telescoapelor, fiind, prin ur
mare albii ale fostelor întin
deri de apă. Specialiștii ame
ricani consideră totodată, că 
planetele Marte, Venus și 
Terra au multe lucruri co
mune. S-a arătat, în acest sens.

• WASHINGTON 11 (A- 
gerpres). — Senatul S.U.A. 
a adoptat miercuri un pro
iect de lege, limitînd la 
60 de zile intervalul de timp 
în care președintele State
lor Unite poate să angajeze 
trupele americane într-un 
conflict peste hotare fără 
aprobarea Congresului.

Textul proiectului de le
ge stipulează că șeful sta
tului are obligația să ex
pună Congresului, in ter
men de 48 de ore, rațiunile 
care l-au determinat să tri
mită trupe într-o regiune 
unde se desfășoară lupte 
sau unde există riscul de
clanșării unui atac împotri
va S.U.A. In eventualitatea 
că cele două Camere ale 
Congresului american res
ping măsura președintelui, 
trupele vor trebui să fie 
readuse în țară în termen 
de 60 de zile de la trimite
rea lor.

pe baza datelor 
sondele cosmice 
tip „Venera" și 
nute in urma cercetărilor a- 
mericane cu ajutorul radaru
lui, că pe planeta Venus, aco
perită de un strat dens de 
nori, ar putea exista, de ase
menea, formațiuni de relief 
amintind canalele marțiene 
sau rîurile terestre.

Congresul a prilejuit exa
minarea posibilităților de rea
lizare a unei stații orbitale in
ternaționale cu echipaj uman, 
care să graviteze în jurul lui 
Marte.

O altă comunicare impor
tantă din cadrul Congresului 
a vizat mecanismul producerii 
erupțiilor solare. Un specialist 
sovietic a comunicat, în legă
tură cu aceasta, că un model 
teoretic al erupțiilor a fost 
confirmat de cercetările efec
tuate în Cosmos. Conform a- 
cestei teorii, în urma unor fe
nomene complexe, în coroana 
solară are loc, periodic, încăl
zirea plasmei la temperaturi 
extrem de ridicate, ceea 
duce la expulzarea unor 
tense fluxuri de electroni 
protoni. S-a constatat că
rupțiile deosebit de puternice 
pot fi primejdioase pentru 
cosmonauți.

Conferința anuală a Partidului
conservator britanic

LONDRA 11 — Corespon
dentul Agerpres, Nicolae Plo- 
peanu, transmite : In ședința 
de joi dimineața a conferinței 
anuale a Partidului conserva
tor, care se desfășoară la Blac
kpool, au fost discutate prin
cipalele aspecte ale politicii 
economice care au constituit 
evenimentul central al con
ferinței.

In cursul discuțiilor, nume
roși vorbitori au subliniat di
ficultățile care confruntă, în 
prezent, economia britanică: 
creșterea prețurilor (în spe
cial la produsele alimentare), 
un serios deficit al balanței de 
plăți și o scădere accentuată 
a valorii lirei sterline. Cri- 
ticile aduse politicii guvernu
lui conservator au fost făcute 
— după cum a arătat dele
gatul Anthony Marlow — „din 
dorința de a asigura partidu
lui conservator victoria 
viitoarele alegeri", 
să oprim 
midabilă 
vrem să

in 
„Trebuie 

această creștere for- 
a prețurilor dacă 
cîștigăm viitoarele

alegeri" — a spus delegatul 
Wally Porter.

In timpul acestor dezbateri, 
în afara sălii conferinței a 
avut loc o puternică demon
strație în cadrul căreia sute 
de cetățeni cereau „salarii e- 
chitabile" și „reducerea pre
țurilor".

Joseph Godber. ministrul a- 
gricul'turii, Geoffrey Howe, 
ministrul pentru 
consumatorilor, și _
Barber, ministrul finanțelor, 
au evidențiat succesle obținu
te în ultimii ani de guvernul 
conservator în redresarea e- 
conomiei, reducerea număru
lui șomerilor, creșterea pro
ducției industriale și a pro
ductivității muncii. Totodată, 
vorbitorii au subliniat hotărî- 
rea guvernului de a promova 
o politică de dezvoltare 
a economiei, repetînd propune
rile cuprinse în declarația de 
luni a primului ministru 
Heath referitoare la faza a 
treia a programului antiinfla- 
ționist.

problemele
Anthony

După demisia vicepreședintelui 
Statelor Unite

furnizate de 
sovietice de 
a celor obți-

ce 
in- 
.0 
e-

® Corespondentul Ager
pres, Aurel Pop, transmite : 
La Ambasada Republicii 
Socialiste România din Bu
dapesta a avut loc, miercuri, 
un concert de cameră sus
ținut de violonistul Ștefan 
Ruha.

La concert, care s-a 
curat de mult succes, 
participat reprezetanți 
Ministerului Afacerilor 
terne al R.P. Ungare,
Institutului ungar pentru 
relații culturale cu străină
tatea și șefi ai unor misiuni 
diplomatice acreditați la 
Budapesta.

bu- 
au 
ai

Ex- 
ai

@ Guvernul R.P. Polone 
a hotărît să se suspende 
provizoriu relațiile diplo
matice cu Chile — se arată 
într-o declarație a guvernu
lui polonez.

care

@ La Frankfurt pe Main 
s-a deschis, miercuri seara, 
cel de-al 25-lea Tîrg inter
național al cărții, la 
sînt expuse apariții edito
riale ale ultimului an din 
60 de țări, reprezentate prin 
circa 3 800 case editoriale. 
Participantă la actuala e- 
diție a tîrgului cu un stand, 
România prezintă o serie de 
titluri apărute în 
în editurile din 
tră.

ultimul an 
țara noas-

proclamat© Libia și-a 
deplina suveranitate asupra 
Golfului Sirta Mare, inclu- 
zîndu-1 în apele teritoriale 
ale țării — anunță agenția 
libiana de informații ARNA.

© Primul ministru al 
Norvegiei, Lars Korvald, a 
anunțat că guvernul său va 
demisiona la 12 octombrie, 
ca urmare a rezultatelor în
registrate în cadrul alege
rilor parlamentare, din lu
na septembrie, de partidele 
participante la coaliția gu
vernamentală pe care o con
duce. Potrivit observatori
lor politici din Oslo, se aș
teaptă ca noul guvern să 
fie format de liderul Parti
dului Muncitoresc Norvegi
an, Trygve Bratteli.

damentului nr. 25 la Consti
tuția americană, președintelui 
statului ii revine misiunea de 
a numi un nou vicepreședinte, 
în cazul în care, postul devine 
liber. Numirea 
lități în acest 
din ierarhia de 
trebuie să fie 
majoritatea membrilor celor 
două camere ale Congresului.

WASHINGTON 11 (Ager
pres). — Imediat după ce. Spi
ro . Agnew și-a 
tat, miercuri, seara, 
misia din funcția de 
copreședinte al Statelor
te, președintele Nixon a în
ceput o rundă de consultări 
pentru ocuparea postului ră
mas vacant.

Conform prevederilor amen-

prezen- 
de- 
vi- 

Uni-Studioul de poezie: 
Nemuritoare corabie, 
țara — spectacol li- 
terar-imuzical-coregra- 
fic.
Prim plan : învăță
toarea din Deltă.
Film artistic. Aten
ție, Samurai !
O producție a studio
urilor cinematografi
ce japoneze. Cu : 
Yoko Matsuyama. 
Premieră pe țară. 
24 de ore.

unei persona- 
important post 
stat americană 
aprobată de

20,50
mie :
Geografie
Carpații
Literatură
Aurul
lor. Primele 
crise și tipărituri. Al
bum Gheorghe Doja.

Curs de limbă engle
ză. Lecția 61.

Telex.
Tragerea Loto.
Cunoașteți
Atenție 
ție !.
Revista 
1001 de
Telejurnal.
Iul înainte de termen. 
1973 — an hotărîtor. 
Cîntecul săptămînii :
De-a colindat aceste 
locuri, cineva.

Aluminiul, 
(anul IV): 

Meridionali, 
română : 

pergamente- 
manus-

17,30

18,50
19,20
19,30

:,15

VREMEA
legile ?

la... neaten-

economică TV. 
seri : Nota 3.

Cincina-

Valorile temperaturii 
registrate în cursul zilei 
ieri :

Maximele : Petroșani 
grade ; Paring 12 grade.

Minimele : Petroșani 
grad : Paring 4 grade.

PENTRU URMĂTOARE
LE 24 DE ORE : Vremea se 
menține frumoasă, dar rece 
dimineața și seara. Vint slab 
din sectorul sudic.

în- 
de

20

1

Revista franceză „Entreprise“ despre
inflația

PARIS 11 (Agerpres). — Re
vista franceză „Entreprise" 
publică un amplu articol con
sacrat evoluției inflației din 
economia țărilor capitaliste. 
Incepînd din luna mai, se 
spune în articol, Franța cu
noaște un ritm al inflației de' 
aproape 10 la sută pe an. Este 
aproximativ de două 
media celor doi ani situați 
tre vara 1970 și vara 1972.

Franța nu este însă nici 
departe un caz izolat, consta
tă revista, arătînd, în conti-

ori 
în-

pe

din țările capitaliste
nuare. că 
prețurilor, 
mai puțin 
sfîrșitul anului trecut, înregis
trează un ritm de 8 la 
începutul acestui an.

In R.F. Germania, 
rea prețurilor este de 
■sută pe an.

Anglia nu mai este 
pioana inflației în Europa. Ea 
este lăsată în urmă, și încă de 
departe, de Irlanda și Italia, 
țări în care inflația a atins 
ritmuri de 18 și, respectiv, 12

în S.U.A. creșterea 
care se redusese la 
de 3 la sută la

sută la

crește-
7,2 la

cărn

la sută în primul semestru. Ea 
este depășită, de asemenea, de 
Elveția și de micile țări nor
dice sau mediteraneene, unde 
pragul de 10 la sută a fost 
depășit.

In Japonia, creșterea prețu
rilor atinge ritmuri de 16 la 
sută. Chiar și îndepărtata 
Australie este contaminată. 
„Pentru prima oară, în ulti
mele două decenii, întreaga 
lume occidentală plonjează 
într-o asemenea inflație", scrie 
revista.
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