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1973 Pentru îndeplinirea

An hotărîtor CINCINALULUI ÎNAINTE DE TERMEN!
Exigență, răspundere, stăruința

PENTRU MAI MULT, 
MAI BINE, MAI EFICIENT
Există, la întreprinderea de 

fire și fibre artificiale „Vis- 
coza“ Lupeni, o măsură îns
crisă în repetate rînduri, în 
planurile de producție, de 
ani de zile încoace, și reali
zată, de 'asemenea, ani de 
zile în șir : „îndeplinirea în 
mod ritmic a tuturor sorti
mentelor de fire și fibre sin
tetice". Este sarcina primor
dială a colectivului, o sarcină 
al cărei lapidar „termen: 
permanent" ce o însoțește în 
toate programele de lucru, ne 
vorbește despre constanța și 
adîncimile angajării micului, 
dar harnicului colectiv de 
filatori. Fără să devină o 
„rutină", a planurilor de- 
măsuri, sarcina de producție 
e privită cu tot mai multă 
răspundere, în jurul ei avînd 
loc dezbateri vii, caracteri
zate printr-o participare co
lectivă creatoare. La o ase
menea dezbatere am fost 
martori, recent, cînd ne-am 
aflat pentru cîteva ore în sa
la unde avea loc ședința de 
lucru a activului de partid 
al întreprinderii.

Dezbaterile au pdrnit de 
la o stare de lucruri care a- 
vea să le stimuleze : în pri
mele nouă luni ale anului 
producția globală a fost în
deplinită în proporție de 101,7 
la sută, iar producția marfă 
în proporție de 101,4 la su
tă. Urmarea angajării într-o

muncă rodnică a tutu
ror secțiilor și for
mațiilor de lucru, a tutu
ror salariaților, în fruntea 
cărora s-au aflat în perma
nență, comuniștii, producti
vitatea muncii planificată - a 
fost depășită cu 586 lei pe sa
lariat. De aici, depășirea pla
nului de producție, și tot de

Adunarea activului 
de partid de la I.F.A.

„Viscoza“ Lupeni 
aici celelalte succese: econo- 
mile de 4,5 lei la fiecare 1 000 
de tone producție marfă, și 
beneficiile peste plan de 201 
mii Iei.

Acestea sînt pe scurt, rea
lizările obținute de colectiv, 
înscriși pe linia unui neîntre
rupt progres, filatorii depun 
în continuare, reale stăruin
țe pentru mai mult, mai bi
ne, mai eficient, îndreptîn- 
du-și atenția, așa cum au fă
cut întotdeauna cînd se aflau 
în fața unei noi etape, spre 
cifre de plan mereu superioa
re.

— Considerăm că mai a- 
vem suficiente rezerve de

creștere a productivității 
muncii și îmbunătățirea cali- 
tăii producției — s-a afir
mat, drept concluzie, în in
formarea prezentată activu
lui de partid,, de către tova
rășa Rodica Tatulici, direc
toarea întreprinderii. Pentru 
aceasta va trebui să luăm ce
le mai corespunzătoare mă
suri pentru întărirea disci
plinei, creșterea exigenței Ia 
fiecare loc de muncă, a răs
punderii tuturor salariaților 
fabricii.

Pe acest făgaș, nu au întîl- 
ziat participările „de atitu
dine" ale activului de partid: 
„Avem mijloace fixe inacti
ve care vor trebui redate cir
cuitului economic, sau trans
ferate altor unități; dar a- 
vem, încă, și oameni inactivi, 
deficitari îndeosebi la spiri
tul gospodăresc. Trebuie să-i 
antrenăm, să combatem ri
sipa de orice natură, iar a- 
titudinea noastră combativă 
să înceapă prin neîngăduință 
față de indisciplină" — am 
desprins din cuvin tul primu
lui vorbitor, tovarășul Dio- 

nisie Munteanu, contabilul șef 
al fabricii. „Atelierului me
canic îi aparțin multe suc
cese, dar totodată și unele

Ion MUSTAȚA
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I.F.A. VISCOZA
Printre kilometri de mătase...

Foto : N. MOLDOVEANU

EXPOZIȚIA „DIMI- 
TRIE CANTEMIR"

Astăzi, la ora 18, la 
clubul muncitoresc din 
Lupeni se deschide ex
poziția „Dimitrie Can- 
temir — domn și căr
turar". Cuprinzînd lu
crări și material ilus
trativ, expoziția este 
organizată de comitetul 
orășenesc de cultură 
și educație socialistă, 
în colaborare cu clu
bul, cu prilejul împli
nirii a 300 de ani de la 
nașterea marelui uma
nist.

GAZETA NOAȘTRA

Pînă nu de mult, ga
zeta cetățenească afla
tă în centrul Lupeniu- <______

lui reflecta doar aspec
te din activitatea mi
nei. Cu ediția actuală, 
însă, apărută sub egida 
comitetului orășenesc 
de partid, ea oglindeș
te aspecte din munca 
și viața tuturor obiec
tivelor orașului. Gazeta 
mai reflectă acțiuni a- 
le clubului, iar la ane
xa satirică sînt instra- 
te unele deficiențe 
constatate la capitolul 
curățeniei orașului, în 
unele magazine etc.

SEARA de poezie

Căminul cultural din 
Jieț organizează as
tăzi la ora 19, o seară 
de poezie patriotică a- 
vînd tema „Glasul pa
triei" pentru locuitorii 
microgrupului de case 
Grunțăști și Jiețul de 
sus.

Noi succese în întrecerea 
pentru mai mult cărbune

e Brigăzi de frunte

DECLARAȚIA 
guvernului Republicii 

Socialiste România cu privire 
la situația din Orientul Mijlociu

Trei brigăzi de la mina 
Dîlja au îndeplinit, de la în
ceputul anului, în fiecare lună, 
criteriile stabilite în cadrul 
întrecerii socialiste : realizarea 
productivității muncii planifi
cate, obținerea unei producții 
de calitate, încadrarea în con
sumul de materiale planificat, 
reducerea accidentelor și eli
minarea, în totalitate a absen
țelor nemotivate. De aceste 
frumoase realizări se leagă 
brigăzile minerilor Dumitru 
Bălășcău și loan Dinu, de Ia

© Ritm intens

sectorul I și Mihai Cosma, 
din cadrul sectorului III, care 
au dovedit o neobosită con
stanță în activitatea ce o des
fășoară.

De remarcat faptul că rezul
tatele lor, popularizate în mod 
operativ, în cadrul minei, au 
avut un firesc efect mobiliza
tor. In prezent, și din cadrul 
sectorului II se anunță brigăzi 
cu frumoase depășiri de plan, 
și cu încadrarea, după prime
le două decade, în criteriile 
întrecerii. Menționăm că, în 
această lună, sectorul II ra
portează după două decade 
un plus de producție de 945

la pregătiri
O importantă lucrare de 

pregătire se execută în 
cadrul minei Uricani : aba
tajul frontal din panoul I, 
stratul 15. Importanța deo
sebită a acestei lucrări 
constituie un îndemn pen
tru întreaga brigadă condu
să de AUREL SOȘOI de a 
depune toate eforturile în 
vederea realizării unei vi
teze cît mai mari de avan
sare. Printr-o bună orga
nizare a lucrului. AUREL 
SOȘOI, IOAN RUS III, 
IOAN DRĂCȘANj IOAN 
GAVRILOAIE și ceilalți 
membrii ai brigăzii au 
reușit să acumuleze de la 
începutul lunii peste 50 de 
metri de galerie săpată. Rit
mul bun înregistrat pînă a- 
cum lasă să se întrevadă 
depășirea la sfîrșitul lunii a 
limitei celor 100 de metri 
care repreziffîă obiectivul 
nr. 1 al tuturor brigăzilor 
de înaintări din bazin.

„Săptămîna economiei"

Prilej de bilanț gospodăresc, de laudă 
a vredniciei si chibzuintei

> J

„Săptămîna economiei", ac- 
țiurfb ce se desfășoară în fie
care toamnă între 25 și 31 oc
tombrie, prezintă nu numai 
semnificația unui eveniment 
sărbătoresc, dar și pe aceea a 
unui prilej de bilanț gospodă
resc, de laudă a hărniciei și 
chibzuinței, a vredniciei și spi
ritului de economie.

Inaugurată cu peste 100 de 
ani în urmă, Casa de Econo
mii și Consemnațiuni este una 
din cele mai vechi instituții de 
acest fel care plasează Româ
nia pe un loc prioritar în do
meniul instituționalizării eco
nomiei. Această prestigioasă 
instituție este întemeiată pe 
vechi și specifice trăsături de 
caracter ale poporului ro
mân : înțelepciunea și cum
pătarea, cultul muncii, al 
vredniciei și cinstei, întraju
torare și spiritul de obște.

Semn al înțelepciunii și or
dinii în utilizarea rațională a 
oricăror resurse bănești, ac
tul economisirii, al păstrării 
unei părți din ciștigul obținut 
prin muncă în vederea unor 
cheltuieli viitoare este, după 
cum se știe, util pentru fie
care cetățean cît și pentru în
treaga societate.

In condițiile creșterii siste
matice a veniturilor bănești 
ale populației, ridicării conti
nue a nivelului de trai al în
tregului popor, este asigurată 
din plin baza materială, care 
creează în permanență acțiuni 
de economisire, posibilități 
tot mai bune de a se dezvol
ta. Cu toate că astăzi cerințe
le vieții zilnice ale cetățeni
lor sînt tot mai mari, mai 
complexe, din veniturile pe 
care aceștia le obțin, pot să 
realizeze și economii bănești 
pe care le depun la CEC, ca
re, ulterior majorate cu do- 
bînzile și cîștigurile ce li se 
acordă, le pot folosi pentru 
procurarea obiectelor de va
loare ridicată. Toți cei care 
încredințează spre păstrare 
Casei de Economii și Consem- 
națiuni sumele vremelnic dis
ponibile, au asigurate nume
roase drepturi și avantaje 
printre care amintim : garan
ția statului, restituirea la ce
rere a sumelor depuse, păs- 
tiarea secretului privind ope
rațiunile și numele depunăto-

Ioan LAZAR, 
șeful filialei Petroșani a C.E.C.

(Continuare în pag. a 4-b)

tone de cărbune.
Recent, cu prilejul adunări-

lor generale, în grupele sindi
cale au fost reînnoite angaja
mentele minerilor pentru spo
rirea producției de cărbune în 
cadrul tuturor sectoarelor mi
nei Dîlja.

Guvernul Republicii Socia
liste România și poporul ro
mân au urmărit cu profundă 
îngrijorare evoluția ostilități
lor militare din Orientul Mij
lociu, care au provocat state
lor angajate în luptă însemna
te pierderi de vieți omenești 
și considerabile distrugeri de 
bunuri materiale. România a- 
preciază că reluarea operațiu
nilor militare a agravat și mai 
mult conflictul, complicind .si
tuația din această zonă și cre- 
înd, totodată, primejdii serioa
se pentru pacea întregii lumi. 
Ostilitățile recente au demons
trat încă o dată că în Orien
tul Mijlociu — ca și în oricare 
altă parte a lumii — regle
mentarea conflictelor nu este 
posibilă decît pe cale- politi
că. că securitatea statelor nu 
se poate realiza prin ocupări 
teritoriale, ci prin relații de 
bună vecinătate, de colabora
re și prietenie. România a Su
bliniat. nu o dată, că menține
rea sub ocupație de către Is
rael a teritoriilor ocupate în 
urma războiului din 1967 cons
tituie o permanentă sursă de 
conflict și încordare în aceas
tă zonă, și că o soluționare 
trainică reclamă în mod nece
sar retragerea tuturor trupe
lor israeliene din teritoriile a- 
rabe ocupate, asigurarea drep
tului Ia existență liberă și in
dependentă, în condițiile res
pectării securității naționale 
și integrității teritoriale, a tu
turor statelor din regiune, re
zolvarea problemei populației 
palestiniene în conformitate 
cu aspirațiile și interesele sale 
legitime.

Consecventă acestei pozi
ții, România a adresat cu cî- 
teva zile în urmă, un mesaj 
conducătorilor de state și gu
verne privind inițierea unor 
acțiuni care să pună capăt răz
boiului, prin încetarea imedia
tă a ostilităților militare și 
trecerea la aplicarea rezolu
ției 242 din 1967 a Consiliului 
de Securitate.

Considerăm că recenta rezo
luție a Consiliului de Securi

tate și acceptarea prevederii 
de încetare a focului de către 
Egipt, Siria, Iordania și Israel 
constituie un pas important 
în direcția creării condițiilor 
pentru reglementarea politică 
a conflictului și instaurarea 
păcii în această parte a lumii. 
Ne exprimăm speranța că sta
tele aflate nemijlocit în con
flictul armat vor respecta an
gajamentele de încetare a fo
cului, evitind astfel noi cioc
niri și vărsări de sînge.

Ținînd seama de noua si
tuație care s-a creat și pentru 
a se asigura aplicarea în fapt 
a hotărîrilor Consiliului de 
Securitate, pentru a se evita 
orice noi confruntări militare 
și pentru crearea atmosferei • 
propice bunei desfășurări a 
tratativelor, guvernul român 
consideră că este necesară sta
bilirea imediată a unei zone 
de separare a armatelor aflate 
în conflict, care, după părerea 
noastră, ar putea avea o lăți
me de cel puțin 5 kilometri. 
Pornind de la faptul că Israe
lul ocupă, în urma răboiului 
din 1967, unele suprafețe de 
teritorii arabe considerăm că 
s-ar putea avea în vedere ca 
această zonă să se realizeze în 
primul rînd prin retragerea 
trupelor israeliene cu cel pu
țin 5 kilometri. După părerea 
guvernului român, în această 
zonă, liberă de orice forțe mi
litare ale părților implicate în 
conflict, ar urma să fie ftimiși 
observatori sau forțe de menți
nere a păcii ale O.N.U., consti
tuite pe baza contingentelor o- 
ferite de statele membre ale 
organizației.

Guvernul român consideră 
că trebuie să se treacă fără 
întîrziere la începerea nego
cierilor prevăzute în Rezoluția 
Consiliului de Securitate din 
22 octombrie a.c., și la convo
carea unei conferințe, sub egi
da Organizației Națiunilor U- 
nite, cu participarea țărilor 
implicate în conflict, a părți
lor interesate, cit și a altor țări 
— mari, mijlocii și mici — ca
re doresc și pot aduce o contri

buție la reglementarea defini
tivă a situației, Ia instaurarea 
unei păci juste și trainice în 
Orientul Mijlociu.

Guvernul român își expri
mă convingerea că în împreju
rările actuale toate eforturile 
trebuie îndreptate spre res
pectarea hotărîrii de încetare 
a focului, asigurîndu-se condi
ții ca sistarea ostilităților să 
nu aibă un caracter provizo
riu, ci să fie urmată de reali
zarea unui acord prevăzînd re
tragerea trupelor israeliene 
din teritoriile ocupate, instau
rarea unei păci trainice, juste, 
care să garanteze suveranita
tea și integritatea teritorială 
â tuturor statelor din zonă, 
inclusiv a Israelului, rezolva
rea problemei populației pa
lestiniene în conformitate cu 
aspirația sa legitimă de a-și 
făuri o viață liberă, indepen
dentă.

Avem convingerea că atît 
țările implicate în conflict cît 
și celelalte țări iubitoare de 
pace vor aprecia punctul de 
vedere al guvernului Republi
cii Socialiste România ca pe 
o expresie a dorinței poporu
lui român de a contribui la 
soluționarea durabilă a pro
blemelor din Orientul Mijlo
ciu, la asigurarea unei păci 
drepte în această zonă. In a- 
cest spirit ne exprimăm spe
ranța că toate guvernele și 
popoarele vor acționa cu fer
mitate, folosind căile politice 
și diplomatice corespunzătoa
re, pentru a contribui Ia so
luționarea conflictului din O- 
rientul Mijlociu.

In ceea ce-1 privește, guver
nul român va face tot ce îi 
stă în putință pentru a contri
bui cu toate mijloacele sale 
Ia efortul internațional dp 
construire a unei păci durabi
le în această regiune a lumii 
— corespunzător intereselor și 
aspirațiilor tuturor popoarelor, 
de instaurare în întreaga lu
me a unui climat de colabora
re și destindere, de pace și se
curitate internațională.
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lllll tllllllll REPUBLICII SOCIALIȘTI ROMANIA
OST ASII
Ca un brîu viu în- | 

conjurînd țara, la , 
hotare, prezența I 

lor e un. simbol al tih- . 
nei acestui țărm de vise | 
și împliniri. Chipul lor ■ 
e însuși chipul nostru, j 
e însuși chipul țării, . 
căci ei vin cu noi din I 
istorie și trec în istorie, 
spre slava unui brav și 
demn popor.

Știindu-și răspunderi
le, ei își forjează măies- | 
tria de luptă și virtuțile ■ 
morale prin muncă plină | 
de patos pe cîmpurile de i 
instrucție și de aplica
ție bătătorite de ritmul I 
pașilor neobosiți, răs- | 
pund prezent pe șantie
re unde, alături de oa
menii muncii, împlinesc ■ 
idealuri solare în geome
trii de oțel și de beton, i
boltind în geografia so
cialistă a țării noi I
arcuri de triumf, tăind 
în cîmpii canale de iri
gații pentru a face trans
fuzie de rodnicie pă- 
mîntului însetat de a- 
pă. Iar în toamnele în
dulcite de arome de 
struguri și ionatane, 
mîinile lor adună bob 
cu bob fertilitatea gliei.

Pretutindeni prezenți, I
ostașii veghează suișul ’
țării pe verticalele viito
rului comunist și fău
resc, umăr la umăr cu 
poporul, luceferi noi pe 
fruntea României.

„Am străbătut cu regimentul meu 
un glorios drum de luptă" 

(Convorbire cu general-locotenent în rezervă
ALEXANDRU DOBRICEANU)

GALĂ DE FILME

Astăzi, la ora 18, în 
aula Institutului de 
mine din Petroșani are 
loc un spectacol cu fil
me documentare care

ilustrează realizările 
României Socialiste 
(„Din fluviu izvorăsc 
lumini", „Orașul și oa
menii săi", „Tîrgul in
ternațional București". 
„Zilele și nopțile unui

DIN PARTEA COMITETULUI EXECUTIV

AL CONSILIULUI POPULAR MUNICIPAL

Facem cunoscut deputaților și invitaților 
care au fost convocați la cea de-a XX-a 
sesiune a Consiliului popular municipal 
că lucrările sesiunii au fost aminate pen
tru ziua de joi, 1 noiembrie, ora 8, în sala 
clubului C.C.P., avînd Ia ordinea de zi 
dezbaterea preocupării comitetului execu
tiv pentru pregătirea de iarnă a unităților 
subordonate în vederea desfășurării nor
male a activității, aprovizionarea de toam- 
nă-iarnă a populației și a consumurilor 
colective.

In cadrul sesiunii se va aproba planul 
activităților obștești pe anul 1974.

bărbat", Recașul și 
oamenii săi"). Această 
gală de filme este or
ganizată de întreprin
derea cinematografică 
a județului Hunedoara 
în întîmpinarea zilei 
de 2 noiembrie — zi în 
care se sărbătoresc 25 
de ani de cinematogra
fie socialistă.

BOGAT SORTIMENT 
DE PREPARATE 

RECI

Salariații laboratoru
lui de preparate reci 
din cadrul I.C.L. S.A.P. 
desfășoară în această 
perioadă o susținută 
activitate pentru deser
virea unităților alimen
tare, „gospodina" și a 
bufetelor din incinta 
întreprinderilor, insti
tuțiilor și școlilor.

După cum ne infor-

i mează șeful laborato
rului, Ion Ilieș, pro
ducția proprie pusă în 
desfacere depășește în 

i medie valoarea de 
10 000 lei pe zi. Dintre 
preparatele cele mai 
solicitate se numără 
salatele, icrele, șnițele, 
cîrnăciori, pastraniă, 
piftie, diferite speciali
tăți de mezeluri pe ca
re laboranții loan Geo- 

i gea, Constantin Pave- 
lesc, Maria Iordache, 
Berta Haidu și Maria 
Turcu Ie prepară după 
toate regulile artei cu
linare. Aceste produse, 
într-o gamă variată e- 
xecutată la comandă, 
pot fi găsite la toate u-

I nitățile deservite de 
laboratorul amintit.

— Acum cîțiva ani, to
varășe general, mai exact 
în 1967, v-a apărut în Edi
tura militară volumul de 
memorii de război intitulat 

’ „DANSUL DE FOC AL 
TRAIECTORIILOR". Cum 
s-a născut această carte ?

— Geneza ei se află în în
seși bătăliile la care a luat 
parte pe frontul antihitlerist 
REGIMENTUL 1 ARTILERIE 
GREA de sub comanda mea. 
Nu se putea ca fapte atît de 
eroice ca cele săvîrșite de lup
tătorii regimentului să nu fie 
povestite într-o carte. După 
cum știți, în perioada postbe
lică au apărut și continuă să 
apară alte și alte lucrări în

care numeroși participanți la 
insurecția națională armată 
antifascistă din august 1944 și 
la campania din vest își dea
pănă amintirile, memoriile. 
Toate aceste cărți, deci și cea 
semnată de mine, au o incon
testabilă valoare documentară, 
deoarece înfățișează realitățile 
istorice așa cum s-au petrecut 
ele, pe baza faptelor auten
tice. Prin ceea .ce am scris, un 
om cu părul cărunt a vrut să 
comunice generațiilor tinere 
mesajul înălțător, profund pa
triotic, al jertfelor date pe 
cîmpul de bătălie și, în același 
timp, să aducă un binemeritat 
omagiu foștilor săi subordo
nați.. artileriști . încercați și 
viteji biruitori în grele lupte.

— Unde a început și 
unde a încheiat regimentul 
pe care I-ați comandat iti- 
nerariul său eroic în în
cleștarea cu fasciștii ?

— L-a început în august 
1944, în zilele insurecției, și 
l-a încheiat odată cu victoria 
finală asupra vrăjmașului. 
Prima ciocnire cu hițlerjșții 
am avut-o lîngă rîul Prahova, 
pe șoseaua București—Ploiești, 
iar ultima dincolo de Hron, în 
Cehoslovacia. Un itinerar lung 
și aspru, așa cum a fost pen-

Convorbire consemnată de 
Lt.-colonel Nicolae POP

(Continuare în pag. a 3-a)

MUNCA - la înălțimea rangului pe care-l merită I

Turnurile" ascunse din adincuri.

Ce înseamnă dăruirea

Linotipistul.

De la lipsa de demnitate umană.

(pag. a IV-a)

Conferința pentru securita
te și cooperare in Europa.

Ședința Consiliului de 
Securitate consacrată exa
minării problemei neres- 
pectării încetării focului in 
Orientul Apropiat.

Scrisoarea lui Le Duc Tho 
in legătură cu premiul 
Nobel pentru pace care i-a 
fost acordat.

Lucrările Adunării Genera
le a O.N.U.IMIVIO-COlECrmTE

I
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..Turnurile" ascunse din adîncuri
' >

I *'

Zi de zi coliviile alunecă 
pe puț într-o mișcare febri
lă de du-te-vino, traspor- 
tînd oameni, cărbune, mate
riale, realizînd o legătură vi
tală între suprafață și sub
teran.

Pentru minerii specializați 
în săparea puțurilor, vertica
la lucrărilor simbolizează cu
rajul, tenacitatea, stăpînirea 
perfectă a tainelor meseriei.

Unul dintre acești oameni 
este și GHEORGHE NIS- 
TOR, brigadierul care și-a 
asociat numele cu puțurile 
aflate în funcțiune sau în 
săpare la mina Uricani.

— Sînt întrebat adeseori 
despre lucrul în puțuri. De

tape, am lucrat in anii de 
minerit pe care îi am, Ta toa
te genurile de lucrări, în ga
lerii, ca și în abataje.

CAUZA 
BUNE

SAPA-LA
VEST ȘI A- 
DIN ESTUL

că treaba a

— POATE DIN 
REZULTATELOR 
DOBINDITE 
REA PUȚULUI
CUM A CELUI 
MINEI...

— E adevărat 
mers destul de bine, de fapt
noi nu am făcut altceva de- 
cît munca noastră din tot
deauna. Am .căutat ca fieca
re din brigadă să-și cunoas
că cit mai bine locul său, 
pentru că aici, Ia puțuri, dis
ciplina valoarează parcă și 
mai mult decit în restul mi-

net In puț, frontul de lu
cru înseamnă, toată lungi
mea săpată, un șurub lăsat 
undeva sus pe o moază poa
te deveni cînd nu te aștepți 
un pericol.

— NU ATI ÎNCEPUT PU
ȚUL EST. SE PARE, INSA 
CA ATI REUȘIT, DE LA 
VENIREA AICI, SA MĂ
RIȚI VITEZA DE AVAN
SARE CU APROAPE 50 
LA SUTA. CARE ESTE 
EXPLICAȚIA ?

— Fiecare din minerii mei 
este convins că printr-o or
ganizare mai bună a lucru
lui, munca este mai ușoară 
și mai spornică. Cu toții 
îmi dau dreptate că în puț 
spațiul e îngust, în front sau 
pe podurile de lucru și de 
aceea fiecare pas trebuie 
făcut cu chibzuință, nu se 
admite nici un moment pier
dut.

— CARE AR FI TRASA
TURILE MINERULUI CARE 
CONDUCE O BRIGADA DE 
SAP ARE A PUȚURILOR ?

— Aceleași ca ale oricărui 
miner: hărnicie, curaj, spi
rit organizatoric, multă „me
serie" la activ. Trebuie să te 
îngrijești în egală măsură de 
funcționarea stației de com- 
presoare ca și de firele pen
tru direcție, trebuie să ții 
minte cum ai bătut găurile 
pentru a le recunoaște pe ce
le „state". Să fii curajos, e 
adevărat, dar fără a uita o 
clipă pericolele pe care Ie 
ascund „înălțimele" astea din 
adincuri. In orice caz, cine a 
apucat să lucreze la puțuri 
nu se poate să nu-i placă în
deletnicirea aceasta. CHIAR 
DACA, UNEORI REGRETA 
CA NU POATE 
RE DE LA 
CONSTRUCȚIA 
DE METRI PE

SA ADMI- 
DISTANTA 
DE SUTE 
CARE A 

REALIZAT-O, AȘA CUM ITI 
ÎNGĂDUIE UN TURN SAU 
UN BLOC ÎNALT...

Bujor BOGDAN

Mărturisim dintru început, 
nu ne-a fost ușor să-i 
întîlnim pe maistrul 

principal ALEXANDRU DEME
TER din sec(ia mecanică a în
treprinderii de utilaj minier 
Petroșani. Cineva ne-a îndru
mat 
roul seefiei". „Vedefi-vă de trea
bă I Ce, poate sta în birou 7 — 
ni s-a răspuns aici. E prin sec
ție". „A fost acum cîteva minu
te — ni s-a replicat aici. Poa- 
te-i la comitetul de partid". 
„Da, a trecut pe la noi, am re
zolvat problemele și a plecat. 
Mi se pare că e la director. A- 
re atîtea treburi..."

L-am găsit în biroul directo
rului adjunct. împreună cu cifi- 
va delegați de la Combinatul 
siderurgic Hunedoara, se con
sultai! niște planșe pentru e- 
xecutarea unor piese. A termi
nat și această misiune și, în 
sfîrșit, am putut sta de vorbă. 
De altminteri, îl cunoșteam de 
mult pe maistrul Alexandru De
meter, mai scrisesem despre el, 
ni se spusese întotdeauna lu
cruri bune, cuvinte de laudă la 
adresa sa. Am dorit să aflăm 
însă chiar de la dinsul niște lu
cruri pe care știam că pune ma
re pref •’ cum se ocupă de creș
terea și educarea tinerilor din 
atelier, a căror proporție este 
de 60 la sută din totalul sala- 
ria/ilor sec/iei mecanice.

— Vede/i dumneavoastră, 
mulți oameni mai în vîrstă o- 
bișnuiesc să spună deseori: 
„Eh, tineretul de azi..." Și a- 
daugă niște aprecieri nu chiar 
atît de favorabile la adresa ge
nerației tinere. Ei bine, se gre
șește în această apreciere su
mară, pripită. Eu am zilnic sub 
ochi tineri. Tinerii ăștia pe ca- 
re-i vedeți conducînd mașini 
mari, complicate: strunguri, 
freze, raboteze, morteze etc. Să 
știfi că fac treabă minunată. 
Cunoștințele teoretice acumu
late în anii de școală și le do
vedesc aici, „pe viu", muncind. 
Noi, cei care avem datoria să 
ne ocupăm de ei, trebuie doar 
sa-i orientăm ; să le spunem ce 
e bine și ce nu e bine, să-i în
curajăm în muncă, să le adre
săm o vorbă bună, să-i îndem
năm la lucruri frumoase și uti-

precis" : „II găsiți la bi

le. Clnd greșesc, să-t corectăm, 
să nu-i judecăm prea aspru, pri
pit. Să nu uităm că și noi am 
fost cîndva ca ei, chiar dacă 
pe noi nu ne dădăcea nimeni. 
Azi multe s-au schimbat. Azi 
există rtiște reguli precise de 
muncă, de viafă. Sînt normele 
muncii și vieții comuniștilor, a- . 
ie eticii și echității socialiste, 
pe care trebuie să ni le însușim 
și să le respectăm toii deopo
trivă. Prin ele ne educăm pen
tru muncă, pentru viafă.

— Dumneavoastră cum v-afi

descurajezi, să privești lucru
rile realist, optimist. Să ai tă
ria de a Învinge greutățile, să 
nu spui niciodată „eu sînt gro
zav, invulnerabil, mie nu mi se 
poate întîmpla cutare-sau cu- 

~ lucru" m
Cum sădiți aceste trăsături 

inimoase în sufletele tinerilor?
— Cu vorba bună, dar și cu 

fapta, 
în tot 
în fa

nai, 
pro-

fapta. In primul rînd, cu 
Fiind exemplu personal 
ceea ce faci: în muncă, 
miiie, In societate. Dacă 
conducătorii procesului de

mult, ultmul a avariat și o ma
șină de alezat fi frezat. A tre
buit tact și răbdare ca să-i a- 
ducem la același numitor co
mun cu ceilalți, multi și buni. 
Și am reușit. Azi, sînt meseri
ași de nădejde. Ce poate 
frumos, mai. mulțumitor 
să „repari" un am 71

In secfia mecanică a 
Petroșani, cu 60 'a sută 
se realizează piese și 
miniere de mare complexitate 
tehnică : transportoare cu ra- 
clefi, vagonete de persoane, co-

ii meu 
decit

l.U.M. 
tineri, 
utila fe

maistrul 
Demeter 

pentru

MUNCA la înălțimea
rangului pe care-1 merită!

• Tinerețea unui sfert de veac • „Săptămîna e prea scurtă să le faci 
pe toate11 • In spiritul eticii și echității socialiste

educat pentru muncă 7
— Sigur că tot prin muncă. 

Acum un sfert de veac, cînd 
am început eu să lucrez, aici, 
in această întreprindere, care 
aparfinea încă patronilor, nu 
erau cunoscute noțiunile astea 
de educație prin muncă și pen
tru muncă, deși nimeni nicio
dată nu s-a educat pentru mun
că decit numai prin muncă. As
ta ne străduim noi să facem azi 
cu tinerii.

— Și reușiți 7
— Pe zi ce trece mai mult șî 

mai bine, pentru că tinerii de 
azi sînt harnici și ascultători. 
Parcă de la un an la altul sînt 
mai bine pregătiți, mai cumin/i, 
mai interesafi să știe, mai pre
ocupați de viitorul lor.

De 25 de ani, Alexandru De
meter lucrează în aceeași sec
ție, trăiește zilnic, cu intensi
tate maximă, evenimentele din 
uzină, participă direct la ele, 
se simte mereu tînăr, mereu ne
mulțumit de ziua de ieri.

— Afi întîmpinat greutăți în 
muncă, tovarășe Demeter 7

— Destule chiar. Dar n-am 
dezarmat niciodată. In muncă 
se mai greșește. Totul e să nu

ducfie, pedagogi, instructori 
sau ce alte preocupări avem, 
ne comportăm astfel, tinerii ne 
urmează, convihși că fac un lu
cru bun, util.

— Chiar toți tinerii înfeleg 
acest lucru 7

— Sigur că excepții au fost 
întotdeauna, oriunde, de orice 
fel. Important este cum ne ocu
păm să rezolvăm aceste excep
ții. De pildă, tînărul Ion Șraga, 
calificat aici, în uzină, a înce
put de la o vreme să urmeze 
un program „de voie". Lipsea 
de la lucru, întîrzia, nu respec
ta instrucțiunile de serviciu. 
La fel — și Vasiie Blaga. Mai

tivii de mină, culbutoare, apa
rate de cuplare pentru lunicu- 
lare și dispozitive de legat ca
blurile la colivii, precum și al
tele, cărora numai oameni har
nici și meseriași pricepufi ie 
pot da viafă.

— Deci, de lucru aveți me
reu, destul...

— De multe ori, săptămîna 
e prea scurtă ca să le pofi fa
ce pe toate cite trebuie. Bine
înțeles, dacă-H place munca, 
meseria pe care fi-ai ales-o, da
că te trage inima să lucrezi.

Dintre cei tineri, pe care 
dumneavoastră îi pregătit! 
prin muncă, pentru muncă șl

viafă, sînt asemenea meseri
ași 7

— De bună seamă : frezorii 
de danturat Ion Raicu și Mihai 
Strateciuc, strungarii Ion Pre- 
duf, Francisc Streiield, Adal
bert Svoboda, ca să numesa 
doar cîtiva din marea lami.ie 
a seefiei mecanice, tineri pe 
care-i caracterizează pasiunea 
pentru meseria aleasă, hărnicia, 
sinceritatea, prietenia, devota
mentul, abnegația, elanul tine
resc.

Prin exemplul său, 
principal Alexandru 
face tinerilor ,educatie
muncă și viată, îi învață să res
pecte întocmai normele eticii 
și echității socialiste, să se în
cadreze în ritmul de dezvolta
re al societății noastre, să fi
nă sus steagul roșu al comuniș
tilor, care-i înflăcărează în cu
tezanța lor spre împlinire. Mun
cind între tineri, cu tineri, mai
strul Alexandru Demeter 
simte și el mereu tînăr și 
plăcut să auzi clnd spune 
multe ori 
scurtă ca să le pofi face 
toate cile trebuie".

In acest spirit trăiesc, mun
cesc, se instruiesc și se educă 
tinerii din secfia mecanică a 
l.U.M. Petroșani, care, peste 
ani, vor 
exemple 
veniti în 
structorl 
generafii. Așa s-a făcut întot
deauna educa/ia pentru mun
că și viafă : prin muncă, prin 
muncă asiduă, pasionată. Nu
mai că azi, munca este ridica
tă la rangul pe care-1 merită și 
se desfășoară după norrrie.e 
precise de deplină etică și e- 
clutate socialistă.

se 
e 

de 
săptămîna e prea 

pe

deveni, cu siguranță, 
personale pentru noii 
secție, vor deveni in
și pedagogi a! noilor

LINOTIPISTUL
Onoarea colectivului acoperită de laude

și departe de casă

an.ume 
în rîn- 
că dia- 
edifica-

pasiune

plăcut, 
urmat

meu, că va fi așteptat de 
și mii de cititori, de minerii 
noștri. Nu este oare asta una 
din cele mai vii și mai pline 
satisfacții ?

— Te vei Întoarce tot acolo 
după trecerea In rezervă 7

— Cum altfel ? E colectivul 
în care am crescut, care m-a 
învățat multe pentru meserie 
și viată și pe care-1 îndrăgesc 
din toată inima. Am acolo prie
teni, colegi, am acolo părinții

CE ÎNSEAMNĂ 
DĂRUIREA ?

Tînărul din această fotogra
fie — caporalul Nicolae Bălan 
— e un militar despre care co
mandanții săi au numai cuvinte 
de prețuire. Cititorii ziarului 
se vor întreba, poate, cine es
te caporalul Bălan și 
pentru ce îl prezentăm 
durile de față. Credem 
logul ce urmează va fi 
tor.

— Unde ai lucrat, tovarășe 
naporal Bălan, înainte de a ii 
chemat sub drapel să-ii faci da
toria de oștean 7

— Am fost linotipist la Pe
troșani. Adică la întreprinde
rea poligrafică unde se tipăreș
te „STEĂGUL ROȘU" — ziarul 
minerilor din Valea Jiului.

— Ai îmbrățișat din 
această carieră 7

— Dacă nu mi-ar fi 
învățam altceva. Am
Școala de poligrafie „Dimitrie 
Marinescu" din București, am 
obținut oalificarea de linotipist 
și de atunci, mai precis din 
1970, pînă la plecarea în arma
tă, am lucrat la tipografia din 
Petroșani.

— De ce la Petroșani si nu 
în altă parte 7

— Pentru că, deși de baștină 
sîntem gorjeni, ne-am stabilit 
cu familia, acum vreo 15 ani, 
la Vulcan. Tatăl meu este mi
ner acolo.

— Așadar, turnai la linotip 
In plumb articole pentru ziar. 
Ce satisfacții îți dădea această 
muncă 7

— Multe. Intîi de toate e 
vorba de realizarea în profesi-

Este greu să explic în cu-one.
vinte cu cîtă plăcere lucram la 
linotip, deși, după cum se știe, 
munca în tipografie nu-i o trea
bă simplă, ușoară, mai ales 
cînd faci parte numai din schim
burile de noapte, cum a fost 
cazul meu. Degetele îmi alune
cau pe claviatura linotipului 
cu aceeași pasiune cu care pi
anistul cîntă la instrumentul 
său, atent să nu greșesc dacă 
se poate deloc, să dau cît mai 
puțină bătaie de cap corectori
lor. Iar în zori cînd vedeam zi
arul proaspăt ieșit din rotativă, 
în inimă simțeam o bucurie 
mare și caldă. Știam că el în
corporează și ceva din munca 
mea, o părticică din sufletul

—Și?
— Ca orice tînăr de vîista 

mea îmi țes și eu planuri de 
yiitor, visez un cămin fericit, 
o soție devotată, iubitoare. 
Vreau să sjiun că tot acolo e și 
fata pe care o iubesc.

— Dar pînă atunci 7
— Mă străduiesc ca aici, la 

armată, să-mi fac cu vrednicie, 
cu cinste, datoria de ostaș, 
să-mi respect cu sfințenie jură- 
mîntul1 dat patriei și poporului, 
să fiu demn de titlul de militar 
de frunte ce mi s-a acordat cu 
cîteva luni în 
mei de muncă 
pot fi siguri că 
te nicicînd de 
care mi le-au dat cînd am ple
cat la armată, de la sacrele în
datoriri ostășești.

— Ce mesaj ai vrea să 
transmifi 7

— Sincere urări de sănătate 
și de succese cît mai mari în 
munca lor frumoasă, pasionan
tă, pentru a scoate un ziar cît 
mai căutat de cititori.

urmă. Tovarăș i 
din tipografie 

nu mă voi aba- 
la sfaturile pe

N. P.

Au trecut doar cîteva săp- 
tămîni de cînd elevii Școlii ge
nerale nr. 6 din Petrila au 
început noul an de învă/ă- 
mînt în cea mai tînără unitate 
școlară a municipiului. Clase
le luminoase păstrează încă 
mirosul proaspăt al tencuielii, 
iar activitatea școlii se desfă
șoară vie și activă prin efortul 
și dăruirea cadrelor didactice.

...In clasa a V-a A ora de 
limba română. Cei 39 de elevi 
rîndui/i în bănci, într-o ordine 
desăvîrșită, sînt atenti 
dare. Peste liniștea 
străbate numai glasul profe
soarei — Lucia Daniel. 
pede și însufletitor : „
munfi veghează-n /culmi 
dor/ și Dunărea fle-ngînă veș
nicia/ Atît avem pe lume : [un 
popor] Stăpîn pe soarta saf în 
România /“

Lecfia se desfășoară cu par
ticiparea întregii 
elevii doresc să 
reia Mihăilescu, 
Marius Cheptea, 
rescu și alții știu să recite po
ezia în întregime.

Soneria care anunță sfîrși- 
tul orei de curs, ne permite 
începutul conversației încă, de- 
aici, din clasă.

— „îmi place nespus de 
mult să predau elevilor — ne 
spune profesoara Lucia Daniel 
— și totdeauna cînd am lecții 
de literatură mă stăpînesc pu
ternice sentimente de emofie 
pe care le transmit și elevilor. 
A(i observat, în clasă, fiecare 
elev trăia poezia predată. Ace
lași lucru se petrece și cu pro
za. Trăirile sînt la fel de pu
ternice pentru noi tofi".

In cancelarie, în mijlocul co
lectivului de învățători și pro
fesori, avem prilejul să aflăm 
și să cunoaștem cîteva trăsă
turi definitorii pentru persona
litatea comunistei Lucia Da
niel, directoarea acestei fru
moase școli.

— De 22 de ani o știu la ca
tedră fiind profesoară la Școa
la generală nr. 1 — ne spune 
profesoara Rozalia Filipini, 
secretara organizației de par
tid. Vă pot mărturisi că în tot

la pre- 
adîncă

E lim- 
Bătrînii 

de

clase. Tofi 
răspundă. Mi
lon Simion, 
loan Grigo-

acest timp s-a 
te bună colegă 
dru didactic și 
De 9 ani este director de școa
lă, dovedind reale calități or
ganizatorice și prestigiu. Nici 
o clipă nu a neglijat activita
tea metodică, a îndrumat ca
drele tinere, sprijinind moder
nizarea procesului de invătă- 
mîpt în școală. Pe linie de par
tid este la fel de activă și ge
neroasă, iar ca deputată, in 
circumscripția nr. 10, și-a dă
ruit întreaga energie și price
pere pentru rezolvarea proble
melor cetățenești.

— îndrăgind mult activitatea 
cultural-artistică — completea- 

, ză învăfătoarea Victoria Tolo- 
mei, comandanta unității de 
pionieri — s-a ocupat cu pasi
une de pregătirea pionierilor 
pentru concursul republican. 
Rezultatele au fost pe măsura 
preocupării și eforturilor de
puse nu numai de directoarea 
Lucia Daniel, ci și de pionierii 
școlii, de colectivul 
didactice și actori, 
ajutat la pregătirea 
lelor „Vaporașul vacanfa" ca
re a obfinut locul II la faza re
publicană, în. 1971 — și „Cîntă 
Valea Jiului", clasat pe 
I pe /ară, în 1972.
cu acest prilej și pe prolesoa- 
rele Iuliana Moldovan, Maria
na Rădugan, învăfătoarea Eu
genia Pricop, prof. Gh. Musca, 
pe actorul Radu Neag și diri
jorul Ștefan Răduj, care au 
pregătit cu pricepere și răs
pundere colectivul artistic al 
pionierilor ce a reprezentat 
Valea Jiului și jude ful Hune
doara la concursul cultural-ar
tistic al pionierilor pe tară.

— Vreau să subliniez, cîteva 
rezultate deosebite obținute în 
procesul instructiv-educativ — 
ne declară profesoara Elioara 
Andreica. Procentajul de 
promovat! a fost întotdeauna 
peste 90-92 la sută pe școală. 
Calitatea învăfămîntului este 
ilustrată de faptul că In fiecare

dovedit o foar- 
un neobosit ca- 
activist obștesc.

cadrelor 
care au 

spectaco-

locul
Amintesc
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DE LA LIPSA DE DEMNITATE UMANĂ
• O „gură de rai" și trei huligani e Beția: somn al rațiunii
• Ultrajul contra bunelor moravuri: delict al lipsei de dem

nitate
întîmplarea de față - uri- 

tă ca un vis cu gorgone - S-a 
petrecut (ciudat lucru I) pe o... 
„gură de rai" cu șipote ce 
vorbesc in somn și cu nume 
de mreană legendară : Valea 
de Pești. Acolo unde frumu
sețile naturii 
că, pentru o 
fiara pădurii.

In acele 
oameni pricepuți și harnici au 
ridicat stăvilare și au prins în 
chingi de beton și fier, apa 
munților. Locatarii barăcii cu 
nr. 13 au trăit, într-una din 
serile verii clipe de spaimă. 
Totul a început cu o gîlcea- 
vâ măruntă, la un pahar de 
țuică. Gîlceava s-a trasfor- 
mat în scandal pe măsură ce 
sticla se golea. Cel mai por
nit pe ceartă era chiar... gaz-

s-au strîns, par- 
imblînzi pină și

locuri - in care

I

da : Gheorghe Lavric ; 
ț-|gq 11 ■ estm 11 ziizn i r* ii *

Ștefan 
Burciu. 
ditorul 
tin Ichimescu.

El a fost primo victimă. Lo
vit grav, a scăpat cu fuga, 
ajutat de vecinul său, Gheor
ghe Tudose. Furios că-i scapă, 
Gheorghe 
mărit în 
niei Stoian 
se pregătea 
piii. Sub ochii 
cestora, femeia a fost 
și lăsată în nesimțire, 
cum ne declară Gh. A. - „au 
apărut ceilalți doi care au lo
vit în dreapta și în stingă pe 
cine nimereau". Cu pumnii, 
cu sticle, cu pietre. Și au ni
merit din plin > alte două 
victime — Gheorghe și Mario

îi ți- 
isonul „amicii" săi : 

Chirșa și Constantin 
Cel mai expus, cre- 
lui Govrilă : Constan-

transportați, ca și 
spital, in

t-a ur- 
i Euge- 

tocmai 
culce co- 

îngroziți ai a- 
lovită

Apoi -

Lavric 
locuința 

care 
să-și '

Ailincâi
Eugenia Stoian, la 
nesimțire, spre stupefacția și, 
apoi, 
ță - 
unor 
colite 
luri umane de un pahar 
țuică

indignarea celor de fa- 
martori ai dezlănțuirii 
instincte de brută, răs- 
de undeva din subso- 

de 
băut peste măsură...

★
gîndul la cele întîmpla- 
acea seară molcomă de 

îmi vine în minte re- 
„să 

un om 
un 

o 
pahar 
„“ Și

Cu 
te în 
vară, 
flecția lui Shakespeare : 
fii pînă mai adineauri i 
simțit, îndată după aceea, 
nebun și, în clipa de față 
fiară. Ce ciudat ! Un 
mai mult e un blestem 
acest pahar este întotdeau
na cel de al patrulea. Căci 
„cumpătarea în băutură - spu
ne o vorbă înțeleaptă - este 
a bea pînă la trei pchare. Cel

dinții, pentru sănătate, cel de 
al doilea, pentru plăcere și cel 
de al treila, pentru somn".

Avea dreptar marele Will. 
Beția este somn al rațiunii. Și 
somnul acesta naște monștrii. 
In întîmplarea relatată, a năs
cut huligani. Dar ea 
zămislește crima, furtul, violul. 
Sub puterea ei — slăbiciunea 
ta - lovești, ofensezi, ultra- 
giezi bunele moravuri. Ea pu
ne căluș glasului conștiinței, 
ucide scrupulele, distruge 
demnitatea, adoarme vigilen
ța. Ea face din om, neom 
și din individ, un antisocial. 
Implicațiile sînt dintre ceie mai 
grave : provoacă dezordini și 
nesiguranță, ■. xpune pe victi
mă, suferinței și pe autor, pe
depsei ; creează incapacități 
de muncă, naște despăgubiri 
și alte cheltuieli, te expune

oprobriului și disprețului public 
(de cite ori nu auzim . „huli
ganul" I .bătăușul" I)

Beția ucide mai intîi sufle
tul - pierz ndu-ți cinst- a - și 
apoi trupul. II ucide lent. Nu 
degeaba s-a spus - și cu cit 
duh și tile I - că „mai degrabă 
te îneci în pahar decit in ma
re" 1...

...Lipsa de respect față de 
regulile de conviețlirie socială, 
ultrajul contra bune.lor mora
vuri, tulburarea liniștei pu
blice, provocarea de dezor
dini, sint manifestări incom
patibile 
viață de azi. Ele 
simptomele sigura 
conștiințe înapoiate și a lip
sei de demnitate omenească. 
La baza lor, staj carențele e 
ducative din familie și 
ența 
unde zicala : „spune cu 
te însoțești ca să-ți spun cine 
ești".) Săvirșirea unor astfel 
de fapte - prin oare se lezea
ză sentimentul public de pu
doare și bunele moravuri - 
amenință grav însăși convie
țuirea socială. De aceea, 
morala publică trebuie să 
constituie o însușire constantă

manifestări 
concepției noastre de 

reprezintă 
ale unei

influ- 
negativă de grup, (de 

cine

a relațiilor dintre oameni. Ea 
trebuie apărată ca incontesta
bilă valoare socială iar reac
ția opiniei publice trebuie să 
fie mai fermă în dezaprobarea 
ei față de cei ce le încalcă:

In unele cazuri însă - 
cel de față - apărarea p 
mijloace de influențare ob
ștească și prin oprobriul pu- 

suficiente. Pentru 
și combaterea u- 
de manifestări sînt 

mijloacele penale, 
prevede, în aseme- 

pedepse aspre 
închisoare, 

cum in viața particu-

blic nu sînt 
prevenirea 
nor astfel 
necesare 
Și legea 
nea cazuri, 
pină la cinci ani

...Așa
Iară omul are nevoie de liniș
te și de siguranță pentru acti
vitatea și odihna sa, tot așa, 
în public, în relațiile cu seme
nii săi, fiecare membru al co
lectivității are nevoie de același 
climat de bună conviețuire.

Huliganii despre care scriu 
n-au țiput seama de aceste a- 
devăruri simple. Și mai presus 
de toate, de adevărul - nu 
rare ori confirmat de viață — 
că SOMNUL RAȚIUNII NAȘ
TE HULIGANI 1

David MANIU

Dan VRANCEANU

an 75-80 la sută din absolven
ții școlii au fost admiși in șco
lile post-liceale, iar ceilalți 
sînt cuprinși în clasa a IX-a, 
Nu avem nici un copil neșco
larizat.

Educafie in spirit comunist 
pentru formarea unei generații 
noi, înzestrată cu trăsături 
umane Înaintate — aceasta 
este deviza profesoarei Lucia 
Daniel.

Toți elevii pe care i-a învă
țat la școală au fost și sînt fii 
ai muncitorilor din Petrila, ma
joritatea fii de mineri. Cu ei 
a realizat tot ce se leagă de 
numele școlii și al colectivului 
de cadre didactice de aici : 
două premii republicane la 
concursul cultural-artistic al 
pionierilor pe fără; două ti
tluri obfinute de revista șco
lară „Spre înălțimi", ajunsă la 
cel de-al 11-lea număr ; un pre
miu pentru activitatea sportivă 
obținut de expediția pionie
rească „Turexiag", un premiu 
obținut de secfia maghiară a 
școlii la condursul de jucării 
organizat de revista „Jobaral". 
La acest palmares mai adău
găm un rezultat obfinut la con
cursul „Cea mai frumoasă și 
mai gospodărită școală" — lo
cui doi pe judef.

Nu înșirăm toate 
pentru a încărca de 
turul atît de precis 
eminent al personalității co
munistei Lucia Daniel, dar. ele 
devin, in această proiecție, li
niile de lumină ale unui por
tret pe care l-a colorat numai 
penelul datoriei.

aceste date 
prisos con- 
și de pro-

Cornel HOGMAN
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Pentru mai mult, 
mai bine, 

mai eficient
(Urmare din pag. 1)

lipsuri. Asupra acestora din 
urmă să reflectăm cu tot mai 
multă răspundere" — a ară
tat sudorul loan Ionici, se
cretarul organizației de ba
ză din cadrul atelierului, fă- 
cînd în acest sens propuneri 
care să stea în atenția con
ducerii tehnice a atelierului.

Alți vorbitori, între care 
Adalbert Sidek, maistru e- 
nergetic, Laura Pollak, chi- 
mistă, responsabila C.T.C., 
Dumitru Banță, maistru, Eu
gen Cosma, inginer, șeful a- 
telierului mecanic, Vasil'e I- 
lie, inginerul șef al întreprin
derii și alții s-au referit, rînd 
pe rînd la măsurile ce vor 
trebui avute în atenție pen
tru îmbunătățirea aprovizio
nării cu apă industrială a fa
bricii, creșterea exigenței și 
a preocupărilor pentru obți
nerea unei calități superioare 
a producției, îmbunătățirea 
asistenței tehnice pe schim
buri, reducerea consumuri
lor specifice și a deșeurilor, 
eliminarea cheltuielilor ne- 
economicoase și altele. Re- 
ferindu-se cu preponderență 
asupra perspectivelor ce le a- 
re întreprinderea, tovarășa 
Rodica Tatulici a subliniat 
cerința intensificării preocu
părilor colectivului pentru a- 
sigurarea integrală a contrac
telor pentru materii prime și 
materiale, necesare produc
ției anului viitor, precum și 
definitivarea contractării cu 
beneficiarii a-producției anu
lui .1974.

In încheierea dezbaterilor 
activului de partid, a luat cu- 
vîntul tovarășul Clement Ne- 
gruț, prim-secretar al comi
tetului municipal de partid, 
care a recomandat comuniș
tilor să continue pe același 
făgaș al exigenței față de 
realizarea sarcinilor de
plan, al stăruințelor de
puse pentru perfecționarea 
continuă a producției și a 
muncii, pentru ridicarea ac
tivității politice și profesio
nale a tuturor salariaților pe 
noi trepte ale progresului.

I

„Săpîămîna
(Urmare din pag. 1)

rilor, sporirea sumelor depu
se prin dobînzi și cîștiguri 
posibilitatea de cîștiguri în 
autoturisme, excursii în stră
inătate, acordarea de împru
muturi pentru construirea 
sau cumpărarea de locuințe 
propietate personală etc.

Dezvoltată pe baza sporirii 
sistematice a veniturilor bă
nești ale populației și oglin
dind prin rezultatele înregis
trate bunăstarea acesteia, ac
țiunea de economisire la CEC 
a căpătat un larg caracter de 
masă și în Valea Jiului. Cîte- 
va cifre sînt edificatoare pentru 
a ilustra această dezvoltare. In 
anul 1973, soldul general al 
depunerilor populației din 
Valea Jiului la unitățile CEC 
a crescut cu 17 la sută fată 
de anul 1972 și de cca 5 ori 
față de anuj 1963. In prezent 
un libret de economii revine 
la mai puțin de Trei locuitori 
ai Văii Jiului. Soldul mediu 
pe libret și pe locuitor înre
gistrează o creștere continuă 
și ritmică paralel cu crește
rea veniturilor populației.

Datele enunțate mai sus 
edifică faptul că CEC-ul este 
o instituție pusă în slujba in
tereselor populației căreia îi 
acordă pentru sumele încre
dințate o serie de avantaje și 
drepturi, îi pune în perma
nență la dispoziție instrumen
te de economisire variate î 
librete de economii de diferi
te feluri potrivit varietății 
de solicitări și Interese ale 
populației, obligațiuni CEC 
și conturi curente personale. 
Un important domeniu de 
cultivare a spiritului de eco
nomisire îl constituie mediul 
școlar. In municipiul nostru a 
crescut an de an numărul de' 
elevi posesori de librete de 
economii și depunători pe 
forme specifice vîrstei și pre
ocupărilor cum sînt, foile și 
timbrele de economii și cecu
rile de economii școlare. în 
acest domeniu operațiunile 
de economisire a banilor de
pășesc cu mult cadrul lor 
simplu, căpătînd profunde 
semnificații educative și eti
ce. Dîndu-se atenția cuvenită 
acestui aspect, ziua de 26 oc
tombrie a fost declarată „Zi
ua elevului econom" cu care 
ocazie, în cadrul școlilor, este

economiei"
indicat a se organiza cu elevii
expuneri, convorbiri despre
importanța acțiunii de e-
conomisire, depre felul
cum ei își pot economisi 
și folosi banii economisiți la 
CEC pentru organizarea de 
excursii în vacanțele școlare 
și procurarea unor obiecte do
rite.

Faptul că ultima zi a „Săp- 
tămînii economiei" — 31 oc
tombrie — coincide cu ziua 
mondială a economiei, evi
dențiază acordul țării noastre 
cu această măsură adoptată 
pe plan internațional în scopul 
promovării și dezvoltării 
spiritului de economie. Cu 
acest prilej, copiilor născuți 
în ziua de 31 octombrie. Casa 
de Economii și Consemnați- 
uni le va oferi cîte un libret 
de economii cu o depunere 
inițială de 100 lei. Emiterea 
acestor librete se va face de 
către unitățile CEC în a că- 

aror rază de activitate își au 
domiciliul părinții copiilor.

Pentru a răspunde aspirați
ilor depunătorilor și mergînd 
în întîmpinarea acestora, ți- 
nînd seama de preferințele 
multiple pe care populația le 
manifestă pentru unele sau 
altele dintre avantajele acor
date, Casa de Economii și 
Consemnațiuni a inițiat con
cursul pe tema economiei 
„Cunoașteți CEC-ul ?“

Indiferent de modalitatea și 
instrumentele prin mijlocirea 
cărora populația, întreprinde
rile și instituțiile apelează la 
serviciile unităților CEC, în
treaga activitate a Casei de 
Economii și Consemnațiuni 
stă sub semnul unui singur 
obiectiv — economia. Econo
mia eștc un imperativ major 
al Oricărei existențe umane, 
individuale sau colective. Ca
racterul complex al cerințelor 
pe care le exprimă și le sa
tisface acest imperativ, conse
cințele și implicațiile sale în 
întreaga existență a omului 
ni se evidențiază dacă reflec
tăm asupra semnificațiilor 
multiple — sociale, politice, 
etice, pedagogice, umaniste 
etc. pe care le au cuvintele 
prin care se pot exprima spi
ritul de economie șl acțiunea 
de economisire. Citez cîteva : 
chibzuință, prevedere, cum
pătare, buna gospodărire.

„Am străbătut cu regimentul
meu

un glorios drum de luptă14

Reînnoiți-vă abonamentele 
la ziarul

STEAGUL ROȘU

(Urmare din pag. 1)

tru toate, celelalte unități și 
mari unități românești parti
cipante la uriașa încleștare. 
Pot să spun, prin urmare, că 
am străbătut cu regimentul 
meu de viteji un glorios drum 
d.e luptă.

— Dintre numeroasele 
acțiuni desfășurate de uni
tatea dv. reține atenția, 
prin amploarea. violența 
și dramatismul ei și aceea 
de la 19 octombrie 1944 in 
cursul căreia Regimenul 1 
Artilerie grea și-a măsurat 
forțele în luptă directă cu 
două divizii de tancuri 
hitleriste...

— Adevărat, a fost una din 
cele mai crîncene, mai dra
matice lupte purtate de regi
ment. In acel timp, noi aveam 
misiunea să sprijinim cu tirul 
artileriei acțiunile Diviziei 4 
angajată, ca și celelalte trupe 
române și sovietice din zonă, 
la zdrobirea rezistențelor hit
leriste și horthiste de pe di
recția noastră de ofensivă. 
Cînd, în zorii zilei de 19 oc
tombrie, asupra pozițiilor de 
tragere ale regimentului meu 
s-au năpustit în contraatac 
zeci și zeci de „tigri" și „pan
tere" — două divizii blindate 
germane. Aveam la dispoziție 
doar 24 de tunuri grele, pe 
cînd numărul tancurilor nem
țești era de trei ori mai mare. 
S-a încins o luptă pe viață și 
pe moarte, o luptă inegală în

Alegerile sindicale, 
prilej de bilanț
Cu prilejul recentei adunări 

a colectivului de salariați con
sacrate alegerilor sindicale, 
muncitorii, tehnicienii și in
ginerii sectorului E.G.C. Lu- 
peni au făcut bilanțul activită
ții pe 9 luni din acest an. Pe cele 
trei trimestre planul sectoru
lui a fost realizat și depășit. 
La indicatorii principali cum 
sînt transportul în comun, a- 
pă-canal, salubritate, repara
ții de străzi proporțiile de rea
lizare a sarcinilor sînt cu
prinse între 100 și 116 la su
tă. Darea de seamă prezentată 
a relevat contribuția deosebită 
la aceste realizări a conducă
torilor auto loan Florărescu, 

.Ștefan Neacșu și Nicolae Ma
rinescu, . a muncitorilor de la 
compartimentul apă-canal Ion 
Matei Șf TffSif 188, a lucrători
lor de la salubritate Ioana A- 
vram, Rusu Iacob și Victor 
Faus.

In cadrul punctului doi al 
ordinei de zi, salariații secto
rului, apreciindu-i eforturile 
depuse pe linia activității de 
sindicat și rezultatele obținu
te, au acordat comunistului 
Iancu Iatcovichi mandatul de 
responsabil al grupei sindica
le, alegîndu-1 în această func
ție.

Constantin SULTAN, 
revizor tehnic 

care, grație măiestriei artile- 
riștilor, minunatelor lor vir
tuți eroice, contraatacul hitle- 
rist a fost stăvilit.

— Ați vrea să istorisiți 
mai detaliat acest episod 
și factorii care v-au asigu
rat succesul?

— Din prima secundă, am 
angajat lupta cu sînge rece, 
cu tenacitate, cu botărîre fer
mă de a-1 stăvili pe dușman. 
Nu trebuie uitat că în multe 
împrejurări victoria atîrnă de 
rezistența nervilor, de tăria 
morală. Mi-am dat seama că 
în fața superiorității numerice 
copleșitoare a inamicului e- 
sențialul este să-mi păstrez 
calmul, încrederea. Acest 
calm și această încredere s-au 
transmis pînă la ultimul soldat. 
Nesiguranța, neliniștea sînt 
și mai contagioase. O trupă 
are spectrul înfrîngerii din 
clipa cînd nu simte comandan
tul, cînd îl vede nesigur de 
sine, dezechilibrat. Ei bine, 
așa ceva nu s-a petrecut. Os
tașii regimentului au rămas 
neclintiți pe poziție, luptînd 
ea leii. Un tun trăgea, altul 
se replia la adăpostul norilor 
de praf stîrniți de explozii, pe 
cînd tancurile dușmane lovite 
în plin ardeau ca niște torțe. 
Ce urmăreau hitleriștii ? Să 
slăbească din mișcare rezisten
ța noastră și apoi să izbească 
flancul trupelor române și so
vietice concentrate în zona 
respectivă. Regimentul însă a 
zădărnicit acest plan, a supra
viețuit, n-a înregistrat nici o 
pierdere. La obținerea succe
sului nostru au mai contri
buit următorii factori: a) pu
terea de foc a proiectilelor 
noastre era mai mare ; b) am 
știut să folosim terenul mai 
bine decît inamicul ; c) mă
iestria artileriștilor mei de a 
ținti fără greș.

Duminică, un grup de tineri utecițti de la E. M. Lupeni au 
participat la o acțiune de muncâ voluntar-patriotică pentru sti- 
vuirea armăturilor de susținere și descongestionarea căii ferate 
din curtea exploatării. In urma orelor de muncă prestate au fost 
stivuite 480 de armături. S-au remarcat cu acest prilej Îndeosebi 
tinerii A. Hidos, G. Dani. A. Roșu, Z. Kovacs, D. Giura, A. Rozek, 
A. Uncu, I. Dragomir.

In fotografie, un aspect din timpul desfășurării acțiunii 
patriotice.

Text și foto : 
Rudolf IANOVETZ, 

secretarul comitetului U.T.C.
al E. M. Lupeni

Mica publicitate
PIERDUT cal sur, coadă lungă, la piciorul sting din 

spate este tăiat. Călina Nicolae, str. Lunca nr. 115 Petro- 
șani. Găsitorului recompensă.
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— Se spune că, intr-ade
văr, regimentul dv. a avut 
țintași neîntrecuți.

—' Doar este binecunoscut 
renumele școlii românești de 
artilerie I Tunarii români au 
fost întotdeauna la înălțime. 
In acea confruntare dramatică, 
tragerile noastre au fost atît 
de precise încît aveai impre
sia că proiectilele erau puse 
cu mînâ pe tancurile vrăj
mașe.

— Care au fost următoa
rele lupte mai grele duse 
de regiment ?

— Nici o luptă nu â fost u- 
șoară. Totuși, le-aș aminti, 
pentru amploarea și durata 
lor, pe cele purtate pe Tisa, 
la Budapesta, în Tatra.

— Cu ce sentimente in- 
timpinați an de an sărbă
toarea oștirii noastre, Ziua 
Armatei ?

— Cu sentimentul mîndriei 
că, alături de ceilalți ostași 
români, umăr la umăr cu osta
șii sovietici, regimentul de 
sub comanda mea și-a adus 
contribuția activă la eliberarea 
patriei de sub jugul fascist, la 
dobîndirea victoriei asupra 
crudului dușman. Cu senti
mentul imensei bucurii că 
jertfa celor căzuți pe cîmpul 
de bătălie n-a fost zadarnică, 
rodind o viață nouă, luminoa
să pe pămîntul României. Cu 
sentimentul marii încrederi în 
ostașul român de azi, chemat 
să continue glorioasele tradiții 
de luptă ale înaintașilor, să 
vegheze cu bărbăție și dem
nitate glia străbună, suișul 
patriei spre culmile viitorului 
ei de aur.

SUBUNITATEA S. U. T.
Șantierul Chișcădaga 
angajează de urgență :
— 1 maistru exploatare utilaje
— 2 șefi coloană auto
— 2 revizori tehnici auto
— 1 șef garaj (tehnician auto)
— 1 impiegat mișcare auto
— 8 mecanici reparații utilaje
— 8 mecanici reparații auto
— 2 electricieni auto
— 1 electrician forță
— 1 sudor-tinichigiu auto
— 10 conducători auto
— 3 excavatoriști
— 2 automacaragii
Salarizarea se face conform H.C.M. nr. 914/1968 
Informații și angajarea se fac la sediul secției 

din Chișcădaga Deva.

Anunț

E. 6. I. Petroșani
Face cunoscut că, în conformitate cu H.C.M 

860/1973, toți locatarii care locuiesc în imobilele 

proprietate de stat, sînt rugați a se prezenta la sec

țiile și sectoarele E.G.L. din municipiul Petroșani de 

care aparțin, pentru întocmirea contractelor de în

chiriere.
w " * -- » m

Contractele de închiriere se întocmesc zilnic în

tre orele 7 și 15.

Atrage atenția lucrătorilor de la preparați!
Că le revine ca obligație să cunoască și să 

respecte cu strictețe în activitatea zilnică nor
mele de tehnică a securității muncii, instruc
țiunile referitoare la aceste norme și legisla
ția muncii.

Nu pierdeți nici o clipă din 
itenție faptul că orice ac
cident de muncă este generat 
în primul rînd de indisciplină 
în muncă, de nerespectarea 
normelor de protecție a 
muncii, întârzieri, nerespec- 
tarea indicațiilor specifice lo
cului de muncă și altele. Prin 
încălcarea disciplinei muncii 
se ajunge la accidentarea ce
lor în cauză și a celor din 
jur, provoeîndu-se totodată 
pagube materiale și chiar 
pierderi de vieți omenești.

Iată cîteva din principalele 
prevederi ale normelor de 
protecție a muncii obligatorii 
de a se respecta în timpul 
programului de lucru în incin
ta preparațiilor.

La instalațiile 
de preparare

In locurile de muncă dii 
instalațiile de preparare i. 
care se produc degajări de 
praf, vor fi aplicate sisteme 
de captare a acestuia, cores
punzător prevederilor norme
lor art. 224.

Gurile de alimentare ale si
lozurilor vor fi acoperite cu 
grătare metalice a căror des
chidere (ochiuri) va fi cu 10 
la sută mai mare decît dimen
siunea maximă a bucăților de 

material care se însilozează. 
Ușile de intrare de la partea 
superioară a silozurilor vor 
fi în permanență închise, in
trarea pe uși fiind permisă 
numai persoanelor însărcinate 
cu controlul, repararea sau 
deblocarea silozurilor.

La intrarea în silozuri se 
vor respecta următoarele re
guli :

0 oprirea și blocarea insta
lației de alimentare ;

oprirea evacuării mate
rialului din siloz și blocarea 
mecanismelor de golire ;

< asigurera iluminatului 
în interiorul silozului;

> verificarea centurei de 
siguranță și a funiilor de sus
pendare.

Persoana care va executa 
operația de deblocare va fi 
legată cu centură de siguranță 
prevăzută cu două frînghii 
din care una va fi ținută de 
două persoane aflate pe 
platforma superioară a silo
zului. Acestea vor urmări cu 
atenție operația de deblocare, 
în caz de pericol ridicînd i- 
mediat persoana aflată în 
siloz.

Executarea reparațiilor în 
siloz se va face numai după 
completa evacuare a materia
lului și numai de pe poduri 
sau schele car.e să asigure se
curitatea celor ce efectuează 
aceste lucrări. De la caz la 
caz, unele reparații se vor pu
tea executa și de pe patul ma
terialului însilozat însă numai 
cu aprobarea șefului instala
ției de preparare și cu preve
deri suplimentare de protec
ție.

Cînd reparațiile' necesită 
sudură, se vor lua măsuri spe
ciale de pază contra incendi
ilor și pentru asigurarea unei 
ventilații corespunzătoare.

Obligații majore 
de mare răspun
dere ale maiștrilor, 
șefilor de secții, 

ateliere, sectoare 
și depozite

— Sș se supravegheze a- 
tent păstrarea, întreținerea 
și funcționarea corespunză
toare a utilajelor.

— Să se întrebuințeze cen
tura de siguranță în cazul u- 
nor lucrări la înălțime i

Sudori! Este necesar ca Ia 
punctul fix de sudură în
treaga instalație electrică să 
fie legată de rețea printr-un 
întrerupător de protecție și 
va fi legat la pămînt pentru 
prevenirea pericolului de e- 
Iectrocutare. Sudorul trebuie 
să lucreze pe un covoraș de 
cauciuc electroizolat și trebuie 
să poarte mănuși și cizme elec- 
troizolâte iar pe cap de ase
menea o cască electroizolată 
care să acopere bine ceafa. 

Totodată, trebuie ca hainele 
să fie bine închise pe corp 
pentru a nu lua foc.

Lucrările curente de curățire 
și reparații ale agregatelor e- 
lectrice și a camerelor de praf 
de la electro-filtre și separa
toare electromagnetice se vor 
gxecuta numai după scoate
rea de sub tensiune a insta
lațiilor respective.

In același timp se vor lua 
măsuri împotriva pătrunderii 
gazeipr de ardere în camere.

La exploatarea cuptoarelor, 
uscătoarele rotative și a răci- 
toarelor tubulare este inter
zisă punerea în funcțiune a 
acestora în următoarele situ
ații :

— cînd se produc vibrații 
sau șocuri anormale la gru
purile de sprijin sau antre
nare ;

— nu sînt curățate camere
le și canalele de gaze și fum ;

— corpul cuptorului (uscă- 
tor-răcitor) este deformat ;

— în mecanismele de an
trenare sau îmbinările man
talelor ar exista ansambluri 
stabilite ;

— unele din agregatele flu
xului respectiv (injectorul, 
ventilatoare de tiraj etc.) nu 
funcționează ;

— dispozitivele de produc
ție nu sînt în bună stare.

înainte de aprinderea fo
cului și punerea în funcțiune 
a instalației, in secție nu va 
rămîne decît personalul însăr
cinat cu această operație. 
De asemenea, înainte de a a- 
prinde cuptorul (uscătorul) 
se va aerisi timp de 15 minu 
te.

Cînd cuptorul este rece, a 
prinderea focului se va face 
numai cu șubărul deschis.

Cuptorul (uscătorul) rota
tiv va trebui imediat oprit 
cînd apar, pete roșii pe corpul 
exterior al acestuia și da
că pe căptușeală apar porți
uni arse. La oprire se între

rupe mai întîi alimentarea cu 
minereu (cărbune), apoi cu 
combustibil.

Executarea reparațiilor și 
ungerea, precum și trecerea 
pe sub cuptorul (uscătorul) 
situate la o înălțime sub 2,5 
metri deasupra pardoselii 
sînt permise numai după o- 
prirea acestuia.

La executarea lucrărilor de 
sudare sau tăiere a metalelor

în hala de uscare din uzinele 
de preparare a cărbunelui se 
vor lua următoarele măsuri 
pentru evitarea incendiilor 
sau exploziilor de praf de 
cărbune :

— oprirea instalației de us
care ;

— curățirea prafului din ju
rul locului unde urmează a 
se executa sudura Ș> stropirea 
acestuia pînă la umezire ;

— dotarea locului respectiv 
cu mijloace de stingere a in
cendiilor.

Lucrările de sudură în ha
lele de uscare se vor executa * 
numai cu aprobarea șefului 
uzinei.

Desfundarea, deblocarea 
sau dezghețarea furtunelor 
flexibile precum și alte ope
rații se vor face numai după 
ce acestea au fost scoase de 
sub presiunea fluidului.

Controlul conductelor de 
transport înfundate se va 
efectua numai prin desface
rea celei mai apropiate îm
binări ale conductei, fiind in
terzisă găurirea cu aparate 
de sudură.

îmbrăcămintea de lucru a 
muncitorilor trebuie să fie 
bine strînsâ pe corp (manșe
tele. mînecile vor fi bine 
strînse iar hainele se vor pur
ta încheiate).

Depozitarea, 
pregătirea, 
transportul 

manipularea 
reactivilor

Reactivii cu nocivitate ri
dicată (cianuri, acizi cu o 
concentrație ridicată etc.) vor 
fi depozitați în încăperi se
parate pentru fiecare sort și 
încuiate. încăperile vor fi fe
rite de acțiunea căldurii și 
prevăzute cu instalație de 
ventilație și captare a gaze
lor, care să fie pusă în func
țiune din afară. Intrarea în 
aceste încăperi se va face nu
mai după 10 minute de la 
pornirea instalației de ventila
ție și numai în prezența a 
doi muncitori.

Depozitarea reactivilor în 
secțiile de producție se va fa
ce în spații anume destinate 
păstrării lor în cantitățile ne
cesare procesului tehnologic 
pentru maximum 48 de ore și 
în lăzi încuiate cu două sis
teme de închidere.

Gestionarea și circulația a- 
cestor substanțe se vor face 
în conformitate cu legile în 
vigoare.

Potrivit condițiilor locale 
specifice, fiecare unitate va 
lua și alte măsuri suplimen
tare privind 
transportul și 
reactivilor și 
substanțe chimice, în 
evitării oricăror posibilități 
de accidentare.

depozitarea, 
manipularea 
a diverselor 

scopul

Măsurile luate de către con
ducerile preparațiilor de căr
bune din Valea Jiului la fie
care loc de muncă de la in
structajele făcute cu fiecare 
salariat în parte și pînă Ia 
publicarea în presă a ansam
blului de prevederi ale nor
melor departamentale de 
protecția muncii ce se cer 
respectate, și-au dovedit în 
timp eficiența. Datorită con
trolului și îndrumării perma
nente pe linie de protecție a 
muncii, pînă in prezent ac
cidentele au fost evitate.

Muncitori, 
tehnicieni 

și ingineri 
din 

cadrul 
preparațiilor 
de cărbune, 

rețineți I
Nerespectarea disciplinei în 

muncă dâ loc Ia grave ac
cidenta, atrăglnd după sine 
scoaterea sâlariațilOr din 
producție, aducînd daune 
grave Întreprinderii, procesu
lui de muncă.

Respectlnd normele de teh
nica securității și protecția 
muncii puteți evita orice fel 
de accident.
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Ședința Consiliului de Securitate

Adunării Generale
a

NAȚIUNILE UNITE
— Corespondentul Agerpres, 
Constantin 
transmite : 
ganism al 
Comitetul 
politice și 
început 
problemelor dezarmării, capi
tol în care sînt înscrise opt 
puncte, între care și cel ro
mânesc privitor la „consecin
țele economice și sociale ale 
cursei înarmărilor și efectele 
sale profund dăunătoare asu
pra păcii și securității lumii". 
Dezbaterile asupra acestei 
probleme majore au ca bază 
de pornire două rapoarte, ela
borate în ultimii ani de O.N.U., 
privind consecințele nefaste 
ale cursei înarmărilor și, res
pectiv, dependența accelerării 
procesului 
făptuire a 
zarmare.

Celelalte 
lului dezarmării privesc lipsa 
de progrese semnificative în 
cadrul negocierilor conferinței 
Comitetului pentru dezarma
re de la Geneva, interzicerea 
experiențelor nucleare, a ar
melor chimice și bacteriologi
ce, a napalmului, conferința

Alexandroaie, 
In principalul or- 

Adunării Generale, 
pentru probleme 

de securitate, au 
dezbaterile asupra

dezvoltării de în- 
unor pași spre de-

puncte ale capito-

mondiala pentru dezarmare, 
denuclearizarea continentului 
latino-american și transforma
rea regiunii Oceanului Indian 
într-o zonă a păcii.

Escaladarea cheltuielilor mi
litare — potrivit estimărilor 
O.N.U. acestea vor ajunge, în 
1973 la 225 de miliarde dolari 
—, faptul că tratativele de de
zarmare nu au dat rezultate 
pe măsura urgenței acestei 
probleme și nu au răspuns 
așteptărilor popoarelor, dezvol
tarea nestingherită a arma
mentului nuclear, eșecul acor
durilor încheiate pînă în pre
zent de a răsturna cursul pe
riculos al înarmărilor, de a 
limita bugetele militare, de a 
facilita interzicerea armelor 
nucleare și a tuturor celorlal
te arme de distrugere în masă 
— toate aceste date conținute 
în documentele care însoțesc 
punctele menționate în dezba
teri, evidențiază răspunderea 
pe care o poartă O.N.U. în 
fața popoarelor pentru lichi
darea cursei înarmărilor și 
necesitatea recomandării de 
către O.N.U. a unor noi linii 
directoare în negocierile de 
dezarmare pentru a le scoate 
din impas.

Manifestări consacrate
* . 9 l î 'I ’ B" /Zilei Armatei

Republicii Socialiste România
MOSCOVA 24 — Corespon

dentul Agerpres, N. Crețu, 
transmite : In cadrul manifes
tărilor consacrate Zilei Arma
tei Republicii Socialiste Româ
nia, la Muzeul central al for
țelor armate ale U.R.S.S., din 
Moscova, a avut loc, miercuri, 
vernisajul unei expoziții orga
nizată de Ministerul Apărării 
al Uniunii Sovietice, dedicată 
acestui eveniment. Cu acest 
prilej, au luat cuvîntul colo
nel Gheorghe Dinculescu, a- 
tașatul militar, aero și naval 
al României în Uniunea Sovie
tică, și general locotenent în 
rezervă 1. S. Anoșin.

★
VARȘOVIA 24 — Corespon

dentul Agerpres, Gh. Ciobanu, 
transmite: In cinstea Zilei 
Armatei Republicii Socialiste 
România, colonel
Dinu, atașatul militar aero și 
naval al țării noastre la Var
șovia, s-a întîlnit cu militari 
din două unități ale Armatei 
populare polone, cărora le-a 
vorbit despre semnificația Zi-

Nicolae

Armatei Republicii Socia
liste România, despre partici
parea armatei noastre la răz
boiul antifascist, despre acti
vitatea militarilor de astăzi 
ai țării noastre.

★
TIRANA 24 (Agerpres). — 

Cu prilejul Zilei Armatei Re
publicii Socialiste România, 
la 23 octombrie, Ambasada 
română din Albania a organi
zat, la Palatul culturii din Ti
rana, o gală de filme docu
mentare înfățișînd aspecte ale 
pregătirii de luptă și politice 
a militarilor români, precum 
și realizări în dezvoltarea eco
nomiei țării noastre.

★
BELGRAD 24 — Corespon

dentul Agerpres, S. Morcoves- 
cu, transmite : In cadrul ma
nifestărilor prilejuite de ani
versarea Zilei Armatei Repu
blicii Socialiste România, a- 
tașatul militar aero și naval 
al țării noastre la Belgrad, co
lonel Nicolae Catană, a oferit 
o gală de filme la Casa sin
dicatelor.

Scrisoarea lui Le Duc Tho
în legătură cu Premiul

Nobel pentru pace
care i-a fost acordat

HANOI 24 (Agerpres). — Le 
Dtjc Tho, consilierul special 
al delegației R. D. Vietnam la 
Conferința cvadripartită de la 
Paris asupra Vietnamului, a 
adresat președintelui Comite
tului pentru Premiul Nobel al 
Parlamentului norvegian o 
scrisoare în legătură cu Pre
miul Nobel pentru pace pe 
anul 1973 care i-a fost acordat.

Evocînd lupta eroică a po
porului vietnamez pentru in
dependență națională și liber
tate, pentru respingerea agre
siunii și relevînd victoria pe 
care o reprezintă Acordul de 
la. Paris asupra Vietnamului, 
pentru poporul vietnamez și

detoate popoarele iubitoare 
pace și dreptate, Le Duc Tho 
menționează totodată 
care constituie încălcări 
Acordului de la Paris.

„Pacea nu a fost încă insta
urată cu adevărat în Vietna
mul de sud — scrie Le Duc 
Tho în scrisoarea sa. In a- 
ceste împrejurări, consider im
posibil să accept Premiul 
Nobel pentru pace pe anul 
1973. Cînd Acordul de la Pa
ris asupra Vietnamului va fi 
respectat, cînd vor tăcea ar
mele și o pace re^lă va fi 
instaurată în Vietnamul de 
sud, voi putea avea în vedere 
acceptarea acestui premiu".

fapte 
ale

consacrată examinării problemei
nerespectării încetării focului

în Orientul Apropiat
24 
de

NAȚIUNILE UNITE 
(Agerpres). — Consiliul 
Securitate al O.N.U. s-a întru
nit din nou, marți, la ora 
20,37 GMT, la cererea Repu
blicii Arabe Egipt, pentru exa
minarea problemei nerespec
tării încetării focului hotărîtă 
prin rezoluția Consiliului nu
mărul 338 din 22 octombrie 
1973. In afara celor 15 mem
bri ai Consiliului de Securita
te, la dezbateri au fost invitați 
.și reprezentanții Egiptului, 
israelului, Siriei, Arabiei 
Saudite și Nigeriei. La începu
tul ședinței au luat cuvîntul 
ministrul afacerilor externe 
al Egiptului, Mohamed Hassan 
El Zayyat și reprezentantul 
permanent al Israelului la 
O.N.U. Yosef Tekoah.

In continuare, reprezentan
tul permanent al 
Unite, ambasadorul 
Scaii, a prezentat în 
Consiliului un proiect
luție elaborat de delegațiile

U.R.S.S. și S.U.A., care are 
următoarea redactare :

Consiliul de Securitate,
„Referindu-se la rezoluția 

sa numărul 338 din 22 octom
brie 1973,

1. — Confirmă hotărîrea sa 
cu privire la încetarea ime
diată, completă, a focului și a 
tuturor activităților militare 
și cere cu insistență ca forțele 
celor două părți să fie readu
se pe pozițiile pe care le ocu
pau în momentul în care 
cetarea focului a devenit 
fectivă ;

2. — Cere Secretarului
neral să întreprindă măsuri 
privind trimiterea imediată a 
unor observatori ai Națiunilor 
Unite pentru supravegherea 
respectării încetării focului în
tre forțele Israelului și Repu
blicii Arabe Egipt, folosind, 
în acest scop, personalul Na
țiunilor Unite care 
prezent în Orientul 
și, în primul rînd,

în- 
e-

ge-

de
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PETROȘANI — 7 Noiem
brie : Fantoma lui Barbă 
Neagră ; Republica: Săl
băticia albă ; PETRlLA : E- 
vadatul ; LONEA — Mine
rul : întoarcerea Sfîntului 
Luca ; ANINOASA : Misiu
nea sublocotenentului Sipos ; 
VULCAN : Acea pisică bles
temată ; LUPENI — Cultu
ral : Parașutiștii ; URICANI: 
Simon Bolivar.

RADIO
5,00 Buletin .de știri ; 5,20

Dragi mi-s cîntecul și jocul; 
5,50 Muzică ușoară ; 6,00 — 
8,08 Radioprogramul dimine
ții ; 8,30 L,a microfon, melo
dia preferată ; 9,00 Buletin 
de știri ; 9,30 Odă limbii ro
mâne ; 9.50 Muzică ușoară ; 
10,00 Buletin de știri; 10,05 
Muzică populară ; 10,30 Gla
sul patriei; 11,00 Buletin de 
știri ; 11,05 Muzică ușoară ; 
11,15 Din țările socialiste ; 
11,30 Cîntece și versuri pa-

Statelor
John 

cadrul 
de rezo-

se află în 
Apropiat 

personalul

care se află în momentul 
față la Cairo".

La dezbateri au luat cu
vîntul reprezentantul perma
nent al U.R.S.S. la O.N.U., 
Iakov Malik, ministrul de ex
terne adjunct al R. P. Chine
ze, Cizo Kuan-hua, reprezen
tantul permanent al Arabtei 
Saudite, Jamil Baroody, pre
cum și delegații altor state.

Pus la vot, proiectul de re
zoluție a fost adoptat cu 14 
voturi pentru și o nepartici- 
pare la vot.

La încheierea ședinței, care 
a durat 4 ore și jumătate, pre
ședintele pe luna în curs al 
Consiliului de Securitate, am
basadorul Australiei la O.N.U., 
Laurence McIntyre, a arătat 
că membrii acestui organism 
vor continua să acorde cea 
mai mare atenție even: men ta
ior din Orientul Apropiat și 
vor fi gata să se întrunească 
din nou, imediat, dacă circum
stanțele o vor cere.

Conferința pentru 
securitate și cooperare 

în Europa

La invitația C.C al Partidu
lui Muncii din Coreea și a 

Coreene, 
Phenian, 
de prie- 
partid și

★
DAMASC 24 (Agerpes). — 

Un comunicat difuzat de pos
tul de radio Damasc anunță 
că Siria a acceptat Rezoluția 
Consiliului de Securitate nr. 
338, din 22 octombrie a. c., pri
vind încetarea focului în Ori
entul Apropiat — transmit a- 
gențiile MEN, Reuter și Uni
ted Press International. Se re
levă că. ministrul sirian de 
externe, Abdel Halim Khad- 
dam, l-a informat pe secreta
rul general al O.N.U., Kurt 
Waldheim, despre această ho- 
tărîre.

Ulterior, postul de radio 
Damasc a anunțat că accepta
rea încetării focului de către 
Siria este efectivă începînd 
de miercuri, de la ora 15 (ora 
locală).

CAIRO 24 (Agerpes). — Un 
comunicat oficial, dat publici
tății de postul de radio Cairo, 
a anunțat miercuri că echipe 
de observatori ai O.N.U., alcă
tuite fiecare din două persoa
ne, au plecat, miercuri, din 
Cairo spre liniile frontului. 
Misiunea lor este de a su
praveghea aplicarea rezoluției 
cu privire la încetarea focului 
pe frontul israeliano-egiptean 
— relatează agențiile Reuter și 
Associated Press.

★
orașul Suez. Forțele egiptene 
au ripostat, distrugînd — în 
cursul unor puternice lupte — 
13 tancuri israeliene.

De asemenea, arată comuni
catul, formațiuni ale aviației 
israeliene au întreprins nu
meroase și intensive atacuri 
împotriva pozițiilor egiptene 
aflate în sectorul sudic al 
Suezului, pe malul de est. al 
canalului. Ele au fost intercep
tate de aviația egipteană. Au 
avut loc puternice lupte aeri
ene, în urma cărora au fost 
doborîte opt avioane israelie
ne.

Pe de altă parte, comunica
tul menționează că aprovizio
narea forțelor egiptene dislo
cate pe malul de est se des
fășoară normal.

O știre de ultimă oră, trans
misă 1 
France 
postul 
mează 
Anwar 
carea unei reuniuni de ur
gență a Consiliului de Secu
ritate, pentru a examina „vio
larea încetării focului de către 
Israel".

de agențiile UPI și 
Presse, care citează 

de radio Cairo, infor- 
că președintele R.A.E., 
Sadat, a cerut convo- 

unei reuniuni de

★
lui Suez au înaintat, desfășu- 
rînd o acțiune de învăluire de 
la Ismailia spre Suez, tăind 
axa rutieră Suez-Cairo și în- 
trerupînd legăturile dintre ar
mata a treia egipteană aflată 
pe ambele maluri ale canalu
lui și capitala egipteană — 
relatează agențiile internațio
nale de presă. Ultimele comu
nicate militare date publicită
ții de un purtător de cuvînt 
militar la Tel Aviv și reluate 
de agenția Associated Press 
informează că localitatea Suez 
a fost înconjurată și că portul 
Adabiya, situat la 17 km dis
tanță, spre sud, a fost ocupat.

Un purtător de cuvînt mi
litar israelian a menționat, 
totodată, potrivit agenției 
France Presse, că Israelul l-a 
avertizat pe generalul Ensio 
Siilasvuo, șeful corpului de 
observatori ai O.N.U. în Ori
entul Apropiat, de faptul că 
R. A. Egipt a violat încetarea 
focului.

GENEVA 24 — Corespon
dentul Agerpres, Corneliu 
Vlad, transmite: La Centrul 
Internațional de Conferințe 
de la Geneva continuă, în ca
drul diferitelor organe subsi
diare, lucrările celei de-a doua 
faze a Conferinței pentru se
curitate și cooperare în Euro
pa.

In subcomisia pentru știință 
și tehnică au început dezbate
rile privind domeniile de cer
cetare tehnico-științifică me
nite să constituie cadrul de 
dezvoltare al cooperării între 
statele europene. In interven
ția 
diu 
țat 
Pe .
domenii ale științei și tehnicii. 
Evidențiind importanța extin
derii, sub forma unor progra
me și proiecte concrete, a do
meniilor de cooperare, de la 
cercetările cu caracter funda
mental pînă la aplicarea re
zultatelor obținute în diferite 
sectoare economice de interes 
comun pentru țările partici
pante, el a accentuat necesi
tatea de a se ține seama de 
interesele tuturor țărilor par
ticipante, îndeosebi ale celor 
în curs de dezvoltare, alege® 
rea domeniilor de cooperare, 
urmînd să contribuie la pro
gresul economic și social al 
tuturor statelor continentului.

Luînd cuvîntul, reprezentan
ții Angliei, Bulgariei, Ceho
slovaciei, Franței, Italiei, Po
loniei, U.R.S.S. și ai altor țări 
au sprijinit diferitele propu-

sa, delegatul român Clau- 
Ionescu-Bujor s-a pronun- 

pentru o largă cooperare 
plan european în diferite

neri concrete formulate de re
prezentantul României.

In subcomisia pentru coope
rarea industrială, numeroși 
delegați s-au referit, pe larg, 
la aspectele de ordin tehnic, 
economic și organizatoric pe 
care le ridică inițierea și rea
lizarea de proiecte de interes 
comun în 
resursele 
lectrică, 
Delegatul 
Niță a arătat că astfel de pro
iecte ar putea contribui la va
lorificarea complexă și supe
rioară a resurselor de care 
dispun diferite țări, ar per
mite o mai bună utilizare a 
mîinii de lucru, ar asigura o 
mai bună garanție împotriva 
perturbărilor create de o lipsă 
de energie sau de alte resur
se. Crearea unui sistem ener
getic la nivelul întregii Euro
pe, prin interconectarea siste
melor electrice naționale, a 
spus el, ar asigura avantaje 
economice și tehnice incontes
tabile. In procesul de defini
re a acestor proiecte, trebuie 
să se aibă în vedere necesi
tatea participării tuturor state
lor interesate, fără deosebire 
de sistemtflP lor economic și 
social și de nivelul lor de 
dezvoltare. Relevînd utilitatea 
realizării de proiecte pe plan 
regional și subregional, dele
gatul român a menționat, între 
domeniile ce. ar putea fi avute 
în vedere în acest sens, valoa
rea proiectelor privind trans
porturile rutiere, fluviale și 
maritime.

guvernului R.P.D. 
miercuri a sosit la 
într-o vizită oficială 
tenie, o delegație de 
guvernamentală bulgară, con
dusă de Todor Țivkov, prim- 
secretar al C.C. al P.C. Bul
gar, președintele Consiliului 
de Stat al R.P. Bulgaria.

domenii cum sînt 
naturale, energia e- 
transporturile etc. 
român Constantin

Comitetul pentru denunța
rea crimelor de război comise 
în Vietnamul de sud a dat 
publicității o declarație în ca
re denunță Administrația sai- 
goneză pentru intensificarea 
actelor de război și comiterea 
unui mare număr de acțiuni 
criminale împotriva 
ției.

popula-

a anun-
48 de

Guvernul Tanzaniei 
țat naționalizarea a 
plantații de cafea.

Plantațiile, anterior 
tate a unor coloniști europeni, 
vor fi distribuite sătenilor 
tanzanieni, care le vor cultiva 
și administra pe baze coopera
tiste.

proprie-

Costul vieții a sporit în Ita
lia, în ultimele 12 luni, cu 10,5 
la sută — informează ziarul 
,,L’ Unita".

Un grup de bănci din Japo
nia, Statele Unite, Canada, 
Franța, Marea Britanie și I- 
talia au acordat unui număr de 
șapte bănci comerciale iuguț- 
lave credite în sumă de apro
ximativ 64 milioane dolari.

Reuniunea grupurilor națio 
nale ale Uniunii 

interparlamentare
GENEVA 24 — Corespon

dentul Agerpres, Corneliu 
Vlad, transmite : Ea Palatul 
Națiunilor a avut loc o reuni
une a grupurilor naționale ale 
Uniunii interparlamentare din 
țările Europei, S.U.A. și Cana
da. Au fost examinate proble
mele securității și cooperării 
în Europa. Participanții au

convenit asupra organizării, la 
Belgrad, a unei noi reuniuni 
interparlamentare asupra se
curității și cooperării europe
ne, problemele concrete legate 
de convocarea acesteia ur
mînd a. fi examinate în cadrul 
următoarei Conferințe a Uni
unii interparlamentare, ce se 
va desfășura, în cursul anului 
viitor, la București.

Cadrele didactice 
țămîntul primar și 
din provinciile belgiene 
vers și Liege — peste 200 000 
de persoane — au declarat o 
grevă de 24 de ore.

din învă- 
secundar 

An-

Datorită inundațiilor, zeci 
de familii au fost nevoite să-și 
părăsească locuințele și Să fie 
evacuate în provincia Escu- 
intla, din sudul Guatemalei, 
unde apele revărsate ale flu
viului Achiguate au provocat 
pagube materiale considerabi
le.

CAIRO 24 (Agerpres). — In 
dimineața zilei de 24 octom
brie, pe frontul egipteano-is- 
raelian a fost realizat un a- 
cord de încetare a focului, 
prin intermediul observatori
lor O.N.U. din regiune — re
latează din Cairo agenția 

•TASS.
Un comunicat militar al Co

mandamentului forțelor ar
mate egiptene, dat publicită
ții în dimineața aceleiași zile, 
anunță că Israelul a violat 
încetarea focului, încercînd să 
taie calea rutieră care reali
zează legătura între orașele 
Suez și Cairo, și să cucerească 
noi poziții pe malul vestic al 
canalului, sub acoperirea tiru- 
rilor de artilerie — arată a- 
genția MEN. Comunicatul 
precizează că forțele egiptene 
au deschis focul pentru a îm
piedica unitățile israeliene 
să-și realizeze obiectivul pro
pus.

Un comunicat dat publicită
ții ulterior menționează că 
formațiuni israeliene de blin
date au încercat să asedieze

TEL AVIV 24 (Agerpres). 
— Un purtător de cuvînt mi
litar israelian a anunțat că 
forțele armate israeliene de 
pe frontul Canalului de Suez 
au primit ordinul să înceteze 
focul, miercuri dimineața, la 
ora 7,00, ora locală. Purtăto
rul de cuvînt a precizat că or
dinul respectiv a fost dat du
pă ce, prin intermediul Car
tierului general al observatori
lor O.N.U., la Ierusalim a fost 
primit un mesaj în care se 
menționa că Egiptul a accep
tat încetarea focului la ace
eași oră.

Ulterior, comunicatele mili
tare date publicității, succesiv, 
la Tel Aviv, informează că 
forțele egiptene amplasate în 
sectorul de sud al Canalului 
Suez, pe malul vestic al aces
tuia, au violat încetarea focu
lui, declanșînd, în cursul zilei 
de miercuri, violente tiruri de 
artilerie și tancuri. Ofensiva 
forțelor terestre
inițiată conform comunicatu
lui israelian la 7 ore după in
trarea în vigoare a celei de$h 
doua încetări a focului, a fost 
susținută intens de aviație.

Comunicatul precizează că 
forțele militare israelien^ afla
te pe malul vestic al Cânalu-

Prima reuniune a Comitetului
de negocieri din cadrul actualei

runde de tratative
G.A. T. T.

Unite 
deschis, 

reuniune a 
din

La lucrările 
trei 

reprezentanții

ale R.A.E.,

GENEVA 24 (Agerpes). 
La Palatul Națiunilor 
din Geneva, s-a 
miercuri, prima 
Comitetului de negocieri
cadrul actualei runde de tra
tative G.A.T.T.
reuniuni, care vor dura 
zile, participă
a 61 de țări membre ale A- 
cordului general pentru tarife 
și comerț — G.A.T.T., între
care și România, și din 19 sta
te nemembre, dar care doresc 
să participe la negocierile vi- 
zînd liberalizarea schimburilor 
comerciale internaționale, al 
căror start a fost dat Ia Con
ferința ministerială G.A.T.T. 
de la Tokio.

Așa cum s-a mai anunțat,

1
reuniune are un pro- 

caracter tehnic, fiind

A

încheierea

Apimondiei

»

începerea noului an școlar 
în Cuba a fost marcată de i- 
naugurarea, la Havana, de 
către Fidel Castro, prim-secre- 
tar al C.C. al P.C. din Cuba, 
primul ministru al Guvernu
lui Revoluționar al Republicii 
Cuba, a Institutului tehnologic 
de electronică „Eduardo Gar
cia Delgado".

Pronoexpres I

actuala 
nun țat 
consacrată în special exami
nării diverselor aspecte de 
procedură ale viitoarelor trata
tive comerciale, creării unor 
subcomitete de negocieri și 
metodelor de lucru ale aces
tora.

o
I

declarație
tailandez

BANGKOK 24 (Agerpres). 
— Ministrul tailandez al apă
rării, Dawee Chullasapya, a 
declarat că oficialitățile milita
re nu vor mai avea dreptul să 
dețină funcții politice în noul 
guvern al Tailandei, constituit 
în cursul săptămînii trecute.

Pe de altă parte, ministrul

BUENOS AIRES 24 (Ager
pres). — La Buenos Aires s-au 
încheiat lucrările celui de-al 
24-lea Congres al Apimondiei. 
Cu acest prilej, au fost decer
nate medaliile pentru expozi
ția de specialitate deschisă în 
timpul Congresului și pentru 
produsele prezentate. Din 
cele 22 de țări reprezentate la 
Congres, România a obținut 
cele mai multe medalii, între 
care și opt medalii de aur.

a ministrului
al apărării

apărării a anunțat ca a insti
tuit o comisie, condusă de ge
neralul Kris Srivara, pentru 
cercetarea acțiunilor întreprin
se de militari împotriva de
monstrațiilor studențești care 
au avut loc la 14 și 15 octom
brie.

O grevă generală, la care au 
participat peste 4 000 de sala- 
riați, a fost declanșată, marți, 
în portul industrial Porto 
Maghera, de lîngă Veneția, în 
șemn de protest față de peri
colul crescînd de intoxicare 
pe care îl reprezintă, emanați
ile de gaze toxice provenite de 

. la întreprinderile chimice 
grupului „Montedison“.

ale

al 
în 

re- 
ra- 
ur- 

o 
orbită circumterestră pe mem
brii echipajului misiunii spa
țiale americane „Skylab-3“, 
Ia .10 noiembrie, s-au defor
mat ușor, în timpul operațiu
nii de umplere.

Un purtător de cuvînt 
N.A.S.A. a anunțat că, 
cursul zilei de marți, două 
zervoare de carburant ale 
chetei „Saturn 1—b“, care 
mează să-i propulseze pe

La San Jose, a fost deschisă, 
sub egida Ministerului Educa
ției Publice al Republicii Cos
ta Rica și a U.N.E.S.C.O, o ex
poziție de cărți școlare și alte 
instrumente, didactice..

Republica Socialistă Româ
nia este prezentă la această 
manifestare cu un stand de 
manuale școlare și diverse al
te cărți dâspre țara noasțră.

triotice ; 12,00 Discul zilei ;
12.30 Intîlnire cu melodia
populară și interpretul pre
ferat ; 13,00 Radiojurnal ;
13.30 Concert de prînz ; 14,00
Compozitorul săptămînii ; 
14,40 Cîntă Victoria Darvai 
și Dumitru Potoroacă ; 15,00 
Buletin de știri ; 15,05 Tribu
na radio ; 15,40 „Cîntare pa
triei11 ; 16,00 Radiojurnal ;
16.30 Știința la zi ; 16,35 Me
dalion Vasile Veselovski ; 
16,50 Publicitate radio ; 17,00 
Pentru patrie ; 17,50 Muzică 
populară ; 18,00 Orele serii ; 
20,00 _ ..................
20,45 
vista 
ment
muzicale ; 22,00 Radiojurnal;
22.30 Concert de seară ; 24,00
Buletin de știri ; 0,03—5,00
Estrada nocturnă.

18.25 Emisiunea literară: Me
dalion „Dimitrie Cantemir";
18,35 Muzică populară ; 18,50 
Emisiunea „Amfiteatru șco
lar11 ; 19,00 Poșta melodiilor ;
19.25 Emisiunea „jurnalul 
marii întreceri —' cincinalul 
înainte de termen" ; 19,30 E- 
misiunea „Caleidoscop so
nor".

VINERI, 26 OCTOMBRIE

6,00 —6,30 Aatualități și mu
zică.

10,25
10,30

despre lucrarea „Ma
tematică modernă pen
tru reciclarea părinți
lor".
Publicitate.
Telecinemateca (relua
re).
Telejurnal.12,00

16,00—17,00 Teleșcoală.
17,30

18,30

Zece melodii preferate; 
Consemnări; 21,00 Re- 
șlagărelor ; 21,25 Mo- 
poetic ; 21,30 Bijuterii

v
JOI 25 OCTOMBRIE

19,00
19,20
19,30

9,00

STUDIOUL TIMIȘOARA 
JOI, 25 OCTOMBRIE 

18,00 
18,10

Actualitatea radio ;
Muzică simfonică 5

9,30

Curs de limbă engle
ză. Lecția 62 (reluare).
Curs de limbă
nă. Lecția 64 
re).
Telex.
Cărți și idei.

germa-
(relua-

Opinii

20,00

Emisiune în limba 
maghiară.
De strajă patriei. E- 
misiune festivă con
sacrată Zilei Armatei
Republicii Socialiste 
România.
întrebări și răspunsuri. 
1001 de seri.
Telejurnal.
înainte de
1973 — an
Cîntecul s
„Legendar 
străbun".
Publicitate.
Seară pentru tineret.
24 de ore. România în 
lume.

La concursul Pronoexpres 
din 24 octombrie 1973 au ie
șit cîștigătoare următoarele 
numere :
Extragerea I 8, 19, 16, 32, 
39. 1.
Fond de premii : 1 234 107
lei.
Extragerea a Il-a : 24, 28. 
20. 33, 27.
Fond de premii : 492 732

lei.

VREMEA

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

Telex

Cincinalul 
termen, 

î hotărîtor. 
săptămînii : 

pămînt

Valorile temperaturii înre
gistrate în cursul zilei de. 
ieri :

Maximele : Petroșani : 5
grade ; Paring : — 3 grade.

Minimele : Petroșani 0 gra
de ; Paring : — 5 grade.

PENTRU URMĂTOARE
LE 24 DE ORE : Vreme re
ce au cer variabil. Vor că
dea precipitații slabe sub 
formă de ploaie și lapoviță. 
La munte ninsoare slabă. 
Vînt potrivit din sectorul 
sud.

BELGRAD 24 (Agerpres). — 
Turneul internațional de șah 
de la Novi Sad a continuat, cu 
partidele rundei a 4-a în care 
maestrul român Victor Cio- 
cîltea a remizat cu iugoslavul 
Măriei. Egalitatea a fost con
semnată și în partidele: ■ 
Marjan — Buljovcici ; Jovici 
— Rakici ; Dezze — Matulo- 
vici. Janosevici l-a învins pe 
Adorian. Clasament : 1. Bul
jovcici (Iugoslavia) 3,5 puncte ; 
2. Matulovici (Iugoslavia) 3 
puncte ; 3. Ciojîltea (România) 
2,5 puncte ; 4—5. Janosevici și 
Măriei (ambii din Iugoslavia) 
2 puncte (1) etc.

LONDRA 24 (Agerpres). — 
Jucătoarea româncă Mariana 
Simionescu s-a calificat pentru 
turul trei al competiției femi
nine de tenis „Cupa Dewar", 
care se desfășoară în aceste 
zile la Aberavon (Țara Gali
lor). După ce a eliminat-o în 
primul tur pe americana Pet
ty Hogan, Mariana Simiones
cu a cîștigat cu 7—6, 6—4 
partida susținută în compania 
jucătoarei Peisachov (Israel).

feminin, echipa Argentinei a 
întrecut cu scorul de 3—0 
(15—8, 15—12, 15—5) formația 
Uruguayului, iar reprezentati
va Cubei a învins cu 3—0 
(17—15, 15—2, 16—14) selecțio
nata S.U.A.

TEHERAN 24 (Agerpres). — 
In turul doi al concursului in
ternațional de tenis de la Te
heran, jucătorul român Ilie 
Năstase l-a învins cu 6—2, 
6—2 p.e Anand Amritraj (In
dia).

MOSCOVA 24 (Agerpres). — 
După consumarea a 15 runde, 
în campionatul unional de șah 
se menține lider fostul cam
pion mondial Boris Spasski cu 
10,5 puncte, urmat 
noi, Polugaevski și 
cu cîte 9,5 puncte.

de Korci- 
Petrosian

MONTEVIDEO 24
— In ultima zi a preliminari
ilor „Cupei mondiale11 la volei

(Agerpres

MOSCOVA 24 (Agerpres). — 
După cum s-a mai anunțat, 
într-unul din meciurile sfertu
rilor de finală ale turneului 
candidaților la titlul mondial 
de șah, deținut de Robert 
Fischer (S.U.A.), se vor întîlni 
marii maeștri Viktor Korcinoi 
(U.R.S.S.) și Henrique Costa 
Mecking (Brazilia).

In vederea acestei întîlniri, 
marele maestru sovietic va 
susține un meci de verificare 
cu marele maestru vest-ger- 
man Robert Hubner. Acest 
meci va cuprinde opt partide 
și se va desfășura, între 18 și 
31 decembrie, în localitatea 
vest-germană Solingen.
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