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RĂSPUNDERE • ORDINE • COMPETENȚĂ

cerințe primordiale pentru realizarea
sarcinilor la extracția de cărbune

Perfecționarea organizării 
producției și a muncii

imperativ ce sta
în puterea colectivelor

de mineri
Un răspuns sosit la redacție 

din partea Centralei cărbune
lui Petroșani la ancheta noas
tră intitulată „In locul justi
ficărilor, o viziune realistă, o 
atitudine fermă de angajare" 
prin care ni se comunică noi 
măsuri luate, la minaMLonea, 
în sprijinul colectivului, ca ur
mare a semnalelor critice ale 
ziarului, ne determină să re
venim asupra cîtorva stări de 
lucruri relatate cu o lună de 
zile în urmă să acordăm 
alt spațiu răspunsului 
cel al unei simple 
„din interior".

Pe scurt, relatam 
jul anchetei noastre, 
în sinul celor mai multe for
mații de lucru sînt privite cu 
tot' mai mult realism cauzele 
rămînerilor în urmă, că . este 
înțeleș, cu toată răspunderea, 
faptul că stă în puterea colec
tivelor de mineri să le elimi
ne. Pentru, o deplină înțelege
re vom relata cîteva din cons
tatările făcute de noi în urmă 
cu o lună de zile.

Arătam, atunci, că bogata 
experiență acumulată de mi
neri a condus colectivele bri
găzilor la o atitudine caracte
rizată prin depășirea stadiului 
de justificări perpetue a unor 
„cauze". De la clasica formu-

un 
decît 

adnotări

cu prile- 
faptul că

lă „n-avem condiții", repetată 
de atîtea și atîtea ori, s-a a- 
juns la concluzia că asigura
rea celor mai multe condiții 
invocate își află cheia rezolvă
rii în însăși colectivele de 
muncă. Acolo unde se impun 
măsuri care țin de competența 
forului tutelar, centrala căr
bunelui sau a conducerii mi
nei, ele nu întîrzie să fie lua
te, pentru a veni în sprijinul 
creșterii producției, al activi
tății depuse de mineri. In 
cest sens răspunsul C.C.P. 
prezintă ca un 
vingător :

Cele arătate 
articolului 
se spune în 
remedierea 
luat măsuri
la îmbunătățirea activității și 
Ia alte sectoare ale minei. Ast
fel, pentru sectorul I, prin 
grăbirea lucrărilor la amena
jarea unei noi galerii de trans
port, la orizontul 557, s-a asi
gurat îmbunătățirea aprovi
zionării brigăzilor și a trans
portului de materiale și de 
producție. La sectorul III, s-a 
trecut la concentrarea produc
ției pe un singur orizont de 
transport, la orizontul 460.

a- 
se 

argument con-

cuprinsul 
reale, 

Pentru 
s-au

în i 
sînt 

răspuns, 
lipsurilor 
care să conducă

(Continuare în pag. a 3-a)
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Pe malul drept al Jiului de Vest, pe unde, odinioară, era doar lunca...

de muncă

„Mîna dreaptă
a minerului44

perforatorul,
trebuie să-1 ajute,
nu să-l încurce

bogate
Cu cîteva zile înainte 

de încheierea lunii oc
tombrie, colectivele de 
constructori ai șantiere
lor de investiții din Va
lea Jiului raportează 
fapte de muncă bogate. 
De pildă, pe perioada 
decadei a Ii-a, planul 
valoric de construcții și 
montaj ă fost îndeplinit, 
pe total șantiere din 
municipiu, ’ în proporție 
de 113 la sută.

£ X P O z rr 11

Minerii sectorului 
V din cadrul E.M. 
Petrila depun efor
turi în aceste zile în 
vederea depășirii 
nor condiții mai 
țin favorabile 
punct de vedere

u- 
pu- 
din 
tec-

J tonic. Brigada condu-

să de minerul Gheor- 
ghe Sprîncenatu, ca
re s-a remarcat prin 
rezultatele constant 
bune înregistrate în 
ultimul timp, execu
tă în prezent lucrări
le de terminare a a- 
batajului în trepte

Petro- 
t__  __ de fo
tografii, reprezentînd aspecte din vizita e- 
fectuată de secretarul general al partidului 
nostru, tovarășul NICOLAE CEAUȘESCU, 
în unele țări din America Latină. Expozi
ția se bucură de interesul unanim al vi
zitatorilor care au prilejul să cunoască li
nele aspecte legate de activitatea neobosi
tă și deosebit de rodnică a șefului statului 
nostru îndreptată spre întărirea continuă a 
relațiilor de prietenie și colaborare cu țările

In foaierul Casei de cultură din 
șani s-a deschis recent o expoziție

lumii, fapt ce contribuie la creșterea ne
încetată a prestigiului României pe plan 
internațional.

★
Prilejuită de sărbătorirea tricentenaru- 

lui Dimitrie Cantemir, vineri după-amia- 
ză, tot la Casa de cultură din Petroșani, 
s-a deschis o expoziție care cuprinde foto
grafii, reprezentînd grăitoare imagini le
gate de viața și opera marelui cărturar ro
mân.

Mina Dilja are la ora actua
lă în dotare un volum însem
nat de utilaje, folosite la ex
tracția cărbunelui din subte
ran. Pehtru acestea de la în
ceputul anului s-au executat 
Ia atelierul mecanic al minei 
piese de schimb în valoare de 
1,8 milioane lei, volumul re
parațiilor capitale și curente 
ridicîndu-se la 1,2 milioane 
lei. Deci am putea spune că la 
atelierul mecanic echipele de 
strungari, lăcătuși ca cele con
duse de Iosif Palfi, Matei Sa- 
laș, Iosif Zoler au muncit cu 
spor și tragere de inimă pen
tru a asigura funcționarea bu
nă a utilajelor din abataje și 
galerii. Au fost oamenii conș- 
tienți că prin muncă lor pot 
să-și aducă O contribuție de 
seamă la realizarea sarcinilor 
de plan ale exploatării.

Trebuie însă arătat că date 
fiind desele defecțiuni semna
late la unele grupe de utilaje 
din subteran, volumul repara
țiilor neplanificate a crescut 
considerabl. Mai' ales la per
foratoare sînt semnalate de
fecțiuni, care se datoresc în

principal proastei lor întreți
neri în subteran.

— La noi vin perforatoare 
chiar la o zi după ce au fost 
reparate — ne spunea Iuliu 
Olvedi, șeful unei echipe de 
reparat utilaj pneumatic. A- 
cest lucru se datorește între
ținerii necorespunzătoăre a 
perforatoarelor. Necazul în 
primul rînd, este acolo că nu 
sînt. unse la timp. De aseme
nea. nu .se folosește la ungere 
uleiul corespunzător.

Discuțiile pe care le-am pur
tat cu diverși .muncitori de 
la reparații, au scOs în evi
dență faptul că utilajele de 
perforare sînt aruncate în a- 
bataj la voia întîmplării, sînt 
pline cu noroi 'și din acest 
motiv diverse subansamble se 
blochează.

— Minerii mai vechi își a- 
mintesc că la locurile de muti
că se amenajau suporturi sim
ple dar foarte necesare pentru

C. DUMITRU

(Continuare în pag. a 3-a)

• Constructorii Șantierului 
71 căi ferate Petroșani au re
alizat în aceeași perioadă o 
producție suplimentară, față 
de cea planificată, de peste 
1 000 000 lei, ceea ce înseam
nă o depășire a sarcinii de- 
cadale cu aproape 50 la sută.

£ Decada a ll-a o lunii 
octombrie a fost bogată in 
realizări și pe șantierele con
strucțiilor de locuințe. Volumul 
de construcții planificat pen
tru perioada respectivă a fost 
depășit cu peste 8 la sută, iar 
cifrele operative de bilanț, pe 
timpul scurs de la începutul 
lunii pină la această dată, 
permit să se estimeze că in 
octombrie se va realiza o pro
ducție peste plan, pe ansam
blul grupului șantiere, de 
peste 1,5 milioane lei.

• Și colectivul vrednic de 
muncă al șantierului I. C. F. 
Cimpa raportează îndeplini
rea planului de producție de
cadal în proporție de 106,7 la 
sută.

k
H. ANTON
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Laborator
nou

Un criteriu, al modernizării învățămîntului

Un nou laborator destinat 
determinării parametrilor 
calitativi ai cărbunelui extras 
din adîncurîle mineloi Petri
la, Lonea, Dîlja și Livezeni, 
precum și ai cărbunelui pre
parat a fost pus în funcțiune 
zilele trecute Ia Petrila. 
Aparținînd compartimentului 
de control tehnic al calității 
din Centrala cărbunelui 
Petroșani, noul laborator 
beneficiază de o dotare teh
nică modernă, oferă condiții 
optime de muncă și, ca 
urmare, face posibilă efec
tuarea probelor într-un timp 
mai scurt.

La lucrările de construcție 
și montai efectuate la noua 
unitate din 
ției Petrilo, 
sebit l-au 
conduse de
loan Ciur. Ioan Filipini, sub 
indicațiile 
maistrului
Ilorga. șeful formației
ținere mecanică, și a 
nerului Silviu Cons*an inescu 
șeful formației preparare de 
la secția Petrila a Exploa
tării de preparare a cărbu
nelui Valea Jiului.

incinta prepnra- 
un aport deo- 
adus brigăzile 

Francisc Fockht.

A

In
timp

record

asumat o sarcină 
și importantă — 

cablului funicu-

răsturnate din stratul 
4, panoul d, și de a- 
tacare a unui nou a- 
bataj în stratul 13, 
panoul 2 a. La fifiele 
decadei a Il-a briga
da a înregistrat un 
plus de peste 200 de 
tone față de sarcini-

le de plan, precum și 
depășirea nivelului 
planificat al produc
tivității muncii. Re
zultate bune înregis
trează și brigada con
dusă de Titu Vlad 
care lucrează la a- 
batajul cameră 6 est, 
din stratul 5.

Ăutoperfecționarea cadrelor didactice
prețioase 
mecanic

ale 
loan 

intre- 
ingi-

Echipele de lăcătuși con
duse de Gh. Voicu și loan 
Niciu din cadrul sectorului 
de transport al minei Lupe
ni și-au 
urgentă 
înlocuirea
larului nr. 1, cu o lungime 
de 1300 m, ce deservește 
transportul rambleului și 
șistului. Condiția pe care 
oamenii celor două formații 
de lucru trebuiau s-o satis
facă era timpul cit mai scurt 
în care să efectueze în
locuirea cablului ce nu mai 
prezenta deplină siguranță, 
Organizindu-și minuțios fa
zele tehnologice de lucru și 
respectîndu-Ie, cele două 
echipe. din care fac parte 
lăcătușii Valter Cozman, Ion 
Dndău, Constantin 
Gheorghe Anghel 
Bogdan, au reușit 
locuiască cablul 
într-un timp record 
în loc de 20 ore în 
efectuat pînă 
țiunile similare.

Rută, 
și Ion 

să în- 
respectîv 
— 6 ore 
cît s-au

acum opera-

Unul dintre cele mai im
portante obiective, accentuate 
cu acută pregnanță în docu
mentele Plenarei C.C. al P.C.R. 
din 18—19 iunie a.c., se referă 
la modernizarea sistematică a 
conținutului învățămîntului și 
a metodelor de transmitere a 
cunoștințelor în ritmul impus 
de evoluția științei, tehnicii și 
culturii.

Pentru traducerea în viață 
a acestui imperios deziderat cu 
rezonanțe social-politice ma
jore este necesar ca fiecare 
colectiv didactic, fiecare das
căl să trudească pentru asimi
larea reușitelor î,i această di
recție, pentru aplicarea lor 
practică, să afle noi mijloace 
de transmitere a cunoștințelor, 
să-și autoperfecționeze neînce
tat stilul de muncă, să-și 
schimbe optica privind necesi
tatea și eficiența elementului

Foto : I. LICIU

E.M. PAROȘENI.

ticipanții au manifes
tat un interes deosebit 
pentru problema dez
bătută.

modern, de evidentă autenti
citate.

In sprijinul nostru, conform 
indicațiilor date de partid, a 
fost conceput recent un volum 
(nr. 7—8) al Revistei de. pe
dagogie, coordonatele căruia 
vizează în mod deosebit cerce
tarea pedagogică în- lumina 
dezvoltării învățămîntului prin 
perfecționarea tehnologiei și a 
metodologiei- didactice.

Numeroasele materiale se 
Opresc asupra unor probleme 
de interes major pentru întrea
ga gamă a tineretului școlar, 
pe linia procesului instructiv 
educativ, cu exemplificări, 
concrete, rezultate ale unor 
experiențe valoroase, eficien
te, consemnate în activitatea 
unor învățători și profesori, 
cu soluții și sugestii teoreti
ce, clarvăzătoare privind no
țiuni și metode de lucru (mun-

ca., diferențiată, problematiza
rea,. instruirea profesională).

De un real sprijin este ma
terialul „Munca elevilor în 
condițiile trecerii la sistemul 
predării în laboratoare, ca-

Prof. M. MUNTEANU

(Continuare în pag. a 3-a)

Intîlnire
Pionierii și școlarii 

din Petroșani și Lu
peni s-au întîlnit în 
cursul zilei de ieri cu 
prof. Gligor Hașa, au
tor al volumului „Su
gestii pentru activități 
pionierești", recent a- 
părut în Editura poli
tică. Cu acest prilej au 
fost acordate autografe 
— Ia Școala generală 
k________

nr. 6 Petroșani și 
clubul muncitoresc din 
Lupeni — și au avut 
loc discuții cu caracter 
metodologic despre 
specificul muncii pio
nierești.

Dezbatere
a 

căminul 
Cimpa o 
pe tema 

procedee

Festival pionieresc
la clubul 

din Pe-

Emîlian DOBOȘ 
muncitor preparația Petrila

A. MICA, 
lăcătuș E.M. Lupeni

Cabinetul municipal de partid anunță 

deschiderea cursurilor universității serale 
de marxism-ienlnism

luni, 29 octombrie, ora 17, în sala mare a clubului 
Centralei cărbunelui Petroșani, unde vor fi prezenți studenții 
înscriși in anii I, II și III ai tuturor secțiilor universității.

Ieri după-amiază 
avut loc la 
cultural din 
dezbatere 
„Metode și 
folosite în educarea și 
formarea unei concep
ții materialist-științifi- 
ce despre viață". Par-

Astăzi, 
muncitoresc 
trila se desfășoară fes
tivalul folcloric al por
tului, cîntecului și jo
cului pionieresc, orga
nizat de Consiliul mu
nicipal al organizației 
pionierilor. Această 
manifestare cultural-e- 
ducativă începe la ora

Brigadierul Nicolae Croi- 
toru de la sectorul I, șeful 
de schimb Ion Subțirelu și 
ortacii Florea Cioc și Nis- 
tor Rotund mai plănuiesc la 
ieșirea din șut rezultatele 
pentru a doua zi...

— Și mîine, băieți, îi dăm 
și mai tare, le zise N. C'rol- 
toru ortacilor în timp 
declanșatorul aparatului 
imortalizat momentul.

10 printr-o paradă 
portului momîrlănesc 
pe traseul liceu-club 
muncitoresc. In conti
nuare are loc un spec
tacol folcloric al for
mațiilor de muzică 
populară și soliștilor 
— pionieri din școlile 
municipiului.

Pe urmele 
mistreților

Astăzi, în cadrul 
țiunilor inițiate de 
liala Petroșani 
A.G.V.P.S. pentru rea-

Premisele desfășurării în bune condlțlunl 
a transportului în comun în sezonul rece

Pregătirea din timp cu cele necesare a parcului auto

PR AGA

cu farmecul

Și ei
„Văd în depărtare un oraș 

a cărui glorie va ajunge pînă 
la stele" — pretind cronici
le că ar fi spus prințesa Li- 
buse, ctitora orașului de pe 
Vltava. Nimeni n-a încercat 
să destrame țesătura de le
gendă care, de 15 secole, în-

lizarea sarcinilor 
plan la carne de vînat, 
s-a organizat a doua 
vînătoare de mistreți 
din noul sezon de va
lorificare. De data a- 
ceasta, grupul de vînă- 
tori, condus de organi
zatorul loan Cronicec, 
se află pe urmele mis
treților din fondul de 
vînătoare Aușel, punc
tul Valea Popii.

Interlocutor : NICOLAE CLĂTICI, inginerul 
șef al E.G.C. Petroșani

Transportul în comun, în ansamblul său constituie una dintre cărțiie de vizită ale 
serviciilor publice dintr-un oraș care la urma-urmei vizează satisfacerea 
cît mai deplină a solicitărilor populației - beneficiar cotidian al serviciilor transportului 
cu autobuzele. Am intrat de o bună bucată de timp în perioada pregătirilor de tot felul 
pentru sezonul friguros, care pe zi ce trece își trimite tot mai pregnant emisarii pe me
leagurile noastre - fulguieli, lapoviță, frig. Am dorit să aflăm la ce cotă a preocupărilor a 
stat problema - deloc lipsită de importanță - a pregătirii parcului auto pentru a în- 
tîmpina cum se cuvine lunile de iarnă. In acest sens am purtat o discuție cu tovarășul 
NICOLAE CLATiCI,........................- - -

— Care este în momentul de 
față stadiul pregătirilor ce se 
fac la parcurile auto pentru 
anotimpul friguros ?

— In.-acest sens, al asigură
rii condițiilor optime pentru 0 
bună desfășurare a activității 
în parcurile auto, cît și a tra
ficului autovehiculelor pe tra
seele municipiului putem spu
ne că-.pînă în prezent avem 
garanția că ceea ce s-a între
prins a fost absolut necesar, se 
impunea de la sine. Astfel 
atît ’la parcul auto din Petro
șani cît și. la cel din Lupeni 
s-au făcut revizuirea tuturor

inginerul șef al E. G. C. Petroșani.

instală'țiilbr și, tehnice
a autovehiculelor din dotare, 
reparații, .la acoperișurile și 
ușile boxelor și atelierelor. De

asemenea, s-au revizuit și re
parat instalațiile de încălzire 
centrală din cele două garaje, 
amenajarea unui spălător și a 
unei băi la secția auto Petro
șani.. La garajul din Lupeni se 
află în curs de finalizare con
fecționarea unui boyler pen
tru încălzirea apei calde nece
sare mașinilor, dimineața, îna
inte de plecare în cursă. S-au 
efectuat revizuiri la bateriile 
de acumulatori cît și schim
barea soluțiilor pentru ano-

Ionel ȚABREA

(Continuare în pag. a 3-a)

I văluie chipul și originea Pra- 
găi. In schimb, fiecare gene
rație s-a străduit să-i adau
ge noi frumuseți și, odată cu 
acestea, denumiri pe măsura 
lor. I s-a spus și i se spune 
încă „Orașul de aur". „Ora
șul celor 100 de turnuri", 
„Orașul povirnișurilor înflo
rite", „Mama orașelor". Pra
ga se resfira pe un teren ac
cidentat — pe șapte coline, 
pe povîrnișuri și în depresi
uni care toate coboară spre

C. PRISACARU,
Corespondentul Agerpres la 

Praga

(Continuare în pag, o 4-a)
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Cu „Amicii Parîngului“ pe itinerariul

Obîrșia Lotrului — Barajul 
de pe Lotru — Voineasa

Constituit in vara acestui 
an, in cadrul întreprinderii de 
utilaj minier Petroșani, cercul 
turistic „Amicii Parîngulai" a 
efectuai in zilele de 6-7 oc
tombrie 1973 prima din acțiu
nile sale de- marcă pe un 
itinerariu interesant, care a cu
prins vizitarea unor obiective 
turistice din zonă deosebit de 
atractive

In prima zi, grupul compus 
din salariafi — membri ai cer
cului — din majoritatea sec
țiilor și din administrație au 
efectuat traseul, în premieră 
pentru multi dintre el, dintre 
Petroșani și cabana Obîrșia 
Lotrului, trecind, in prealabil, 
prin frumoasele chei ale Jiefa- 
lui și urcînd apoi pe serpenti
nele ce leagă Sliveiul de Groa
pa Seacă, bineînțeles, cu mași
na in care erau comod insta
lați.

Pu(in surprins de această a- 
valanșe de turiști în plină 
toamnă, cabanierul losil Ghișe 
a avut probleme cu cazarea 
grupului dar trecîndu-se ~.u bi
ne peste acest impas tofi și-au 
găsit în cele din urmă locul 
Și, iată că, în scurt timp după 
aceea, primele pîlpîiri ale focu
lui de tabără aveau să anunțe 
o seară plăcută Dansul impro
vizat apoi în tinda cabanei 
avea să-și ocupe locul și im
portanta sa. alături de cma 
improvizată după gust, fie lin
gă loc, lie în aceași tindă și 
stimulată bineînțeles de tăria 
aerului de munte sau de tăria... 
lichidelor aromate, apărute din 
sticlele înfundate discret în 
buzunarele rucsacurilor.

A doua zi, după dejunul sa
vurat, de data aceasta pe me
sele instalate în curtea cabu-

nei, sub un soare torid de .. 
octombrie, traseul a continuat 
să se desfășoare pe șoseaua 
forestieră ce începe chiar de 
Ungă cabană și coboară ușor, 
aproape imperceptibil, în to
vărășia Lotrului spre viitorul 
lac de acumulare Vidra — Lo
trul Situat la altitudinea de 
1 300 m cu o lungime a axei 
mari de circa 10 km, lacul va 
avea un volum de 450 milioa
ne mc de apă și un baraj de

anrocamente cu urgilă de 129 
metri înălțime și 390 m lungi
me. Șoselele de contur au și 
lost construite și pe ele circu
lă încă de pe acum autovehicu
le de mare tonaj spre și din
spre Obîrșia Lotrului. Datorită 
extremei sinuozități a maluri
lor lacului, fiecare din cele do
uă șosele de contur are o lun
gime de circa 15-20 km.

In aval de baraj, pe noua 
șosea care a luat locul vechiu
lui drum de car din defileul
Lotrului, mașina ne-a purtat
apoi în goană spre 
Această localitate 
una din multiplele

Voineasa. 
constituie 
schimbări

intervenite în peisajul turistic 
al zonei de est a munților din
tre Olt și Jiu, în urma apari
ției imensului șantier al lucră

rilor de amenajare și constitu
ire a lacului de acumulare de 
pe Lotru.

Viitoarele hoteluri turistice 
realizate în cel mai îndrăzneț 
și modern stil arhitectonic, 
căsuje-vile la fel de atrăgătoa
re, multe alte amenajări, anti
cipează un viitor turistic deo
sebit pentru Voineasa.

După masa luată într-unul 
din viitoarele și elegantele res
taurante, „Amicii Parîngului" 
au pornit apoi pe o altă șosea 
la fel de spectaculoasă ca și 
celelalte de pînă aici, urcînd 
în zeci de turnante, mai întîi 
pe valea și pădurile Mănilesei, 
apoi peste muntele cu același 
nume, coborînd în continuare 
prin șoseaua Vid rufei — 1 600 
m și pe lîngă colonia muncito
rească Vidra — 1 300 m pînă 
în punctul Puru.

De la Puru, unde se află ac
tualmente un mare grup de 
construcții necesare șantieru
lui din vecinătate — magazine 
alimentare, brutărie, librărie, 
birouri etc. — mașina se reîns- 
crie pe șoseaua de contur a 
lacului de acumulare și odată 
cu amurgul, grupul ajunge 
din nou la Obîrșia Lotrului.

O ultimă gustare, un oun 
rămas cabanierului și — înso
țiți acum de aerul rece al serii 
„Amicii Parîngului" se în
dreaptă spre casă aducînd cu 
ei atîtea amintiri. In tovărășia 
cîntecului, ultimii kilometri se 
scurg repede. Pe retina ochilor 
rămîn însă atîtea imagini cu 
efecte de simbol șl nu printre 
ultimele, persistă pe ecranul 
memoriei, coloritul sublim al 
pădurii acestei toamne atit de 
frumoase.

Aurel DULA

Cunoașteți turnul

tiff el?

Din activitatea organizațiilor U. I. C.
Fiecare tinăr 
un exemplu 
la locul său 

de muncă
înfăptuirea angajamentu

lui național „cincinalul îna
inte de termen" constituie și 
pentru uteciștii din cadrul 
preparației cărbunelui Pe
trila o datorie de înaltă res
ponsabilitate comunistă. 

Aici s-au intensificat acți
unile politico-organizatorice 
menite să contribuie la con
tinua îmbunătățire a proce
sului muncii, a calității pro
duselor și întărirea discipli
nei. Pentru realizarea aces
tor obiective comitetul U.T.C. 
al preparației a inițiat ac
țiunea „Fiecare tînăr un exem
plu la locul său de muncă", 
menită să impulsioneze în
trecerea între organizațiile 
U.T.C. din cadrul întreprin
derii. Pînă acum s-au remar
cat în realizarea exemplară 
a sarcinilor de producție u- 
teciștii din organizațiile nr. 
2, 3 preparare și nr. 6 briche- 
taj care au obținut rezulta
te deosebite în prima jumă
tate a lunii octombrie.

Să trăim 
și să muncim 

in chip comunist

Turnul Eiffel va împlini în 
curînd 75 de ani ; construit de 
inginerul francez Gustave Eif
fel, un reputat specialist în con
strucțiile metalice, el și-a pro
pus inițial să ilustreze cu pri
lejul expoziției din anul 1889 
avîntul deosebit pe care îl lua
se la sfîrșitul secolului trecut 
prelucrarea metalelor.

Situat în Champ-de-Mars, 
înalt de 320 metri și folosit în 
prezent ca emițător de tele
viziune, turnul continuă să fie 
unul din principalele puncte 
de atracție ale Parisului.

Anual 3 milioane de turiști, 
din care peste 90 la sută străi
ni, urcă, coboară, fotografia
ză turnul, se hrănesc și se dis
trează aici, expediază un nu
măr impresionant de cărți poș
tale, ilustrate pe parcursul u- 
nui program de vizitare de 14 
ore zilnic. Se spune că, în 
prezent turnul este un adevă
rat orășel cu 430 de locuitori 
însărcinați cu administrația, 
exploatarea instalațiilor, pre
cum și cu asigurarea servirii în 
chioșcurile, restaurantele și 
barurile existente. Cifra nu 
este exagerată dacă se are in 
vedere că turnul Eiffel, conceput 
pentru a suporta greutatea a 
10 000 de persoane, cunoaște 
în permanență o vie anima
ție.

In același timp turnul este 
păzit cu strictețe : pe tot par
cursul programului de vizita
re un număr de 12 polițiști 
care în același timp sint și in
terpret, staționează la picioa
rele turnului dînd indicații tu

riștilor în limbile de circulație 
internațională. Prezență care 
s-a dovedit, nu o dată, utilă, 
căci în mulțimea pestriță a 
turiștilor se amestecă și re
prezentanții celor p intru care 
aglomerația poate servi ca un 
paravan în fața unor intenții 
nu tocmai oneste

Turnul, care aparține din anul 
1890 municipalității orașului 
Paris, este întreținut de „So
cietatea turnului Eiffel" și are 
un locatar permanent : Radio- 
televiziunea franceză. Deși sis
temul comercial și de diver
tisment (magazine, restaurante, 
spectacole etc.) este bine pus 
la punct, rentabilitatea nu se 
ridică la nivelul așteptărilor; 
ce contează, însă, aceasta 
cînd turnul Eiffel este unul 
din simbolurile și prilejurile 
de mîndrie nu numai al Pari
sului, ci al întregii Franțe ?

Anual turnul este vizitat de 
3 milioane de turiști din care 
50 la sută se pierd în univer
sul său înainte de a ajunge la 
vîrf ; cum s-ar putea explica 
această puternică și continuă 
atracție ? Unul din membri 
personalului de deservire a în
cercat să o explice : „A trecut 
de mult timpul cînd turnul re
prezenta o revoluție în teh
nică. El nu este frumos decît 
dintr-o perspectivă îndepărta
tă. Și dacă, totuși, turiștii și 
îndrăgostiții se îndreaptă me
reu spre el, explicația trebuie 
s-o căutăm în perfecțiunea 
greu de definit în cuvinte ce 
îl caracterizează".

Darea în funcți
unea „Acumulării 

Leșu“
Sîmbătă, pe Valea Ia

dului, în amonte de sa
tul Remeti, județul Bi
hor, a avut loc darea în 
funcțiune a „Acumulă
rii Leșu", important o- 
biectiv din programul 
de amenajare complexă 
a bazinului hidrografic 
„Crișul Repede", parte 
integrantă a programu
lui național privind gos
podărirea rațională a 
resurselor de apă. Dis- 
punînd de un debit util 
de 26 milioane mc de 
apă, „Acumularea Le
șu" va asigura satisface
rea necesarului de apă 
pentru populația și in
dustria municipiului O- 
radea, irigarea în etapa 
următoare a peste 9 400 
hectare teren, construc
ția unei hidrocentrale 
de 3,4 MW, precum și 
dezvoltarea piscicultu
rii.

Pînă în anul 1985 este 
prevăzut a se realiza in
tegral programul com
plex de amenajări în a- 
cest bazin, care va per
mite irigarea în final a 
40 000 hectare teren a- 
gricol, protejarea popu
lației și obiectivelor e- 
conomice împotriva ac
țiunilor dăunătoare ale 
apelor.

Divizia A 
la fotbal

Sportive
@ Talent are, fizic are, teh

nică are, atunci ce-i lipsește ?
- o pereche de ghete de 

fotbal.
© Facem cunoscut celor 

interesați că în magazinul 
nostru au sosit bocanci de... 
șah.
• înotul nu mai are decit 

un singur secret pentru mi
ne : cum naiba reușim să 
stăm deasupra apei dind doar 
din miini și din picioare ?

Q Sînt mort după sport 
Asta nu înseamnă că trebuie 
să fiu înmormintat după fie
care transmisiune sportivă.
• Am bătut la poarta a. 

firmării, dar mi s-a răspuns 
că e închis pentru inventar.

Zoltan KIRALY-jr.

Fotbal la... Vatican
Febra, fotbalului nu a ocolit nici Vaticanul. Cel mai 

mic stat din lume organizează un campionat de fotbal Ia 
care participă șapte echipe. Deocamdată, în fruntea cla
samentului se află echipa cotidianului „Osservatore Ro
mano", pe ultimul loc echipa paznicilor bazilicei Sf. Petru.

Un pompier 
sîrguincios

Constatare
medicală

In statul Kansas din S.U.A., 
la Myrsville, a murit în vîrstă 
de 88 de ani, Sam Hopkins, 
din cauza vîrstei. Funcționa
rul care a eliberat certificatul 
de deces a scris la rubrica 
„constatări medicale": „A 
decedat fără asistență medi
cală".

Un fermier dintr-o mică lo
calitate franceză din Munții 
Pirinei era un foarte sîrguin
cios membru al echipei locale 
de pompieri voluntari ; in spe
cial pentru că în Franța pom
pierii voluntari sînt plătiți 
pentru orele lucrate la stin
gerea incendiilor. Direcția 
pompierilor a constatat însă

după un timp că în această 
localitate și în împrejurimile 
sale incendiile izbucnesc prea 
frecvent — cîte unul aproape 
în fiecare săptămînă. Li s-a 
pus capăt abia cînd organele 
de anchetă au constatat că sîr- 
guinciosul pompier era în 
același timp și autorul incen
diilor.

Inundație cu... ciocolată
Recent, pe o stradă din orașul american Milwaukee cir

culația a fost întreruptă cîteva ore dintr-un motiv cu totul 
neobișnuit: toată strada era acoperită de o pojghiță de 
ciocolată ca urmare a faptului că la fabrica de 
ciocolată din localitate se spărsese o conductă și circa o 
tonă de ciocolată s-a revărsat pe stradă.

Viață plictisitoare

REBUS — REBUS - REBUS - REBUS
ORIZONTAL: 1) I se expiră 

toamna „viza" de flotant — 
De fapt, policromia toamnei...;
2) ...într-o nuanță de sezon... — 
...prilej de nostalgie citadină
3) La noroc — Și de toamnă
4) Din toamnă-n toamnă... —
...prezent Ia culesul... — ... dir 
toamnă ! ; 5) Pleca toamna.. 
la Deva ! I — In plină „stagiu
ne" toamna pe litoral; 6) Du
ce rodul toamnei — De
vin !! !... 7) ...după mei! —
„Uvertura" autumnală a unor 
culturi primăvăratice; 8) Ins 
tomnatic! — „Alee" scurtă —

Vin de Ia cules.; 9) încadrat 
în cimpul muncii după cule
sul viei — „Crematoriu" pen
tru cantalup ; 10) Nu dă roa
de — Vin din podgorii; 11)
Verbul ploilor de toamnă... — 
.de serviciu la cramă.

VERTICAL: 1) Stoarce
runei elixirul — Primit toa- 

nna cu căldură ; 2) Se deose
bește — acuma de sezonul es
tival... — ...singurică pe alee ; 
I) Printre vii bătute toamna... 
— ...fel și fel ; 4) Picate din 
pom !... — ... în grădină ! —

Antidot... în mustării; 5) Face 
gura mare — Noi la început 
de toamnă... 6) ...și iar toam
na... — ...ține greul ; 7) Simbol 
autumnal de bogăție — Must..., 
8) ...Ce potolea setea — Un în
cornorat la cramă — La cu
les !; 9) Stă în capul mesei.. 
— ... bine legat; 10) Vin fer
chezuit... — ... după o opera
ție ; 11) Toamna își începe jo
cul — Unele încep, altele-s... 
gata I

V. MOLODET 
Ion LICIU

„Am vrut să aflu cum se 
simte un cîine ținut în lanț” 
— a declarat un anume Ri
chard Backman, comerciant 
din Portmouth. El s-a legat 
cu un lanț de o cușcă pentru 
clini din propria-i grădină, a 
mers în patru labe, a mincat 
carne dintr-un castron de ta

blă și a lins apa dintr-un blid. 
Dacă vreun trecător se oprea 
lîngă gardul grădinii sale, mî- 
rîia la el. După 13 ore, dl. 
Backman și-a încheiat experi
mentul constatînd : „Viața de 
cîine nu e cea mai rea — 
doar că-i nițel plictisitoare".

— Etapa a 11-a —
In cadrul etapei a 11-a a 

campionatului diviziei A la 
fotbal, ieri după-amiază, pe 
stadionul „23 August" din Ca
pitală, s-au întîlnit echipele 
Steaua și F.C. Argeș Pitești. 
Fotbaliștii de la F.C. Argeș au 
terminat învingători cu scorul 
de 3—0 (1—0), prin golurile 
marcate de N. Ionescu (auto
gol în min. 12), Dobrin (min. 
55) și Radu (min. 81).

Celelalte șapte partide ale 
etapei se vor desfășura astăzi, 
după următorul program : Di
namo București — Universita
tea Cluj (stadion „Dinamo"); 
Petrolul Ploiești — Rapid Bu
curești ; U.T. Arad — Sportul 
Studențesc ; A.S.A. Tg. Mu
reș — Universitatea Craiova ; 
C.F.R. Cluj — Politehnica Ti
mișoara ; Steagul Roșu Bra
șov — Jiul Petroșani; Politeh
nica Iași — C.S.M. Reșița. Toa
te partidele vor începe la ora 
15.00, cu excepția meciului 
C.F.R. Cluj — Politehnica Ti
mișoara, care este programat 
la ora 12,00.

Meciul Sport Club Bacău — 
F.C. Constanța a fost amînat 
pentru miercuri 31 octombrie.

(Agerpres)

AUTUMNALE 

(Biverb : 4, 7)

CCAATT

(Triverb 10, 2, 8)

Vai SIMA

— Dacă nu-mi dai acum zece Iei pentru niște țigări, mă 
întreb ce-o să se întîmple cînd o să ieși Ia pensie ?

Mircea IORDACHE

Comitetul U.T.C. al Exploa
tării miniere Petrila se preo
cupă în permanență de an
trenarea tinerilor salariați 
la acțiunile patriotice orga
nizate în cadrul exploatării. 
Intre aceste acțiuni pe pri
mul plan al preocupărilor 
se numără gospodărirea și în
frumusețarea incintei între
prinderii, colectarea de fier 
vechi, stivuirea de mate
riale. In ultimul timp or
ganizația U.T.C. de la sec
torul XII a colectat peste 
10 tone de fier vechi. Aceas
tă acțiune a fost preluată 
și de organizațiile U.T.C. de 
la sectoarele III și VIII.

Pentru participarea și mai 
activă a tineretului la mun
cile patriotice și realizarea 
exemplară a sarcinilor de 
plan, comitetul U.T.C. pe mi
nă a inițiat acțiunea „Să tră
im și să muncim în chip co
munist". Acțiunea a fost îm
brățișată de toate organizați
ile de tineret din cadrul ex
ploatării.

Ceea ce constituie o noutate 
în organizarea și desfășura
rea acțiunii este faptul că du
pă fiecare expunere sau în- 
tîlnire cu activiști de partid, 
juriști și cadre de conduce
re, unde li se vorbește tine
rilor despre etica muncii și

normelor vieții morale, cei 
prezenți participă la o acțiu
ne practică de muncă p t :o- 
tică. In acest fel înt ■ ga 
acțiune se transformă ’n.r-a 
lecție vie de comporți!, ent 
comunist în viață și societar 
te.

Elevii uteciști 
la acțiunile 
patriotice

Răspunzînd chemării orga
nelor de partid și de stat pri
vind colectarea fructelor de 
pădure, comitetul- U.T.C. al 
Liceului de cultură generală 
Petrila a mobilizat elevii u- 
teciști la recoltarea măcieșelor 
de pe dealurile din apropierea 
orașului. In ultimele zile ei au 
predat centrului de colectare 
peste 60 kg. măcieșe, urmînd 
să strîngă în continuare noi 
cantități pe care le vor adău
ga la cele realizate pînă acum.

In același timp, elevii ute
ciști au colectat și predat ia 
centrul de achiziții peste 450 
de sticle și borcane. S-au re
marcat uteciștii anilor II A 
și III B.

Mobilizați de organizațiile 
U.T.C. din școlile generale 
de pe raza orașului Petrila, 
sute de elevi participă la ac
țiunile gospodărești inițiate 
pentru plantarea de arbori și 
în această toamnă de consi
liul popular săpînd gropi 
pentru plantarea de arbori d 
arbuști în noile cartiere ale 
orașului.

Prof. Tiberiu GAGYI, 
activist U.T.C.

Răspundem celor ce ne scriu
• MARIA IORDACHEL, 

Petrila. Din cercetarea între
prinsă de Oficiul de poștă . și 
telecomunicații Petroșanii a 
rezultat justețea celor sesizate 
de dumneavoastră redacției. 
Prin urmare, gestionarei A- 
na Mișcoci (nouă în muncă) 
i s-au făcut observații și i s-a 
reînnoit instructajul urmînd 
ca în continuare să lucreze, 
un timp, sub supravegherea 
Oficiului P. Tc. Petrila. Măsu
ra va continua pînă ce ges
tionara se va acomoda com
plet cu munca de difuzare a 
presei și buna deservire 3 
cetățenilor
• ION BULGARU, Lupeni. 

Conducerea E. G. C. Petro
șani ne comunică că abona
mentul nr. 1618 din 15 sep
tembrie a.c. a fost eliberat co
rect, cunoscînd că distanța 
Braia — Uricani blocuri este de 
9,4 km, iar tariful abona'vr nte- 
lor lunare, conform HCM nr 
548/1961, pe distanța de 9-10 
km este de 66 lei. Privitor la 
abonamentele anterioare ale 
elevei Valentina Bulgaru, 
conducerea E. G. C. arată că 
au fost taxate sub tariful nor
mal, fără precizarea pînă la 
care anume stație din Uricani 
au fost eliberate.
• PETRU GHEORGHE 

LUCA, Petrila. La funcția și 
categoria dumneavoastră de în
cadrare în muncă creșterea

de salariu ce vi s-a acordat 
este corect aplicată. Privitor 
la a doua întrebare, vă comu
nicăm că diminuarea salarii- ii 
unui angajat, pentru neînde- 
plinirea sarcinilor stabilite 
pe întreprindere, secție, etc. 
și neîndeplinirea obligațiilor 
individuale de serviciu, nu 
poate fi mai mare de 1/3 din 
salariu tarifar corespunză'or 
timpului efectiv lucrat în lu
na respectivă.

® UN GRUP DE MUNCI
TORI, E. M. Vulcan. Vă infor
măm că orele prestate peste 
durata normală a timpului 
de lucru sînt ore suplimentare 
și se compensează cu timp 
liber corespunzător (recupera
re). Dacă munca astfel pres
tată nu a putut fi compensa
tă cu timp liber, corespunză
tor, în următoarele 30 de zile, 
orele suplimentare se vor re- 
tribui cu un spor7 de salariu 
daca cel în cauză este de a- 
cord.

@ IOAN MICU, Paroșenl 
Perioada în care ați fost pen 
sionar de invaliditate nu s» 
consideră vechime în muncă

© GHEORGHE AFLOA- 
REI, Petroșani. In cazul in
capacității d? muncă, deter
minată de o boală transmisi
bilă, beneficiați din prima zi 
de cuantumul integral al aju
torului ce vi se cuvine, în ra
port cu vechimea neîntre
ruptă în muncă.

Agendă editorială
„O sută de ani de sonet românesc", sub 

acest generic sînt reunite într-o amplă an
tologie cele mai reprezentative creații ale 
genului, începînd cu primii noștri sonetiști 
și pînă azi. Realizatorul ediției, poetul 
Gheorghe Tomozei a selectat 200 de sonete 
din scrierile în versuri ale lui Ghe. Asa- 
chi, I. Văcărescu, I. H. Radulescu, C. Bol- 
liac, M. Eminescu, G. Coșbuc, N. Iorga, O. 
Goga, G. Bacovia, V. Voiculescu, G. To- 
pîrceanu, I. Pilat, T. Arghezi, N. Labiș, 
Perpessicius, L. Blaga, I. Barbu, T. Vianu, 
G. Călinescu, Z. Stancu, M. Beniuc ș. a.

XXX
Cea mai populară colecție a Editurii Al

batros — „Lyceum" a înscris de curînd 
printre aparițiile sale o nouă ediție Vasile 
Alecsandri. Volumul de „Poezii" reunește 
versuri din cunoscutele cicluri „Ostașii 
noștri", „Doine", Lăcrămioare", „Suveni
re", Mărgăritarele". Antologia și prefața 
poartă semnătura lui George Gană.

XXX
O investigație în domeniul matematicii, 

la un nivel accesibil tuturor categoriilor 
de cititori, este adusă de lucrarea Floricăi

Campan, „Din istoria cîtorva numere de 
seamă". Lucrarea urmărește apariția pe 
scena matematicii a așa-numitelor „nume
re favorite", cum le spuneau înaintașii 
noștri, datorită unor proprietăți curioase. 
La fel de interesantă este urmărirea evo
luției cvadraturii cercului, poblemă ce a 
dat de gîndit unor generații intregi de ma
tematicieni.

XXX
Inedită ca apariție este „Antologia lite

raturii precolunibiene", tipărită recent de 
editura bucureșteană „Univers". Această 
reprezentativă culegere din literatura A- 
mericii de Sud și Centrale, anterioară cu
ceririi spaniole, dezvăluie comorile de 
artă ale unor vechi culturi precum „Ma
ia", „Incașă", „Aztecă" etc. Tălmăcirea și 
prezentarea volumului aparțin criticului 
Francisc Păcurariu.

XXX
Atmosfera apăsătoare a „sudului", cu 

problemele Iui sociale acute, cu destinele 
oamenilor, este admirabil surprinsă de 
W. Faulkner în romanul „Născut în au
gust", apărut recent în tălmăcirea lui Ra
du Lupan.
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Prins cu
ocaua mică“

Bre viar cetățenesc

Așteaptă pri

Pe cînd o sifonărie la Petrila?

Precupeț
de ocazie

Un criteriu al
U

trebuie să=l ajute,I

Au văzut,

să spun că noi, locatarii de la 
etajul IV al blocului B—11 
ne-am bucurat mult de timpul 
frumos din această toamnă. A- 
ceasta deoarece bucuriile și ne-

este depus alături, 
stradă.
odată cu felicitări- 
tot ce au făcut bun 

conteinizării re-

Emeric LANYI, 
pensionar— Petroșani

Un colectiv artistic care își cîștigă tot mai mult un binemeritat prestigiu : formația de 
dansuri populare a studenților petroșăneni.

Emilian DOBOȘ, 
Petrila

zi la autoservi- 
din Petroșani 

din nou prins 
pe căciulă (a

Stimată redacție, îți scriu în 
mumele locatarilor din blocul 
B—11, str. Viitorului, orașul 
Lupeni. Aș dori mai întîi, în 
calitate de președinte de bloc,

nimic“

Vasile IORDACHE, 
președintele blocului B—11 

str. Viitorului, Lupeni

modernizării

plus pînă
cîțiva ani 

promis ceva în acest sens, 
promisiune a rămas. Pro-

la Petroșani, 
în urmă

va fi trimis din 
unde mai fusese 
felul de „găină- 
parcă a înțeles 

„pățaniile"

Felicitări, dar...

I 
I
I
I
I
I
I
I
I

I
I

Zilele acestea Țara Hațegu
lui a fost gazda celor ce în
vață în amfiteatrele Petroșaniu- 
lui, oferindu-le prilejui unei 
afirmări convingătoare a ela
nului cu care au răspuns în
totdeauna chemărilor la muncă 
patriotică ce le-au fost adre
sate zi de zi. încă din primele 
ore ale dimineților reci de 
toamnă, peste 800 de studenți 
au îmbrăcat salopetele albas
tre, care semnifică integrarea 
tot mai avansată între învăță- 
mînt și munca practică nemij
locită și au pornit să contribuie 
la îndeplinirea unei sarcini de 
o deosebită importanță socia
lă : valorificarea optimă a roa
delor ogoarelor. 
U.A.S.C., cadrele 
din institut au fost de aseme
nea prezente, organizînd îm
preună cu beneficiarii acțiunii 
transportul în condiții optime, 
desfășurarea normală a 
cii pe ogoare.

Sălașul de Sus, mică 
zare la poalele munților 
zat. Zi de zi, locuitorii < 
nei au putut vedea la 
un grup numeros de peste 80 
de studenți care după cit se 
pare au făcut tot posibilul să 
nu rămînă cu nimic mai pre
jos în ale hărniciei față de 
membrii cooperativei. Așa se 
face că în final Arghir Biro, 
Dorel Damian, Sanda Sandu

din anul II, Ion Ferchiu, Aurel 
Buteală, Traian Faur, Corvin 
Smărăndescu din anul III ingi
neri, facultatea de mine, la fel 
ca mulți alții dintre colegii lor 
au reușit să „culeagă" și apre
cieri unanime, susținute și de 
cadrele didactice participante 
la recoltare, printre care ing. 
Mircea Georgescu, asistent 
Viorel Voin.

Aici, la fel ca și la coopera
tivele agricole de producție din 
Rîu Bărbat, Sîntămaria Orlea, 
Totești, Livadia, Băiești, la cu
lesul porumbului, care este 
deja înmagazinat în încăpătoa
rele hambare, o contribuție 
importantă și-au adus și stu
denții - mineri din Petroșani. 
Ei au răspuns astfel chemării 
adresate de tovarășul Nicolae 
Ceaușescu întregului 
țării de a contribui 
rea recoltatului de 
fețele cultivate ale 
velor agricole de 
Acest răspuns entuziast consti
tuie exemplul viu al înțelegerii 
și atașamentului studenților 
față de eforturile generale ale 
tuturor oamenilor muncii în 
lupta pentru continua înflorire 
a patriei noastre socialiste.

Ion GÎF-DEAC, 
student

@ Un interesant concurs 
Cine știe cîștigă" a avut loc 

în cadrul activităților clu
bului studențesc pe tema: 
Documentele Conferinței Na
ționale a P.C.R. din 19—21 
iulie 1972. Buna pregătire a 
concurenților Dorel Damian, 
Sanda Sandu și Arghir Biro 
a făcut ca aceștia să fie de
partajați în final de un punc
taj minim, cîștigătorul con
cursului fiind Dorel Damian.

® Căminul nr. 3, camera 
209. Este o oră tîrzie și to
tuși studenții Liviu Hrenaru 
și Mihai Gligor din anul IV 
Exploatări miniere stau aple
cați deasupra a nenumărate 
coli pline de cifre și schițe. 
Cu prilejul unei scurte dis
cuții îmi spun că lucrează la 
proiectul instalației de eva
cuare a apelor din subteran.

Bogata documentație care 
le stă la dispoziție în biblio
teca institutului, precum și 
prețioasele îndrumări primi
te de la conducătorul proiec
tului, conf. dr. ing. Gheorghe 
Micheș fac ca numeroasele 
probleme ridicate de proiect 
să fie soluționate și astfel 
proiectul să fie realizat în 
bune condițiuni. înțeleg va
loarea deosebită a timpului 
pentru ei și-i las mai depar
te în lumea cifrelor și a schi
țelor.

Q „Misiunea literaturii 
contemporane" este titlul u- 
nei mese rotunde desfășura
tă la clubul studențesc. In
teresantele discuții purtate 
între studenți cu această o- 
cazie au relevat principiile 
etice ale literaturii contem
porane, sensul ei realist, po
ziția ce o deține în societa
tea noastră socialistă.

£ In aceste zile de toam
nă tîrzie, se desfășoară la 
Tg. Mureș, sub patronajul 
clubului „Medicina", un con
curs de orientare turistică 
dotat cu cupa „Medicina". 
Răspunzînd cu promptitudi
ne invitației lansate, două din 
echipele de orientare turis
tică din institutul nostru s-au 
deplasat în orașul de pe ma
lul Mureșului cu dorința de 
a aduce mult rîvnita cupă a- 
casă. Le urăm succes.

Dorel POPA, 
student

CARTOFILOR
Grăbind lucrările pentru 

depozitarea în cele mai bune 
condiții a produselor agroali- 
mentare necesare aprovizio
nării populației, consiliul popu
lar municipal a mobilizat 
la această acțiune cîteva 
întreprinderi și instituții de 
pe raza orașului.

Astăzi, începînd de la orele 
pînă la amiază, salariatii 

la consiliul popular, 
I.C.L.S.A.P., Banca de stat și 
Banca de investiții, Teatrul 
de stat, C.C.S.M.. participă la 
sortarea cartofilor care vor fi 
depozitați în spațiul halelor 
pieții.

Felicitări gospodarilor o- 
rașului nostru pentru intro
ducerea containerelor metali
ce în locul cunoscuților re- 
cipienți utilizați pînă de cu
rînd la colectarea reziduurilor 
menajere. Se pare că proble
ma curățeniei orașului în a- 
ceastă privință a fost rezol
vată. Dar, paralei cu ihtro- 
ducerea containerelor noi, es
te necesar să fie strînși și 
evacuați recipienții vechi. Nu 
de alta, dar în virtutea obiș
nuinței unii cetățeni conti
nuă să depună gunoiul me
najer tot în acestea. Totoda
tă este necesară mai multă 
atenție la confecționarea noi
lor containere. Unele sînt de
fecte deja de pe acum. Am 
urmărit descărcarea gunoa
ielor din containere în ca
mion și am observat că unele 
containere sînt executate cu 
multe deficiențe de construc
ție. Femeia care însoțea ma
șina nr. 3959 se chinuia mult 

închiderea capacelor și 
reușea la toate containe-

Perfecționarea organizării producției 
și a muncii — imperativ ce stă

în puterea
(Urmare din pag. 1)

S-au grăbit lucrările de rebe- 
tonare a galeriei direcționale 
din culcușul stratului III, ori
zontul 475, pentru sectorul IV 
iar pentru sectorul V, s-a 
trecut la concentrarea produc
ției abatajelor nr. 22, 23, 24 și 
25, la suitorul colector dintre 
orizonturile 400 și 500.

Deci, măsuri tehnico-organi- 
eatorice au fost întreprinse. 
Dar, după cum ne arătau în
săși minerii, interlocutorii 
noștri de la ancheta preceden
tă, restanța de producție nu 
decurge numai din aceste cau
ze. La întrebarea noastră 
„Cum vedeți rezolvarea unor 
neajunsuri" ? am primit răs
punsuri de genul : „personalul 
de regie trebuie să se mobili
zeze mai mult" ; „în ce pri
vește plasarea fronturilor du
cem lipsă de efective din cau
ză că li se aprobă cu ușurin
ță învoiri"; „salariații care lip
sesc nemotivat dezorganizează 
bunul mers al producției"; 
„în timpul săptămînii de lucru 
munca, de asemenea, este 
dezorganizată din cauza recu
perărilor" etc. Toate acestea 
sînt cauze interne, au caracter 
subiectiv, ele nu pot fi invo
cate drept scuză, nefiind decît 
„justificări" nefondate la care 
s-a apelat cu prea multă de
zinvoltură. întrebarea care se 
ridică este vor întreprinde sec
torul, brigada, măsurile ce se 
cer la acest nivel, pentru ac
tivizarea tuturor lucrătorilor

colectivelor de mineri

rele. De asemenea, trebuie 
rezolvată acoperirea camio
nului cu o prelată sau foaie 
de plastic pentru a evita 
„pierderea" gunoiului în 
timpul transportului. Ar tre
bui, de asemenea, ca mașinile 
salubrității să fie dotate cu 
cîte o mătură și lopată cu 
care însoțitorii să adune gu
noiul căzut pe stradă în tim
pul descărcării containere
lor. Au început să apară de
ja cazuri cînd containerele 
se dovedesc a fi prea mici 
pentru colectarea gunoiului 
pe mai multe zile. Acestea tre
buie, deci golite în fiecare zi 
altfel gunoiul care nu mai înca
pe în ele 
în plină

Așa că 
le pentru 
în privința 
ziduurilor menajere, adresăm 
gospadarilor orașului invitația 
de a duce pînă Ia capăt lucru
rile.

cazurile noastre sînt condițio
nate de capriciile vremii. Și 
de ce ne-a fost teamă, tot nu 
am scăpat. De cîteva zile, 
timpul nu ne mai oferă motive 
de bucurie. Dimpotrivă, i Au 
început ploile reci și odată cu 
acestea și necazurile noastre. 
De vină, într-o privință, este 
apa ploilor, iar în alta lucră
torii sectorului fond locativ 
Lupeni care, toată vara și 
toamna cînd timpul a fost fru
mos, nu au catadixit să astupe 
spărturile din acoperișul blo
cului nostru. In curînd va veni 
zăpada și... aceasta ne îngrijo
rează și mai mult. Am făcut 
cunoscut E.G.L.-ului motivul 
îngrijorării și necazului nos
tru încă din vara anului 1972 ; 
le-am amintit în nenumărate 
rînduri celor de la sectorul 
E.G.L. și anul acesta, dar în 
zadar. Am sesizat și consiliul 
popular, într-un timp au ve-

nit niște tovarăși, au văzut, au 
notat, au promis, dar noi nu 
ne-am ales cu nimic. Nu mai 
știu ce să fac, cum să mai 
procedez ? Am făcut niște 
calcule. Cu dușurile pe care 
ni le oferă natură, cu concursul 
lucrătorilor de la E.G.L. am 
putea realiza economii la con
sumul de apă și cu banii 
strîriși să cumpărăm noi mo
bile — și alte lucruri de va
loare —, care am dori să nu 
aibă aceeași soartă cu a acelo
ra pe care le avem în pre
zent în casă. Apa ploii le-a 
degradat, dar gîndul că locuim 
pe strada Viitorului ne conso
lează, ne dă optimism și aș
teptăm cu speranță ca lucru
rile să se schimbe în bine.

Așteptăm 1 Ajutați-ne I

loan Olar, din Petrila, deși 
aflîndu-se la vîrsta de 43 
de ani — nu prea are pînă 
acum cu ce să se laude la 
capitolul muncă cinstită. In 
schimb, cînd e vorba despre 
lucruri tenebroase, furturi 
fără nici o exagerare se poa
te considera primul. In ziua 
de 22 octombrie a.c., a furat 
dintr-un magazin alimentar 
cu autoservire o sticlă de 
băutură. La miliție, a fost 
avertizat că dacă mai conti
nuă astfel 
nou acolo 
pentru tot 
rii“. Dar 
ceva din toate 
lui ? Drumul pierzaniei l-a 
dus a doua 
rea nr. 18 
unde a fost 
cu... musca 
se citi sticla luată ilegal). Că 
vorba aceea, și ulciorul nu 
merge nici el de prea multe 
ori la apă... darmite I. 
Olar. Acum el va trebui să 
dea socoteală pentru... „oa
lele sparte".

au notat, 
au promis, dar noi nu ne-am 

ales cu

Deși este un oraș vechi, Ia 
Petrila nu există o sifonărie. 
Cînd au nevoie de acest pro
dus, ca să-1 procure, cetățenii 
Petrilei trebuie să se depla
seze să cheltuiască timp, bani 
în 
Cu 
s-a 
dar 
babil cu intenția de a rezolva 
problema, întreprinderea co
mercială locală de stat pentru 
alimentație publică Petroșani 
a înzestrat restaurantul „Tran-

silvania" din Petrila cu un a- 
parat pentru fabricat sifon. A- 
cest aparat nu funcționează 
însă ; el stă acoperit de am
balaje în holul restaurantului. 
Oare chiar nu se poate găsi un 
specialist care să pună la punct 
funcționarea acestui aparat și, 
prin aceasta să se ofere popu
lației din Petrila posibilitatea 
de a-și procura sifonul nece
sar pe plan local ?

mirea... „notei“
Ion Lăsculescu, angajat la 

E. M. Dîlja obișnuia să 
„tragă la măsea" cam mult. 
Și cînd era în acea stare de 
euforie avea iarăși o me
teahnă : căuta pricini de ar
țag cu oricine-i ieșea în 
cale. In seara zilei de 19 
octombrie a. c. fiind în bu
fetul „Jiul" a făcut iar pe 
viteazul. Dar amenda de 
500 lei cu care a fost sanc
ționat nu și-a făcut efectul. 
Astfel că, mergînd la cămi
nul exploatării, unde locuia, 
s-a apucat și aici de scan
daluri tulburînd liniștea 
celorlalți locatari. La inter
venția unui subofițer de mi
liție, I. Lăsculescu a răspuns 
prin violență Acum se află 
în așteptarea „notei" pe care 
i-o va acorda instanța pen
tru „demonstrațiile" sale de 
scandalagiu inveterat. In 
orice caz va fi o notă de... 
trecere spre o destinație 
deloc de invidiat...

învățămîntului
(Urmare din pag. 1)

„Mina dreaptă a 
minerului" - perforatorul,

nu sa4 încurce

din regie, pentru întărirea dis
ciplinei în producție, elimina
rea cauzelor care dezorgani
zează lucrul?

Din „sacul de justificări" ce
le nefondat.e, neavenite încep 
să fie golite una cîte una. 
Practica vieții i-a îmbogățit, 
încetul cu încetul, pe oameni, 
cu noi experiențe. Nu lipsa de 
transportoare este cauza, ci 
neîntreținerea lor necorespun
zătoare ! Nici lipsa pieselor 
de schimb. La abatajele meca
nizate unde sînt reclamate 
piesele de schimb, nu se în
registrează restanțe ! Nici lip
să de efective. La majoritatea 
sectoarelor de producție (refe
rirea este valabilă pentru toa
te exploatările) efectivul me
diu scriptic este depășit. In 
schimb apar drept adevărate 
cauze ale rămînerii în urmă o 
insuficientă preocupare pen
tru ca oamenii (îndeosebi noii 
angajați) să devină atașați 
meseriei de miner, lipsa de 
supraveghere pentru ca regia 
să-și facă tot mai conștiincios 
datoria în timpul săptămînii, 
pentru a nu se apela la dumi
nici, soldațe cu randamente 
scăzute, cu cheltuieli mari și 
cu o neadmisă risipă de forță 
de muncă.

Fără a face un inventar al 
tuturor acestor cauze, aminti
te pe larg în ancheta noastră 
precedentă din 21 septembrie 
a. c. arătăm, și de această da
tă, că ele au numitor comun : 
stă în puterea colectivelor să 
le găsească rezolvarea, sînt de

lucrători

competența factorilor educa
ționali ai sectoarelor să Ie e- 
limine cu desăvîrșire.

Drept concluzie la aceste 
rînduri înserăm o apreciere 
repetată de mai multe ori, la 
adresa colectivului de la Lo- 
nea. La remarca critică făcu
tă de mineri „avem
care absentează, ne dezorga
nizează munca", am 
remarca noastră : 
numeroși lucrători cu o înaltă 
conștiință muncitorească, ca
re dovedesc zi de zi o atitudi
ne înaintată față de muncă, 
există numeroși mineri care 
sînt pătrunși tot mai mult de 
înalta răspundere față de plan". 
In sarcina lor, a oamenilor de 
bază ai minei, revine în egală 
măsură educația celorlalți sa- 
lariați, dezvoltarea răspunde
rii lor. cultivarea 
comandamente ale 
rului înaintat al 
noastre socialiste.

adăuga
„dar există

înaltelor 
muncito- 
societății

binețe și ateliere" din punc
tul de vedere al rezultatelor 
obținute pe linia clarificării 
și înțelegerii mai facile a nou
lui, dar și sub aspectul redu
cerii timpului afectat învăță
rii în afară de școală. Lui i 
se poate alătura, din același 
punct de vedere, și articolul 
bine structurat cu clare exem
plificări asociate problemelor 
teoretice expuse, cu titlul „A- 
telier de electronică cu plan 
de producție — Celta", agrea
bil sub aspecte multiple și 
pentru alte profile de atelier 
datorită Universalității sale 
sub aspect concepțional — or
ganizatoric : bază materială, 
dotare, funcționare, plan de 
producție, valorificarea produ
selor.

La capitolul noutăți se pot 
înregistra : necesitatea muncii 
diferențiate cu elevii anului I 
de liceu, efectuarea experien
țelor la domiciliul elevilor și 
valorificarea lor, probleme 
care vin să infirme mentali
tatea falsă potrivit căreia me
todele cu caracter formativ u- 
tilizate în efortul de adaptare

al lecției tradiționale la cerin
țele contemporane ale învă
țămîntului răpesc timp și ar fi 
o piedică în predarea volumu
lui de cunoștințe stabilit de 
programă.

In sprijinul îngrădirii ideii 
greșite că educația în general, 
educația în spiritul dragostei 
de muncă se face cu mare 
greutate la unele discipline, 
mai ales de -tip realist, la cla
sele mici, vine articolul „Cum 
putem educa elevii clasei I în 
spiritul dragostei de muncă", 
pledoarie pentru inventivita
te și fantezie, subordonate 
concepției sănătoase și firești 
că orice disciplină, Ia orice 
clasă, poate și trebuie să fie 
legată organic de realitatea 
concretă a mediului social, de 
viața clasei, a școlii, a orașu
lui, în care trăiesc și învață e- 
levii.
' Volumul cuprinde numeroa

se îndemnuri pentru a include 
în planul de muncă al școlii 
al comisiilor metodice și co
lectivelor de catedră ideile și 
experiențele cu rezultate argu- 
mentale în deplin acord cu 
specificul școlii, cu posibilită
țile sale material-umane.

(Urmare din pag. D
și cio-păstrat perforatoarele 

canele de abataj pneumatice ; 
erau unse și întreținute zilnic. 
Astăzi nu se mai întîlnește la 
echipe această rînduială gos
podărească, ne spunea tovară
șul Knebel Reinhold, secreta
rul organizației de partid nr. 
4 din cadrul minei Dîlja.

Neglijențele semnalate în 
subteran în păstrarea și între
ținerea perforatoarelor se răs- 
frîng negativ asupra randa
mentului acestui utilaj. De la 
fiecare loc de muncă, din lip
sa unor piese de schimb, un 
număr însemnat de perfora
toare stau zile întregi prin a- 
telier pentru remedieri,
recunoscut, este și faptul că 
nici reparațiile capitale și cu
rente nu se fac în toate cazu
rile de cea mai bună calitate. 
Mai mult, perforatoarele noi 
introduse pentru prima dată 
în subteran după o sumară de- 
gresare nu sînt verificate co
respunzător și din acest motiv 
ele nu pot lucra la capacitate.

Fără nici o amînare, con
ducerea minei trebuie să in
tervină prompt pentru a de
termina o bună gospodărire a 
perforatoarelor. Este la prima 
vedere o problemă măruntă, 
dar cu implicații mari în pro
cesul de producție, în reali
zarea productivității muncii la 
extracția de cărbune.

Pentru Alexandru Bică, 
originar din Caracal, popa- 
sul recent făcut în Petroșani 
a fost foarte scurt. Ajuns în 
piața orașului a furat un 
sac cu gogoșari și nici-una, 
nici-două s-a apucat să-și 
laude „marfa", așa pe olte- 
nește, vînzînd-o diferiților 
cetățeni, Deși nu semăna 
nici de departe a precupeț 
cinstit, cumpărători de oca
zie, vînători de „chilipiruri" 
s-au găsit cu duiumul. Dar, 
folosindu-se de „balanța 
incorectitudinii", acum va 
fi „cîntărit" cu o altă „ba
lanță", foarte precisă : cea 
a justiției I

Cpt. Toma FALON, 
ofițer de miliție

De
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Pregătirea din timp cu cele necesare 
a parcului auto

(Urmare din pag. 1)

Mustul dulce, tuamna și ■ ■ ■ șoferii!

Un nou lăcaș destinat găzduirii oamenilor care 
fică aurul verde al munților noștri — cabana forestieră de 
pe Valea Roșia.

Echipele de control al cir
culației rutiere din muni
cipiul nostru fac zilnic — 
uneori și pe timp de noap
te — verificări ale felului 
cum se respectă de către 
conducătorii auto prevede
rile legislației în vigoare 
privind transportul 
siguranța circulației. Consta
tările arată că, din 
mai sînt conducători 
autovehicole care nu 
leg că pe timpul cit stau la 
volan t'rebuie să nu se lașe... 
tentați de mustul dulce I

Spre exemplu, 
tr-un interval de 5 
28 septembrie — 3 
brie, au fost găsiți 
cînd sub influența 
lor alcoolice Nicolae 
din Lupeni — T 
Ștefan Știrbu din 
(autoatelier SUT). 
iBonaraș, Constantin 
și alții care bineînț 
și-au primit „porția' de sanc
țiuni (conform legii) 
part'ea organelor de 
ție care i-au depistat, 
însă interesant de remarcat 
un lucru, după părerea noas
tră destul de semnificativ : 
nici o autobază, un garaj, 
etc. nu comunică miliției 
circulației măsurile pe care 
le iau ei, conducerile respec- 

indivizilor 
orice 
ruti-

rutier,

Păcate, 
de 

înțe-

numai în- 
zile — 
octom 
condu- 

băuturi- 
Chivu 

Bărbăteni.
Banița 
Adrian 
Găman 
ies că

din
mili-
Este

tive, împotriva 
iresponsabili care în 
moment al circulației

ere pot produce 
chiar din cele mai 
pentru că nu se pot 
de la băutură...

O altă problemă — 
zon —o ridică chiar toamna, 
care a venit deja 
cortegiul 
umezeală, 
te 
le

de 
ceață, 

redusă I După 
regulamentare.

accidente, 
grave, 
abține

de se-

cu tot 
neajunsuri : 

vizibilita- 
prevederi- 
pînă la 1

încuie-

a fost

ajutor defectă, prezoane slă
bite Ia roți, uși cu 
tori defecte etc. In aseme
nea „stare tehnică"
găsită și mașina 21 Hd 614 
a electricienilor din Petro
șani, mașina nr. 31 Hd 3773 
a STRA și altele.

„Cineva" a luat bani pen
tru „verificarea tehnică" dar 
ar trebui ceruți banii îna-

Pe teme de circulație
iunie toate autovehicolele 
trebuiau să fie supuse ve
rificării tehnice, avînd eli
berat’ și un act atestator în 
acest sens.

...Actul respectiv de verifi
care îl posedă ele mașini
le, dar starea tehnică reală 
a unor autovehicole dez
minte cu prisosință „garan
ția" verificării. Convinge în 
acest sens faptul că tablele 
și șuruburile curg cu nemi
luita după multe mașini — 
în special autocamioane, care 
circulă „verificate". Ce „ve
rificare tehnică" a putut fi 
făcută autocamionului 32 Hd 
1344 aparținînd 
T.C.M.M. care la un 
făcut în... octombrie 
luni după termenul 
cheiere a verificărilor) 
găsit, de un echipaj al mili
ție® ftîrculațîei, cu frîna de

șantierului 
control 

(la 4 
de în- 
a fost

poi pntru că așa... muncă 
merită plătită ! Acolo, la 
raje, la personalul 
trebui umblat mai 
sancțiunile. Șoferul 
ționat (dacă este 
iar dacă nu-i, circulă 
ziua, săptămîni, luni întregi 
cu mașina într-o stare neco- 
respunzâtoare putînd produ
ce oricînd 
tocmai cum 
cap se strică, 
vehicolul de 
ajunge stricat în circulație I

Ne aflăm în plină 
nă. Acum trebuie 
te mașinile pentru 
da de 
Starea 
misiilor.
nare, a 
lor de 
farurilor, 
zilor retrovizoare si

nu 
ga- 

tehnic ar 
mult cu... 
este sanc- 
prins ! ! I) 

toată

accidente ! In- 
peștele de la 

așa și auto- 
la garaj —

toam- 
pregăti- 
perioa- 

anotimp nefavorabil, 
motorului, a t’rans- 

sistemelor de frî- 
cabinei.

semnalizare 
stopurilor,

mijloace- 
optică, 
oglin- 

itereă-

toarelor de parbriz etc, 
bufe să facă obiectul 
verificări amănunțite 
partea garajelor și șoferilor. 
La această operație să nu se 
uite starea acumulatoarelor 
deoarece ele fac de multe 
ori ca mașinile să rămînă în 
„pană de curent" pe 
nea drumului. O 
specială e necesar 
acordată cauciucurilor 
timp de ploaie, mîzgă, asfalt 
umed, cauciucurile tocite, cu 
desene șt'erse, fiind deosebit 
de periculoase la efectua
rea frînărilor bruște sau vi
rajelor „ascuțite" și deci pu
tînd duce la accidente! Ca
uciucurile șterse trebuie ne
greșit schimbate cu cauciu
curi bune, care oferă o mai 
mare siguranță în circulație 
pe drumurile alunecoase din 
timpul iernii.

Crearea unor condiții pen
tru ca circulația rutieră să 
se desfășoare cît mai bine, 
este o cerință acută în fata 
conducerilor de garaje, auto
baze etc. Șoferii bețivi și 
mașinile defecte — iată doi 
factori negativi care 
eliminați cu hotărîre 
șoselele noastre. Sînt 
majore ale asigurării 
circulații rutiere în 
de siguranță tot' mai 
mai cu seamă în anotimpul 
friguros

tre- 
unei 
din

margi- 
atenție 
să fie
— pe

trebuie 
de pe 
cerințe 

unei 
condiții 

bune.

St. PWI®

timpul friguros. In aceste zile 
vor sosi un nou stoc de acu
mulatoare de 200 A/h, astfel 
că vom putea acoperi în mă
sură mai bună cerințele par
cului auto.

— In privința reparațiilor 
capitale făcute la autovehicu
lele transportului în comun 
ce ne puteți spune ?

— Pînă în prezent, în cursul 
acestui an, 29 de autobuze au 
cunoscut metamorfoza unor 
remedieri de ansamblu, impu
se de starea tehnică în care se 
aflau. Mai avem în curs de 
reparații două autobuze la 
Tg. Mureș și două corpuri de 
motoare la Craiova, care pînă 
la finele anului vor sosi, com- 
pletînd zestrea parcului auto. 
In atenția noastră a stat și 
asigurarea unor cantități de 
materiale antiderapante (ni
sip și sare), care vor fi repar
tizate în diferite puncte de pe 
traseele de circulație ale ma
șinilor noastre.

— După cîte știm în privin-

ța carburanților și lubrifian- 
ților situația nu se poate spu
ne că e prea roză...

— Intr-adevăr, în momentul 
de față aceasta pentru noi 
constituie problema nr. 
rezolvat. Repartiția de 
bustibil ne-a fost făcută 
sută de tone mai mică 
necesarul parcului auto, 
făcut în acest sens demersu
rile necesare pentru a ne fi 
suplimentată cantitatea de 
benzină, în următoarele luni, 
preîntîmpinînd ' astfel eventu
alele stagnări ale traficului.

Sperăm că odată ce ano
timpul alb va îmbrăca în 
mantia-i glacială ținuturile 
noaste să putem consemna 
situația unui bun transport în 
comun, sau cum se mai spune, 
„ca pe roate", spre mulțumirea 
populației. Premisele atingerii 
acestui deziderat vor fi susți
nute — și cu atît mai mult cu 
sorți de izbîndă — de pregăti
rile făcute la timp și temeinic 
în parcurile auto ale E.G.C. ca 
și prin finalizarea grabnică a 
celor în curs de execuție.

1 de 
com- 
cu o 
decît

Am

Mica publicitate
PIERDUT poșetă albă cu multe fotografii. Găsitorului 

recompensă. Petrila, str. Republicii 194/4.

FAMILIA Erseny Wilma mulțumește pe această cale 
tuturor celor care au fost alături de ea în momentele ce
le mai grele pricinuite de pierderea scumpului lor soț, 
tată și bunic Erseny Ștefan.
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EVOLUȚIA SITUAȚIEI

DIN ORIENTUL APROPIAT
Ședința Consiliului de Securitate

NAȚIUNILE UNITE 27 
(Agerpres). — Consiliul 
Securitate s-a întrunit, 
noaptea de vineri spre 
bâtă la cererea ministrului de 
externe egiptean, Mohammed 
Hassan El-Zayyat, pentru 
examina plîngerea R. A. E- 
gipt, privind violarea de că
tre Israel a încetării focului în 
Orientul Apropiat.

Consiliul a dezbătut cu a- 
cest prilej propunerea comună 
a reprezentanților Indiei și 
Iugoslaviei, adoptînd prin con
sens (fără vot), hotărîrea de 
a-1 autoriza pe secretarul ge
neral al O.N.U., Kurt Wald
heim, să trimită, dacă va con-

de 
în 

sîm-

a

sidera acest lucru necesșr, un 
contingent suplimentar al for
țelor speciale ale Națiunilor 
Unite din Cipru în Orientul 
Apropiat, în scopul suprave
gherii respectării încetării fo
cului. Consiliul a cerut, de a- 
semenea, secretarului general 
și președintelui Consiliului de 
Securitate pe
Laurence McIntyre 
să apeleze la toate 
teresate pentru a 
fectiv cu Comitetul 
nai al Crucii Roșii
rile depuse de această organi
zație în domeniul umanitar.

Vineri seară, înainte de con
vocarea Consiliului, la sediul

luna în curs, 
(Australia) 
părțile in- 
coopera e- 
Internațio- 
în efortu-

O.N.U. din New York, a fost 
dat publicității un raport al 
secretarului general în legă
tură cu crearea unei forțe de 
urgență a Națiunilor Unite 
pentru supravegherea încetării 
focului în Orientul Apropiat.

„Secretarul general aprecia
ză că această forță trebuie să 
aibă un efectiv de 7 000 
oameni, iar mandatul său să 
aibă inițial, valabilitatea de 
șase luni", precizează docu
mentul citat. Cheltuielile ne
cesare întreținerii acestui con
tingent în prima jumătate de 
an, sînt evaluate în raportul 
lui Kurt Waldheim, la 30 mili
oane dolari.

de

*

CAIRO 27 (Agerpres). — 
Primele unități ale forțelor 
de urgență ale O.N.U., trimise 
în Orientul Apropiat pentru a 
supraveghea aplicarea rezolu
ției Consiliului de Securitate 
privind încetarea focului, 
sosit la Cairo, 
genția MEN,

Sîmbătă, un 
cuvînt egiptean

informează

purtător 
a anunțat

au
a-

de 
că

★
armata israeliană a împiedi
cat un prim grup de observa
tori O.N.U. să treacă pe șosea
ua care duce de ia Cairo la 
orașul Suez. Un purtător de 
cuvînt al Organizației Națiu
nilor Unite a anunțat la Cai
ro că acest grup a reușit să 
ajungă,- sîmbătă, la Suez, după 
ce generalul Enno Siilasvuo, 
șeful tuturor forțelor O.N.U.

★
din Orientul Apropiat, a fost 
chemat la fața locului și a 
determinat trupele israeliene 
să lase să treacă detașamentul 
O.N.U. prin punctul de con
trol israelian, situat la circa 
90 km de Cairo pe șoseaua 
Cairo—Suez.

Conferința pentru securitate 
și cooperare în Europa

încheierea acestui

co-

GENEVA 27 (Agerpres). — 
Corespondență de la Dumitru 
Ținu ; Ședințele plenare ale 
unora dintre principalele or
gane de lucru ale Conferinței 
pentru securitate și cooperare 
în Europa au constituit un 
prilej pentru examinarea evo
luției dezbaterilor în săptămî- 
na care s-a încheiat, de evalu
are a progreselor înregistrate. 
Participanții la lucrările 
misiei întîi a conferinței
care se ocupă de aspectele po
litice, juridice și militare ale 
securității — au fost, astfel, 
unanimi în a aprecia că, în 
ultima perioadă, ritmul de ac
tivitate în organele sale sub
sidiare s-a intensificat, fiind 
evidentă preocuparea pentru 
o abordare cît mai concretă a 
problematicii circumscrise a- 
cestui punct al ordinii de zi. 
Aceste aprecieri sînt întărite 
de exemplele pe care le oferă 
desfășurarea, din ultima săp
tămînă, a tratativelor în di
versele compartimente ale 
Conferinței. Astfel, în Subco
misia pentru principiile meni
te să guverneze relațiile din
tre state, discuțiile — axate în 
acest interval de timp asupra 
principiului nerecurgerii la 
forță — s-au remarcat prin 
caracterul lor complet, prin 
profunzimea argumentelor pre
zentate.

Documentele ce vor fi adop
tate de conferință — s-a ară
tat în numeroase intervenții 
— trebuie să cuprindă angaja
mente ferme .care să asigure o 
interdicție globală a folosirii 
forței sau amenințării cu fo
losirea forței. Unele delegații 
au propus să se prevadă ex
cluderea, in relațiile dintre 
statele participante, a orică
ror forme de presiuni de or
din politic, militar, economic, 
care ar împiedica executarea 
drepturilor inerente suverani
tății.

După 
larg și cuprinzător schimb de 
opinii, participanții au trecut 
la examinarea conținutului 
principiului inviolabilității 
frontierelor. Delegațiile
U.R.S.S. și Franței au prezen
tat propunerile lor referitoare 
la formularea acestui princi
piu.

Tot în această săptămînă, 
în organul special de lucru 
s-au încheiat discuțiile gene
rale asupra proiectului elvețian 
de convenție pentru regle
mentarea pe cale pașnică a 
diferendelor. Ideea reglemen
tării pe cale pașnică a diferen
delor existente sau care ar 
putea să apară în relațiile 
dintre state a fost unanim îm
părtășită, urmînd să se concre
tizeze formele și mijloacele 
prin care să se asigure înfăp
tuirea acestui principiu.

Subcomisia pentru aspecte
le militare ale securității a 
avut în atenție, în această 
săptămînă, normele care tre
buie să stea la baza negocieri
lor asupra dezangajării mili
tare și dezarmării pe plan ge
neral european, ca și în dife
rite regiuni ale Europei. In 
abordarea acestor aspecte, 
participanții au pornit de la 
necesitatea de a asigura o 
perspectivă acestor negocieri, 
spre atingerea obiectivului fi
nal al transformării continen
tului european într-o zonă a 
păcii și securității. Propuneri
le românești și iugoslave pre
zentate în cadrul- dezbaterilor 
s-au bucurat de 
jin.

Un pronunțat 
lucru au avut și 
ganelor conferinței care 
ocupă de vasta problematică 
â cooperării economice și teh- 
nico-științifice, precum și cele 
ale Comisiei pentru probleme
le cooperării culturale și dez
voltarea contactelor umane.

TEL AVIV 27 (Agerpres). — 
Un purtător de cuvint al Co
mandamentului forțelor arma
te israeliene a declarat că, 
sîmbătă, nu s-au semnalat de- 
cît cîteva rafale sporadice pe 
frontul Suez și că încetarea 
focului se menține pe ambele 
fronturi. Pe. de altă parte, a- 
genția Associated Press anun
ță că grupuri de observatori 
ai O.N.U. venind de la Tel 
Aviv au luat poziție pe liniile 
de încetare a focului israelia- 
no-siriene.

CAIRO 27 (Agerpres) — 
Președintele Republicii Arabe 
Egipt, Anwar Sadat, a confe
rit, sîmbătă, cu ministrul afa
cerilor externe al Algeriei, 
Abdelaziz Bouteflika, asupra 
situației din Orientul Apro
piat — anunță agenția United 
Press International.

In aceeași zi, șeful statului 
egiptean a avut o întrevedere 
cu președintele Ugandei, Idi 
Amin, care a întreprins o vi
zită la Cairo.

♦
■Ț*

Evenimentele

un larg șpri-

caracter 
ședințele

de
or-
se

SANTIAGO DE CHILE 27 
(Agerpres). — Șeful juntei 
militare din Chile, generalul 
Augusto Pinochet, a declarat, 
în cadrul unui turneu între
prins în trei provincii din su
dul țării că pînă la sfîrșitul 
tmului 1973 costul vieții va 
crește cu 1 600 la sută, anunță 
agențiile 
Asociated 
zat că, în 
..produsele 
bunuri vor lipsi".

Institutul național de statis
tică — relevă agenția Asso
ciated Press — a dat publicită
ții un 
că, în 
costul 
Chile 
toate 
militare, prețurile au crescut 
la aproape toate produsele de 
bază.

France Presse și 
Press. El a preci- 
această perioadă, 
alimentare și alte

raport în care se arată, 
cursul lunii septembrie, 
vieții s-a majorat în 

cu 192,8 la sută, și cu 
încercările autorităților

Cuvîntarea lui Leonid 
Brejnev rostită la Congresul 

Mondial al Forțelor Păcii
la Con- 
Forțelor 
secretar

P.C.U.S.,

MOSCOVA 27 (Agerpres). — 
In cuvîntarea rostită 
greșul Mondial al 
Păcii, L. I. Brejnev, 
general al C.C. al
a relevat importanța con
vocării lucrărilor acestuia 
în momentul în care principi
ile coexistenței pașnice între 
state cu orînduiri sociale dife
rite se bucură de o recunoaș
tere tot mai largă. In context, 
vorbitorul a consemnat muta
țiile favorabile 
pe continentul 
transformările pozitive în ul
timii doi ani în relațiile 
U.R.S.S. cu S.U.A., încetarea 
războiului în Vietnam.

L. I. Brejnev a subliniat ro
lul politicii, externe, principiale 
și consecvente de pace, pro
movată de țările socialiste, în 
destinderea încordării interna
ționale.

Referindu-se în continuare 
la situația din Orientul Apro-

destinderii 
european.

piat, secretarul 
C.C. al P.C.U.S. 
cererea adresa'tă de președin
tele Egiptului, Sadat, Uniunii 
Sovietice și S.U.A., de a tri
mite reprezentanți în regiunea 
acțiunilor militare pentru a 
supraveghea îndeplinirea re
zoluției Consiliului de Secu
ritate cu privire la încetarea 
focului, țara sa a trimis deja 
acești reprezentanți.

Subliniind necesitatea res
pectării stricte a recentelor 
rezoluții ale Consiliului de 
Securitate, L. I. Brejnev a 
spus : Ne situăm ferm pe po
ziția că tuturor statelor și po
poarelor din Orientul Apropi
at, repet tuturor, trebuie să li 
se asigure pacea, securitatea 
și inviolabilitatea frontierelor. 
Uniunea Sovietică este gata 
să participe la garanțiile co
respunzătoare.

genera] al 
a arătat că la

PARIS 27 — Corespondentul 
Agerpres, Paul Diaconescu, 
transmite: La Paris a avut 
loc Plenara C.C. al P.C.F. 
care a dezbătut raportul 
prezentat de Andre Vieuguet, 
membru al Biroului Politic, 
secretar al C.C. al P.C.F., 
intitulat „Pentru o activitate 
ideologică și 
partidului în 
la înălțimea luptei 
progres, democrație 
cialism” .

Plenara 
zoluție 
tută și 
situația 
piat.

In încheierea dezbaterilor, 
a luat cuvînful 
Marchais, secretar 
al P.C.F.

politică a 
întreprinderi 

pentru 
și so-

o re- 
dezbă-

a adoptat 
problema 

declarație privind
în
o
din Orientul Apro-

Georges 
general

PEKIN (Agerpres). — Stu
dierea și aplicarea în produc
ție a proprietăților izotopilor 
radioactivi și a unor radiații 
s-a răspîndit tot mai mult, 
in ultimii ani, în unitățile cu 
profil industrial, agricol sau 
medical din R.P. Chineză.

Astfel, prin utilizarea ra
diaților sau prin combinarea 
acestei metode cu altele, în 
numeroase regiuni ale tării 
s-au obținut zeci de varietăți 
noi de orez, grîu, bumbac, po
rumb, soia șau alte plante, 
noile soiuri caracterizîndu-se 
prin productivitatea sporită, 
maturizare timpurie și rezis
tentă. Intr-un alt sector — în 
cultura viermilor de mătase 
— iradierea ouălor cu doze 
reduse de neutroni rapizi a 
provocat o creștere accelera
tă a acestor viermii Cu suc
ces a fost folosit procedeul 
iradierii în prevenirea încol- 
firii cepei în timpul depozi
tării- și în prevenirea înmulți
rii unor insecte dăunătoare. 
De asemenea, izotopii și-au 
dovedit utilitatea în studierea 
unor procese din siderugie și, 
tot cu ajutorul lor, s-au obți
nut rezultate remarcabile in 
tratarea anumitor maladii.

R. S.dezvoltarea economiei 
Slovace. Potrivit datelor pu
blicate de agenfia C.T.K., pla
nul producției industriale pe 
perioada amintită a fost rea
lizat, în această republică, în 
proporție de 100,9 la sută. Se 
remarcă, totodată, că 69,1 la 
sută din sporul de producție 
a fost obținui prin ridicarea 
productivității muncii.

Rezultatele de seamă sînt 
semnalate în industria chi
mică, unde, în comparație cu 
aceeași perioadă a anului 
trecut, volumul producției a 
crescut cu 11,5 la sută, 
domeniul construcțiilor 
mașini, s-a realizat o 
duefie cu 10,2 la sută mai ma
re decît în primele nouă luni 
ale anului 1972. Prin 
irea a 23 745 de noi 
mente, planul anual 
trucfiile de locuinfe 
îndeplinit 
75,6 la sută.

In 
de 

pro-

constru- 
aparta- 

la cons- 
a fost 

In proporție de

BUDAPESTA (Agerpres). 
— La Ajka, in nord-vestul 
Ungariei, a intrat în funcțiu
ne 
cu 
de 
ta

♦

Conferința de presă

BRAT1SLAV A (Agerpres). 
■— îndeplinirea planului de 
stat pe primele nouă luni ale 
acestui an evidențiază succe
sele importante obținute In

Lucrările Congresului Mondial 
al Forțelor Păcii

J

MOSCOVA 27 — Corespon
dentul Agerpres, N. Crețu, 
transmite : In continuarea lu
crărilor Congresului Mondial 
al Forțelor Păcii, care se des
fășoară la Moscova, o serie de 
delegați au făcut expuneri pe 
marginea problemelor înscri
se pe ordinea de zi.

Delegatul român profesor 
dr. docent Jean Livescu, pre
ședintele Comisiei naționale a 
Republicii Socialiste România,

pentru UNESCO, a prezentat 
poziția țării noastre în pro
blemele dezarmării, subliniind 
inițiativele și acțiunile poli
tice întreprinse de România 
pentru înfăptuirea acestui de
ziderat vital al lumii contem
porane.

Sîmbătă după-amiază, con
gresul și-a desfășurat lucrările 
în cele 14 comisii pe probleme, 
țara noastră fiind reprezentată 
în toate aceste organisme de 
lucru.

a președintelui Nixon
WASHINGTON 27 (Ager

pres). — In cadrul unei confe
rințe de presă ținute Ia Wa
shington, președintele Richard 
Nixon s-a referit la situația 
actuală din Orientul Apropiat, 
apreciind că „șansele nu nu
mai pentru menținerea înce
tării focului ci și pentru rea
lizarea unei păci permanente 
sînt, în acest moment, mai 
mari decît au fost vreodată în 
ultimii 20 de ani".

Președintele Nixon a decla
rat că S.U.A. vor trimite ob
servatori în Orientul Apro
piat, dacă vor primi o astfel 
de cerere din partea secreta
rului general al Organizați
ei Națiunilor Unite.

o nouă uzină de alumină 
o capacitate de producție 
240 000 tone pe an. Aceas- 
reprezintă peste jumătate

din totalul capacităților de 
producție a aluminiei, exis
tente în prezent, in R.P. Un
gară. întreprinderea este 
complet mecanizată și auto
matizată, fiind condusă de la 
un tablou central de comandă.

Sesiunea Comitetului
Executiv al Uniunii
Interparlamentare

Firnta suedeză „Volvo'* 
a anunțat obținerea patentului 
internațional pentru un motor 
electric de automobil, bazat pe 
folosirea mai eficientă a prin
cipiului termoelectricității.

Un purtător de cuvin! 
al Ministerului Afacerilor Ex
terne al Zambiei a anunțat, 
vineri, că țara sa a hotărît ru
perea relațiilor diplomatice cu 
Israelul.

In cadrul unei conferin
țe de presă organizate la 

Lima, ministrul relațiilor ex
terne al Perului, Miguel An
gel de la Flor Valle, s-a 
nunțat pentru revizuirea 
tatului interamerican de 
tență mutuală (T.I.R.A.), 
nat în 1948, relevă Prensa La
tina.

pro- 
Tra- 
asis- 
sem-

Jeno Fock, președintele 
Consiliului de Miniștri al 
R.P. Ungare, a primit pe Pe
ter Walker, ministrul comer
țului și industriei al Marii Bri
tanii, aflat în vizită la Buda
pesta pentru convorbiri cu 
privire la relațiile economice 
și comerciale ungaro- britani
ce — informează agenția M.T.I.

Platforma de sondaje 
interplanetare „Explorer- 

50“, lansată joi seară de la Ca-

pe Kennedy, a fost plasată 
o orbită avînd apogeul 
228 000 de km și perigeul

pe 
de 

— de 
196 000 km, a anunțat Agen
ția Națională pentru aeronau
tică și cercetare a spațiului 
cosmic (N.A.S.A.).

In cursul acestui an 
în întreaga lume au fost înre
gistrate 57 000 de cazuri de 
holeră, se arată într-un raport 
al Organizației Mondiale a Să
nătății, dat publicității la Ge
neva. Cele mai multe cazuri 
au fost semnalate în unele țări 
asiatice.

La clinica urologică 
a spitalului „Rebro", din Za
greb, a fost realizat cu succes 
un transplant de rinichi, al 
cărui beneficiar este un medic

„Cosnios-603'
MOSCOVA 27 (Agerpres). — 

La 27 octombrie, în Uniunea 
Sovietică a fost lansat sateli
tul artificial al Pămîntului 
Cosmos-603“. După cum

Barbă
20,40
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21,308,00
8,30

20.35
20,40

DUMINICA 28 octombrie

transmite agenția TASS. la 
bordul satelitului sînt insta
late aparate destinate continu
ării explorării spațiului cosmic.

psihiatru în vîrstă de 40 de 
ani.

Guvernul venezuelean 
a hotârît sporirea cu 65 la sută 
a prețului petrolului brut la ex
port - anunță agențiile United 
Press International și France 
Presse. Prețul la barilul de țiței 
a fost fixat la 7,24 dolari, în 
comparație cu ce) stabilit la în
ceputul lunii octombrie, la 4,89 
dolari.

GENEVA 27 — Trimisul
special, Dumitru Ținu, trans
mite : Sîmbătă, la Geneva a 
avut loc sesiunea Comitetului 
Executiv al Uniunii Interpar
lamentare.

Comitetul Executiv a trecut 
în revistă - rezultatele sesiunii 
Consiliului Interparlamentar, 
care s-a desfășurat în această 
săptămînă la Geneva, și a dis
cutat o serie de probleme pri
vind organizarea viitoarei re
uniuni interparlamentare, care 
urmează să aibă loc la Bucu
rești, între 15 și 20 aprilie 
1974. Printre problemele ce 
vor fi înscrise pe ordinea de 
zi figurează: rolul parlamen
telor în intensificarea efortu
rilor privind limitarea și în
cetarea cursei înarmărilor, 
studierea principiilor și măsu
rilor care trebuie să conducă 
la prevenirea tuturor formelor 
de discriminare și, în special, 
la abolirea apartheidului.

Comitetul Executiv a anali
zat, totodată, măsurile pentru 
punerea în aplicare a hotărîrii 
Consiliului Interparlamentar 
cu privire la organizarea Aței 
a doua conferințe 
parlamentare pentru 
tate și cooperare în 
care urmează să aibă 
cum s-a anunțat, la Belgrad. 
Problemele ordinii de zi și 
data conferinței urmează a fi 
stabilite cu ocazia sesiunii de 
primăvară a Uniunii Interpar
lamentare, de la București.

Comitetul Executiv a hotă
rît, de asemenea, constituirea 
unei comisii pentru revizuirea 
statutelor Uniunii Interparla
mentare. Comisia este condu
să de S. Dhillon, președintele 
provizoriu al Uniunii Interpar
lamentare, și este formată din 
Andre Chandernagor (Franța), 
Robert Stafford (S.U.A.) - și 
Corneliu Mănescu (România),

inter- 
securi- 

Europa, 
loc, așa
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DUMINICA, 28 OCTOMBRIE 
PETROȘANI — 7 Noiem

brie : Fantoma lui 
Neagră ; Republica: Sălbăti
cia albă ; PETRILA : Pe ari
pile vîntului; LONEA — Mi
nerul : Grăbiți apusul soare
lui ; ANINOASA: Poliția 
mulțumește ; VULCAN : A- 
cea pisică blestemată ; LU- 
PENI — Cultural: Parașutiș- 
tii ; Muncitoresc : Marea e- 
vadare ; URICANI: Maria 
Stuart.

LUNI, 29 OCTOMBRIE 
PETROȘANI — 7 Noiem

brie : Distratul ; Republica : 
Cutezanța ; PETRILA: Pe a- 
ripile vîntului ; LONEA — 
Minerul: Grăbiți apusul soa
relui ; ANINOASA: Poliția 
mulțumește ; VULCAN : Pi
ciul va avea un frățior ; LU- 
PENI — Cultural: Fantoma 
lui Barbă Neagră ; Muncito
resc : Marea evadare ; URI
CANI : Maria Stuart.

DUMINICA, 28 OCTOMBRIE
6,00 Buletin de știri 5 6,05

Concertul dimineții ;
Radiojurnal : 8,00 Partidu
lui, inima și versul ; 8,10
Ilustrate muzicale ; 9,00 Ora 
satului; 10,00 Radiomagazi- 
nul femeilor ; 10,30 Succese
le discului — muzică ușoa
ră ; 11,00 Buletin de știri ; 
11,05 Intîlnire cu melodia 
populară și interpretul pre
ferat ; 11,35 Orchestra Mario 
Capuaro ; 12,00 De toate
pentru toți ; 13,00 Radiojur
nal. Sport ; 13.15 Stele ale 
cîntecului ; 14,00 Unda vese
lă ; 14,30 Din melodiile Bu- 
cureștiului ; 14,45 Sport și 
muzică ; 17,15 Cîntec, joc și 
voie bună ; 17,30 Azi în Ro
mânia ; 17,40 Opereta „Val
surile Vienei" : 18.00 Lucrări 
simfonice din creația com
pozitorilor noștri ; 18,30 Al
bumul interpreților de mu
zică populară ; 19,00 Radio
jurnal ; 19,15 Estrada dumi- 

• nicală ; 20,45. Consemnări ;
22,00 Radiojurnal ; 22,10 Pa
noramic sportiv ; 
mente din opera 
rul; 23,00 Dans 
24,00 Buletin de 
5,00 Estrada nocturnă.

22,30 Frag- 
„Coregido- 
non-stop ;

știri ; 0,03-

16.50
18.50
18,55

19,20

19,30

20,10

Bună dimineața. 
Cravatele roșii din ju
dețul Dolj.
Film serial. Daktari. 
Viața satului. 
Emisiune în 
maghiară.
De strajă patriei. 
Album duminical, 
Film serial: — „In 
ultimul minut".
Episodul II — „Prizo
niera".
Magazin sportiv. 
Publicitate.
Vetre folclorice: Ța
ra Hălmagiului.
1001 de seri — Flori 
pentru Mihaela. 
Telejurnal. Săptămî- 
na politică internă și 
internațională în i- 
magini.
Reportajul săptămînii. 
La marginea geogra
fiei — reportaj în 
Deltă.

limba

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

21,85

22,00

Publicitate.
Teatru liric TV.
două Carmen 
Spectacol-montaj 
alizat de Televiziunea 
română, în colabora
re cu Televiziunea 
ungară.
Publicitate.
Aventuri în epoca de 
piatră.
Recital Doina Spăta- 
ru-Olinescu.
Telejurnal — sport.

LUNI, 29 octombrie

17.30

18,00
18,05

18,20

18,40

19,00
19,15
19,20

19,30

Curs de limbă france
ză — Lecția 66.
Telex.
La ordinea zilei. Azi 
județul Bistrița-Nă- 
săud.
Căminul. „Unde sînt 
absenții ?“
Ankara —- Reportaj 
filmat de Toma Geor
ge Maiorescu.
Scena.
Publicitate.
1001 de seri. Zece că
ței.
Telejurnal. Cincinalul

22,20

înainte de termen. 1973 
— an hotărîtor.
Cîntecul săptămînii. 
„Harnice" de Adalbert 
Winkler.
Anchetă TV. Ce doriți 
dumneavoastră ? Co
merțul, industria u- 
șoară și bunul gust. 
Interpretul preferat; 
Maria Cornescu.

Revista literar-artisti- 
că TV.

Roman foileton. Tine
rele. Producție a stu
diourilor de televiziu
ne engleze (I).
24 de ore.

Valorile temperaturii înre
gistrate în cursul zilei de 
ieri :

Maximele : Petroșani 14 
grade ; Parîng 7 grade.

Minimele : Petroșani — 4 
grade : Parîng — 1 grad.

PENTRU URMĂTOARELE 
24 DE ORE : Vremea conti
nuă să rămînă răcoroasă, cu 
cer variabil, mai mult senin. 
Vîntul în general slab. Di
mineața se va produce bru
mă.

Vltava. Construit din piatră, 
orașul vechi pare a cere ca 
aspectul lui grav și medita
tiv să fie îmbogățit de stră
lucirea soarelui sau de albea
ța zăpezilor, ambele atît de 
puțin prezente aici. Cel ne
obișnuit cu imaginea dată 
de conviețuirea îndelungată 
cu orașul, întîlnește la Pra- 
ga o lume a priveliștilor pes
trițe și a detaliilor suprinză- 
toare, a micilor piețe, stră
duțelor întortochiate, 
delor și grădinilor, 
permanent cum peste
trecutul își unește suflul cu 
ce] al prezentului. Bogăția 
arhitectonică moștenită 
la generațiile care s-au 
cedat situează Fraga pe 
mul loc între orașele 
hoslovaciei. In puține centre, 
ale Europei s-a păstrat un a- 
semenea ansamblu de monu
mente din toate veacurile a 
căror urme, puternice și trai
nice, pot fi descoperite aici 
în zeci de cetăți, în cartiere 
întregi de locuințe, biblio
teci, muzee. Mîndria orașului 
și, firesc, cea mai mare a- 
tracție penrtu vizitatori o 
reprezintă Prasky hrad (cas
telul praghez). Această în
truchipare de piatră a isto
riei multiseculare a poporu
lui ceh păstrează memoria 
multor evenimente tumul
toase cu adinei implicații în 
viața politică și socială a ță
rii. Fiecare dinastie succeda
tă la tron I-a lărgit l-a recon
struit, așa se explică îngră
mădirea și amestecul de sti
luri arhitectonice.

De aici, de pe 
stîncilor pe vîrful 
află complexul de 
poți cuprinde cu privirea pa
norama întregului oraș. In 
față pe malul opus al Vlta- 
vei, celălalt simbol al istori
ei vechi — Vysehrad. Spre 
răsărit, tot în vîrf de stîncă, 
irumpe in toată măreția lui 
monumentul eliberării — cu 
mausoleul primilor luptători 
pentru eliberarea și indepen
dența statului — simbolul o- 
rașului nou. Triunghiul tra
sat în spațiu cu privirea in
clude între laturile lui Pra- 
ga milenară — comoara de 
clădiri maiestoase și opere 
de artă făurite cu pasiune și 
dragoste de atîtea generații 
și, Praga contemporană — 
Praga muncii, Praga socia-

de 
suc- 
pri- 
Ce-

inălțimea 
cărora se 

castele,

listă. Din punct de vedere 
spațial, se vorbește despre o- 
rașul vechi (stare mesto), 
concentrat în jurul pieții pri
măriei ; vechi, și oraȘul nou 
(nove mesto), 
de temelie a 
1348 de Carol 
atunci datează și concepția 
urbanistică care pretinde ca 
fiecare cartier important al 
orașului să-și aibă propriul 
său centru politic, economic 
și social respectiv piața lui. 
Cea mai importantă a fost și 
a rămas Vaclavske nu numai 
pentru că pe timpuri ea fă
cea legătura între vechiul și 
noul oraș, ci pentru că este 
cea mai largă și modernă. 
Este îndrăgită deopotrivă de 
tineri și vîrstnici, de străini 
și localnici.

Ar fi nedrept să se consi
dere că faima de astăzi a ca
pitalei cehoslovace se dato
rează în exclusivitate nim
bului aurit al trecutului său 
milenar. Pentru că Praga es
te, înainte de toate, leagănul 
industriei moderne cehoslo
vace. Aici s-au născut și au 
luat extindere industriile 
tradiționale ale țării. Cu cei 
peste 200 900 de muncitori ai 
săi, capitala contribuie as
tăzi cu peste 15 procente la 
volumul producției industri
ale, în Praga afiîndu-se ase
menea giganțî industriali ca 
C.K.D., Tesla, alături de u- 
zine de vagoane, locomotive, 
mecanică fină, mașini mate
matice de calcul, întreprin
deri textile și alimentare etc.

Ca fiecare mare aglome
rare socială, și Praga își are 
problemele ei — multe, com
plexe, cu soluții de rezolvare 
mai apropiate sau mai de
părtate. Primarul Pragăi 
Zdenek Zuska, alți membri 
ai Comitetului orășenesc au 
vorbit în detaliu, la o confe
rință de presă cu corespon
denții străini, despre grijile 
municipalității, despre mo
dul în care acestea își vor 
găsi rezolvarea.

„Și Ia noi, spunea primarul, 
se pune cu acuitate problema 
locuințelor. Este adevărat că 
am moștenit un oraș, în ge
neral modern și solid făcut, 
dar poate tocmai de aceea 
înaintașii noștri au constru
it puțin. Ritmul construcți
ilor nu a ținut pasul cu creș
terea populației orașului, cu

a cărui piatră 
fost pusă în 
al IV-lea. De

în ultimii doi 
total de aparta- 
construiesc în 

ridică la

noile cerințe pe care le ridi
ca dezvoltarea socialistă a 
lui nici în anii de după eli
berare. Abia 
ani numărul 
mente ce se
Praga anual se 
20 000 ; în întreg cincinalul 
actual urmează să fie date 
în folosință 40 000 aparta
mente".

Gospodarii orașului încear
că să găsească soluții și pen
tru alte aspecte ale vieții o- 
rășenești pe care înaintașii 
lor nu le-au intuit suficient. 
Una dintre acestea este ..su
focarea" centrului din cauza 
îngustării străzilor, unele de 
circa 2,5 m, în orele de vîrf 
ale circulației se înaintează 
cu o viteză de melc. Pentru 
a reda centrul pietonilor s-a 
elaborat un complex de mă
suri cunoscute sub numele 
de proiectul „R“ (reoganiza- 
re, reglementare, regulariza
re) care, în esență, urmărește 
interzicerea staționării auto
mobilelor de orice fel în pe
rimetrul central.

Supraaglomerarea indus
trială și cea automobilistică 
a născut și cealaltă ..boală a 
secolului", — poluarea. ..Mi
nisterul sănătății, spunea dr. 
Jiri Șovina, admite căderea, 
pe 1 km2, pe parcursul unui 
an, a 150 tone praf industri
al sau alte impurități. Dar în 
Praga sînt perimetre indus
triale, cartierul Smichov, de 
exemplu, unde căderile au 
depășit 700 tone anual. A- 
lături de coșurile uzinelor și 
fabricilor, celelalte supape 
de infectare a mediului sînt 
formate din încălzirea cu 
cărbune a orașului (acum 90 
Ia sută din clădiri folosesc a- 
cest combustibil) și prolife
rarea automobilismului. So
luțiile menite să contribuie 
la diminuarea poluării me
diului de viață sînt multiple. 
Cele mai radicale, însă, se 
referă la scoaterea în afara 
perimetrului orașului a unor 
unități industriale, introdu
cerea gazului metan ca prin
cipal combustibil de încălzire 
a locuințelor, descongestio
narea centrului prin aplica
rea proiectului „R“. In aceste 
condiții, cele peste 10 000 
hectare de grădini și parcuri 
ale Pragăi și 1 600 hectare 
de păduri, aflate în perime
trul orașului, își vor spori 
rolul lor binefăcător asupra 
mediului înconjurător.
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