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RĂSPUNDERE . ORDINE . COMPETENȚĂ

cerințe primordiale pentru realizarea 
sarcinilor la extracția de cărbune

IN ABATAJELE VĂII JIULUI

Fiecare zi marcată de ritmul intens al muncii 
pentru îndeplinirea planului

Exemplu de consecvență și dăruire
0 între 9-12 tone productivitate în abataj cameră

O dată, de două ori, de ne
numărate ori în acest an. dar 
mai cu seamă în ultimele zile, 
acest miner tînăr care se chea
mă IOAN SIMA, a raportat 
conducerii minei Vulcan de a- 
șa manieră îndeplinirea sarci

nilor de plan, încît nu i se 
..găseau" cuvinte de reproș. 
De regulă, raportările sunau 
astfel: 800 de tone în luna au
gust. alte 800 în septembrie, 
600 în octombrie. De la înce
putul anului — peste 4 000 to
ne de cărbune. Se înțelege, a- 
ceste cantități reprezintă plu
suri, ele reprezintă cea mai 
elocventă dovadă a hotărîrii 
unei brigăzi, formată din nu
mai 21 de oameni, de a con
tribui la sporirea necontenită a 
producției de cărbune.

Iată și alte relatări ale tînă- 
rului brigadier, obținute ieri, 
după-amiază :

— Luni, schimbul condus de 
minerul Dumitru Sabău a dat 
..numai" 96 tone. Schimbul ur
mător „doar" 61 de tone. As
tăzi în schimbul I (respectiv 
ieri, 6 noiembrie) n-am dat 
„decît" 100 tone de cărbune...

Ne grăbim să adăugăm că 
în fiecare din aceste schim
buri, în abatajul cameră nr. 5 
din cadrul sectorului III al 
minei Vulcan, unde lucrează 
comunistul loan Sima. s-au 
înregistrat productivități spo

rite, deși minerii au avut de 
realizat mai multe operații de 
lucru. Cu toate aceste operații, 
(ca de exemplu : pușcarea, 
scoaterea cărbunelui rezultat 
din pușcare, armarea, comple
tarea cu juguri, montarea — 
și,, cum a fost luni după-amia- , 
ză, din nou pușcarea frontu
lui — făcute de numai șapte 
oameni pe schimb), ne apare o 
productivitate medio de 9 pî- 
nă la 12 tone de cărbune, pe 
zi. în abataj.

loan Sima nu e de mult timp 
șef de brigadă. Debutul în a- 
ceastă funcție l-a făcut chiar 
cu cîteva greutăți, trebuind să 
conducă două abataje deoda
tă. Nu i s-a părut ceva deose
bit. Anul trecut a executat o 
„retezare" de foc (o lucrare 
nu lipsită de o anumită cotă 
de eroism) Ia temperaturi de 
peste 40 grade. Nici atunci nu 
s-a dat înapoi din fața greută
ților. le-a învins, iar apoi a 
raportat pe un ton cît se poate 
de firesc ceea ce trebuia să 
raporteze : îndeplinirea exem
plară a sarcinii trasate.

Minerii de la Vulcan raportează :

Noi succese pe grafice© Intre 100—200 vagonete de cărbune încărcate schimb de schimb peste sarcinile preliminate
Ritmuri noi de lucru se înregistrează și in abatajele 

minei Vulcan. Față de 1 520 vagonete de cărbune, prelimi
nate pentru schimbul I, au fost încărcate din abataje cu 
100 vagonete mai mult, în ziua de luni, și cu 251 vagonete 
mai mult in schimbul I al zilei de ieri.

La obținerea acestui succes au contribuit îndeosebi 
brigăzile sectorului III al minei, conduse de minerii CON
STANTIN POPA (abataj frontal), IOAN SIMA, NICOLAE 
STOICA, IOAN BALȚATU (abataje cameră). De menționat 
că în abatajele cameră au fost realizate avansări de patru 
cimpuri pe zi și pe fiecare aripă de abataj. Sectorul III a 
raportat în schimbul I al zilei de ieri un plus de 349 tone 
de cărbune.

Și în cadrul celorlalte sectoare ale minei s-a lucrat 
intens, raportindu.se după fiecare schimb, îndeplinirea in
tegrală a preliminariilor, confirmînd astfel hotărîrea colec
tivului de a adăuga noi sporuri de producție la cele în
scrise în graficul realizărilor, in prima jumătate a acestui an.

Concomitent cu stăruințele pentru îndeplinirea și depă
șirea de către fiecare formație de lucru a sarcinii de plan 
la producție se intensifică preocupările minerilor pentru 
pregătirea corespunzătoare a fronturilor de lucru ale anului 
1974.

Un mod eficient de sporire a rodniciei

La Uricani, ziua de ieri a fost 
„o zi plină" cum spuneau mi
nerii. încă după primul schimb 
s-au înregistrat adevărate „vîr- 
;uri“ de producție și multe 
fapte de muncă pe măsura

Trei pușcări pe schimb
hărniciei și priceperii mineri
lor din acest colectiv. Nu-i un 
fapt comun să puști într-un 
schimb de 3 ori și să dai pes
te planul zilei 130 de tone pe 
brigadă. Cum s-a obținut a- 
cest veritabil succes ? Șeful 
de brigadă Traian Pop, care 
ne-a fost interlocutor, ne-a 
vorbit despre el firesc, așa 
cum obișnuiesc să vcrrbea-scă 
despre faptele lor oamenii 
harnici, oamenii pentru care 
munca este domeniul lor de 
afirmare.

— Lucrez în abatajul cameră 
nr. 3 din sectorul II. Cum am 
reușit să pușcăm de 3 ori ? 
Păi, noi lucrăm în două fron
turi. Ne-am împărțit bine oa
menii, într-un front 4, acolo 
unde ne-am gîndit să pușcăm 
de două ori, iar în al doilea, 
2. Am gîndit că cu 4 oameni, 
care mucesc bine, nu se poate 
să nu pușcăm de două ori.

— Cum v-au ajutat tovară
șii de la aprovizionare ?

— Am avut tot ce ne-a tre
buit la locul de muncă. La 
intrarea în șut am tras lem
nul pe suitor. Apoi ne-am 
apucat de lucru. La ora 7 am 
pușcat, pe la 9,30 am pușcat 
a doua oară și am pregătit 
frontul, după evacuarea căr
bunelui, ca să poată pușca și 
cei din schimbul II de două 
ori.
- A treia pușcătură ?
- A treia pușcătură s-a fă

cut în celălalt loc de muncă. 
Acolo au lucrat numai doi or
taci. Au avut mai mult de lu
cru și au pușcat abia pe la 
11. Și ei au pregătit frontul 
pentru schimbul următor.

- Cum v-au ajutat utila
jele ?

— Au mers toate în plin. 
N-am avut necazuri.
- In al ll-Iea schimb cite

pușcări se fac î
- Tot trei, nu se poate altfel.
- Dar în schimbul de 

noapte ?
- Ei nu mai pușcă de trei 

ori, că mai au și alte lucrări 
de făcut.

— Ce pian zilnic ați avut și 
cît ați realizat ?

— Plan avem 150 de tone 
pe zi. De dat am dat in pri
mul schimb 112. Cu ce dau 
ortacii după-amiază și la 
noapte sper să scoatem pe 
ziua de azi (6 noiembrie, n.n.) 
cam 280 de tone. Nu cred că 
ieșim cu mai puțin.
- Cu alte cuvinte totul de

pinde de organizare ?
- Da. Și de organizare, și 

de aprovizionare, și de trans- 
sport. Dar mai ales de oa
meni. Dacă avem tot ce ne 
trebuie nu se poate să nu puș
căm în două schimburi de 
cite 3 ori. Eu cred că numai 
așa vom merge toată luna, că 
ne vom îndeplini zi de zi pla
nul. Nu se poate altfel.

Ne vom strădui să obținem randamente 
mari. E în folosul nostru

Panoul de Ia intrarea in 
sala de apel a minei Uricani 
poate fi numit pe drept cu-

NICOLAE CEAUȘESCU 

a primit pe ministrul afacerilor 

externe al Israelului, Abba Eban
Președintele Consiliului de 

Stat al Republicii Socialiste 
România, Nicolae Ceaușescu, 
a primit, marți, 6 noiembrie, 
pe Abba Eban, ministrul afa
cerilor externe al Israelului, 
care face o vizită oficială în 
țara noastră. Oaspetele a fost 
însoțit de Yochanan Cohen, 
ambasadorul Israelului la 
București, și Yohanan Meroz, 
director în M.A.E.

La întrevedere au participat 
George Macovescu, ministrul

afacerilor externe și Nicolae 
Ghenea, adjunct al ministru
lui afacerilor externe.

■ Președintele Nicolae 
Ceaușescu și ministrul Abba 
Eban au avut, cu acest prilej, 
un schimb de vederi în pro
bleme internaționale de inte
res comun, în mod deosebit 
cu privire la cele referitoare 
la situația din Orientul Apro
piat.

In continuare, președintele

Consiliului de Stat, Nicolae 
Ceaușescu, â reținut la dejun 
pe ministrul afacerilor exter
ne al Israelului, Abba Eban.

Au participat persoanele o- 
ficiale române și israeliene 
care au asistat îa întrevedere.

In timpul dejunului, pre
ședintele Nicolae Ceaușescu și 
ministrul Abba Eban au rostit 
scurte toasturi.

întrevederea și dejunul 
s-au desfășurat într-o atmos
feră cordială, sinceră.

Adunarea festivă din Capitală consacrată 
celei de-a 56-a aniversări a Marii Revoluții 

Socialiste din Octombrie
La Casa prieteniei româno- 

sovietice din Capitală a avut 
loc, marți după-amiază, o a- 
dunare festivă organizată de 
Comitetul municipal Bucu
rești al P.C.R., Consiliul Cen
tral al Uniunii Generale a 
Sindicatelor din România, 
Consiliul Culturii și Educației 
Socialiste, Comitetul Central 
al U.T.C. și Consiliul General 
A.R.KU.S., cu prilejul celei 
de-a 56-a aniversări a Marii 

■ Revoluții Socialiste din Octom
brie.

Au luat parte membri ai 
C.C. al P.C.R., vechi militanți 
ai mișcării muncitorești din 
țara noastră, reprezentanți ai 
organizațiilor obștești, perso
nalități ale vieții științifice și 
culturale, numeroși oameni ai

muncii din întreprinderile > 
instituțiile Capitalei.

Erau prezenți șefii unor mi
siuni diplomatice acreditați 
la București și alți membri ai 
corpului diplomatic, precum 
și membri ai delegației Aso
ciației de prietenie sovieto- 
române care ne vizitează țara.

In prezidiul adunării festi
ve au luat loc tovarășii 
Gheorghe Radulescu, membru 
al Comitetului Executiv, al 
Prezidiului Permanent al C.C. 
al P.C.R., vicepreședinte al 
Consiliului de Miniștri, Mihai 
Gere, membru supleant al 
Comitetului Executiv, secre
tar al C.C. al P.C.R., Ion Pă- 
țan, membru supleant al Co
mitetului Executiv al C.C. al 
P.C.R., vicepreședinte al Con
siliului de Miniștri, Uie Mur- 
gulescu, vicepreședinte al Ma

rii Adunări Naționale, vice
președinte al Consiliului Ge
neral al A.R.L.U.S.. Dumitru 
Turcuș, adjunct de șef de sec
ție la C.C. al P.C.R., Ioan A- 
vram, ministrul industriei 
construcțiilor de mașini gre
le, general-maior Constantin 
Opriță, adjunct al ministrului 
apărării naționale, Larisa 
Munteanu, secretar al Consi
liului Central al U.G.S.R.. Va- 
sile Nicolcioiu, secretar al 
C.C. al U.T.C., Constantin 
Nicolae, secretar al Comitetu
lui municipal București al 
P.C.R., Gheorghe Dumitru, 
vicepreședinte al Consiliului 
popular al municipiului Bucu
rești, Mihai Dulea, șef de sec
tor la C.C. al P.C.R., Ion Ciu- 
botaru, director în M.A.E.,

(Continuare în pag. a 4-a)

ANIVERSAREA
MARELUI OCTOMBRIE

Sărbătoare a întregii omeniri
progresiste

La intrarea în sala de 
apel a minei Uricani se 
află un panou lingă care 
se ‘adună oamenii — îl 
reproducem în fotocopie —pe 
care sînt înscrise numele bri
găzilor și cîștigul realizat pe 
post de miner în ziua de 5 
noiembrie. In dreptul nu
melui minerului Procopie 
Moater, a cărui brigadă 
lucrează într-un abataj ca
meră, era înscrisă cifra 236, 
reprezentînd salariul pe un 
post de .miner. L-am căutat 
pe minerul șef de brigadă. 
Cifra cerea explicații. Pe una

dintre ele o cunoșteam. II 
știam pe Moater om harnic și 
priceput. Dar asta nu ajunge. 
Cum a reușit să realizeze a- 
cest salariu ne-a spus-o chiar 
el.

— Păi, cum să vă spun ? 
Am muncit, ,am fost bine a- 
provizionați, ne-am organizat 
mai bine ca să folosim din 
plin timpul de lucru. Numai 
așa putem da randamente 
mari.

— N-ați vrea să ne vorbiți 
de randamentul pe post și 
cum l-ați obținut ?

— Noi avem planificat 7 
tone pe post. In ziua de 5 am 
realizat aproape 11. Dar nu 
numai în ziua de 5 ci și azi 
(6 noiembrie, n.n.).

— Cum ați reușit ?
— V-am mai spus, am 

muncit, am avut tot ce ne-a 
trebuit, utilajele au mers. Și 
artificierul a venit la timp. 
Am pușcat de două ori în 
două schimburi și o dată în 
altul. Adică în două schim
buri am făcut 4 cicluri com
plete. Dacă te organizezi bine 
și ai ce-ți trebuie, și dacă 
muncești, nu se poate să nu 
ai randament mare. Și dacă 
ai randament, ai și salariu 
bun. Trebuie să te înțelegi 
bine cu oamenii din brigadă, 
să pună toți mina. Că noi de 
lucru nu ne ferim, de-aia in

trăm în mină să muncim, să 
ne facem planul. Și ni l-om 
face !

vini „panoul hărniciei";

Sectorul I al

E.M» Petrila 

în fiecare 
schimb - două 

cimpuri 
de avansare
<

„Două cîmpuri pe aripă și 
schimb" — acesta este 
obiectivul urmărit în activi
tatea lor de minerii abataje
lor sectorului I din cadrul 
E.M. Petrila. Prin buna orga
nizare a lucrului în abataj și 
folosirea integrală a fondului 
de timp disponibil brigăzile de 
mineri din abatajele cameră 
din stratul 3 blocul zero obțin 
sistematic rezultate bune în 
muncă. Numai în ziua de 5 
noiembrie, de exemplu, 
brigada condusă de Va- 
sile Avarvarei a obținut 
la abatajul cameră nr. 8 E o 
realizare a sarcinilor de plan 
în proporție de 125 la sută. 
Rezultate bune au înregistrat 
și brigăzile conduse de 
Gheorghe Boghiu și Gheor-

(Continuare în pag. a 3-a)

împreună cu oamenii sovietici, cu for
țele progresiste din întreaga lume, po
porul nostru cinstește astăzi cu sentimen
te de bucurie și prietenie frățească cu 
popoarele Uniunii Sovietice, cea de a 56-a 
aniversare a Marii Revoluții Socialiste 
din Octombrie. Prin semnificațiile sale 
istorice profunde, Octombrie roșu aparți
ne întregii omeniri. Victoria Marii Revo
luții Socialiste din Octombrie pe a șasea 
parte a planetei noastre a marcat actul 
de naștere a unei ere noi în istoria ome
nirii, era societății socialiste, a înfăptuirii 
idealurilor de libertate și progres, a tri
umfului marxism-leninismului pe scara 
mondială. Sub conducerea partidului co
munist făurit și condus de Lenin, oame
nii muncii din Rusia au răsturnat domi
nația moșierilor și capitaliștilor, au pus 
bazele construcției noii orînduiri socialiste 
într-una din cele mai mari țări ale lumii, 
au edificat pentru prima dată o societate 
fundamental deosebită de cele consemna
te pînă atunci în evoluția omenirii — so
cietatea bazată pe muncă, dreptate și echi
tate socială.

Victoria revoluției proletariatului care a 
..zguduit lumea" a exercitat o puternică 
influență asupra destinelor întregii ome
niri, a contribuit la crearea unui puternic 
avînt revoluționar pe toate meridianele.

De-a lungul celor 56 de ani care au tre
cut de Ia triumful Revoluției Socialiste 
din Octombrie, Uniunea Sovietică a par
curs un drum glorios, a obținut rezultate 
remarcabile în toate domeniile de activi
tate — economic, social, cultural și tehni- 
co-științific. Prin eforturi eroice, pline 
de abnegație și dăruire revoluționară, oa
menii sovietici conduși de Partidul Co
munist al Uniunii Sovietice, au construit 

' societatea socialistă și au trecut Ia făuri
rea bazei tehnico-materiale a comunismu
lui. Intr-un timp istoric relativ scurt, U- 
niunea Sovietică s-a transformat într-un 
stat puternic și înfloritor cu o economie 
multilateral dezvoltată, cu un puternic 
potenția’ tehnic și științific, cu o agricul
tură în ,..in progres, cu un standard de 
viață în continuă creștere. Este deosebit 
de grăitor faptul că în prezent Uniunea 
Sovietică' realizează peste 20 la sută din 

k_________ ___________

producția industrială mondială și în mai 
puțin de 4 zile se realizează în prezent 
întreaga producție industrială a Rusiei 
țariste din 1913. Crearea unei puternice 
baze materiale a permis dezvoltarea învă- 
țămîntului, științei, tehnicii, obținerea 
unor mari succese în cercetarea și explo
rarea Cosmosului, în creșterea nivelului 
de trai al oamenilor sovietici. In prezent, 
în Uniunea Sovietică funcționează apro
ximativ 184 000 de școli de cultură gene
rală, peste 5 000 de școli medii și superi
oare de specialitate, 52 de universități ; 
își desfășoară activitatea peste un milion 
de cercetători științifici. In cincinalul ac
tual, 1971—1975, se prevede construcția a 
565 000 000—575 000 000 mp de spațiu lo
cuibil. In prezent popoarele sovietice sînt 
angajate într-o vastă activitate construc
tivă pentru înfăptuirea programului ela
borat de Congresul al XXIV-lea al 
P.C.U.S., a sarcinilor celui de al 9-lea plan 
cincinal, obiective care vor contribui la 
ridicarea pe noi trepte a construcției co
munismului.

Realizările pe care oamenii sovietici le 
obțin în edificarea societății comuniste 
constituie o contribuție de mare însem
nătate la întărirea forțelor socialismului, 
la creșterea puterii sale de influență și 
atracție în lumea întreagă.

Poporul român, vecin și prieten, se bu
cură sincer de istoricele înfăptuiri ale 
oamenilor sovietici, înfăptuiri care prezin
tă o importanță deosebită pentru întări
rea forțelor mondiale ale socialismului, 
progresului și păcii.

Prietenia și solidaritatea internațională 
dintre popoarele român și sovietic, dintre 
Partidul Comunist Român și Partidul Co
munist al Uniunii Sovietice are rădăcini 
adînci în trecutul istoric. Masele largi ale 
poporului nostru au salutat cu entuziasm 
victoria Marii Revoluții Socialiste din 
Octombrie, au desfășurat ample acțiuni 
de simpatie și solidaritate cu tînăra Putere 
Sovietică, numeroși fii ai poporului român 
participînd cu arma în mină la apărarea 
și consolidarea cuceririlor revoluției pro
letare. In acest context se înscriu și acțiu-

(Continuare în pag. a 4-a)
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SIMPOZION

Astăzi, la ora 12, în 
amfiteatrul nr. 10, al 
Institutului de mine, 
va avea loc un simpo
zion cu tema „Utiliza
rea calculatorului 
„Programma 101“ în 
calculele necesare pen
tru întocmirea hărților 
topografice miniere.

Vor prezenta lucrări 
studenți ai secției de 
topografie din cadrul 
facultății de mine.

O NOUA UNITATE 
COMERCIALĂ

Fabrica de stofe fine 
„Libertatea" din Si
biu a deschis în piața 
municipiului Petroșani 
(hale) o unitate de 
prezentare și desface
re a stofelor.

Renumită pentru ca
litatea produselor sale, 
fabrica vine în întîm-

pinarea cerințelor 
cumpărătorilor cu o 
largă și variată gamă 
de stofe pe care le des
face, și cu plata în ra
te, în metraje sau cu
poane cu prețuri redu
se.

tățenii vor avea în cu- 
rînd posibilitatea să se 
aprovizioneze de la a- 
ceste magazine.

ȘCOALA 
DE SURORI

„LUNA 
PREPARATELOR 

CULINARE"
A intrat în tradiția 

I.C.L.S.A.P. Petroșani 
ca în fiecare toamnă, 
în luna noiembrie, să 
organizeze „Luna pre
paratelor culinare". 
Deocamdată, s-au des
chis expoziții perma
nente, la toate unități
le I.C.L.S.A.P. care au 
condiții pentru realiza
rea unor sortimente 
culinare de producție 
proprie. Cîteva din a- 
cestea sînt restauran
tele Transilvania (Pe
trila), Carpați (Petro
șani), Straja (Vulcan), 
Cina (Lupeni), Păltiniș 
(Uricani). Urmează ca 
peste puțin timp să s« 

deschisă ""
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FILE DE ISTORIE

Astăzi, la ora 18, clu
bul din Petrila organi
zează Ia căminul mun
citoresc o manifestare 
de evocare istorică — 
ÎMPLINIREA A 56 DE 
ANI DE LA MAREA 
REVOLUȚIE SOCIA
LISTĂ DIN OCTOM
BRIE. Acțiuni simila
re, prin care se evocă 
semnificațiile ample a- 
le zilei de 7 no
iembrie au loc la 
toate cluburile, ca
sele de cultură și 
căminele culturale din 
Valea Jiului fiind ur
mate de programe cul- 
tural-artistice.

MODERNIZĂRI IN O- 
RAȘUL PETRILA

Pe zi ce trece ora
șul Petrila își schimbă 
înfățișarea prin mo
dernizarea unităților 
comerciale existente.
In prezent se amena
jează un complex de 
autoservire al I.C.L.S. 
alimentara în fața pie- 
ții din Lonea.

Tot aici se moderni
zează spațiul pentru 
două unități ale 
I.C.L.S. pentru produse 
industriale. Pînă la 
sfîrșitul lunii noiem
brie lucrările vor fi
terminate astfel că ce

Pe lîngă spitalul 
din Petrila își des
fășoară activitatea o 
școală de surori de 
Cruce Roșie cu dura
ta de doi ani. Iniția
tiva privind înființa
rea acestei școlii a- 
parține comisiei oră
șenești de Cruce Ro
șie, policlinicii și spi
talului din localitate, 
precum și consiliului 
popular. Celor 46 de 
cursante le predau 
lecții de specialitate 
medicii Gheorghe 
Urdea, Victor Mar
ge, Grigore Homescu, 
Maria Balea, Teodor 
Buzică și Tiberiu 
Balaș.

raportindu.se
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Din viața organizațiilor de partid
Cercetarea științifică 

în atenția 
constructorilor

In ședința comitetului de 
partid de la Grupul de con
strucții al T.C.D. s-a dezbă
tut referatul „Cum a spri
jinit conducerea grupului 
colectivul de organizare ști
ințifică a producției și a 
muncii, în vederea îmbună
tățirii procesului de produc
ție".

Din materialul prezentat 
de tovarășul Ion Sitescu, in
ginerul șef al grupului, cit 
și din discuțiile purtate s-a 
scos în relief preocupările 
susținute pentru adoptarea 
unor procedee tehnologice 
noi pe șantiere. Rezultate 
bune s-au obținut cu proce
deul de turnare a stîlpilor 
pahar, deoarece a permis re
ducerea timpului de execu
ție a acestora ca și în apli
carea inovației „Fierăstrăul 
mecanic", care aduce econo
mii în valoare de 38 000 lei.

In discuțiile purtate s-au 
făcut propuneri pentru găsi
rea unor noi procedee pri
vind descărcarea vagoanelor 
în rampa gării Livezeni, 
unde în momentul de față se 
folosesc multe brațe de mun
că pentru aceste lucrări. 
Participanții la discuții . au 
arătat că este necesar să se 
folosească mai mult benzile 
în transportul materialelor, 
deoarece duce la eliminarea 
efortului fizic și creșterea 
productivității muncii.

Măsurile propuse urmă
resc creșterea preocupărilor 
tuturor muncitorilor, tehni
cienilor și inginerilor din

V________ ____

șantiere pentru găsirea de 
noi modalități de ușurare a 
muncii, de ridicare a întregii 
activități de construcție la 
nivelul sarcinilor.

„0 solie de pace, 
solidaritate, prietenie 

și colaborare”
In Editura Politică Bucu

rești a apărut recent o foto- 
expoziție cu principalele 
momente ale vizitei istorice 
a , tovarășului N i c o 1 a e 
Ceaușescu și a tovarășei 
Elena Ceaușescu în unele 
țări din America Latină.

Foto-expoziția cuprinde 32 
de fotografii și hărți ilus
trând întîlnirile și convorbi
rile avute de tovarășul 
Nicolae Ceaușescu cu condu
cătorii statelor vizitate — 
Cuba, Costa Rica, Venezue-. 
la, Columbia, Ecuador, Peru 
— cu populația capitalelor 
acestor țări latino-america- 
ne, cu lucrătorii întreprin
derilor și instituțiilor vizi
tate.

Foto-expoziția cuprinde și 
hotărîrea Comitetului Exe
cutiv al C.C. al P.C.R. cu 
privire la vizita tovarășului 
Nicolae Ceaușescu în unele 
țări latino-americane.

Cele 60 de exemplare pri
mite la Comitetul municipal 
de partid au fost difuzate 
în cadrul întreprinderilor și 
instituțiilor din Valea Jiu
lui, unde vor fi afișate în 
cele mai vizibile locuri, con
stituind pentru cursanții di
feritelor forme de învăță
mînt și întreaga masă a sa- 
lariaților un mijloc de cu
noaștere a istoricei vizite

efectuate de conducătorul 
partidului și statului nostru 
în America Latină.
A
In fruntea acțiunilor

Comuniștii organizației de 
bază turnătorie din cadrul 
I. U. M. Petroșani au anali
zat activitatea desfășurată 
pe un an de zile de către 
biroul organizației de partid, 
cum a mobilizat întregul co
lectiv pentru îndeplinirea 
lună de lună a sarcinilor de 
plan, îmbunătățirea calității 
pieselor turnate.

Dezbaterile din adunarea 
generală au scos în evidență 
hotărîrea acestui harnic co
lectiv de a realiza planul a- 
nual pînă în 15 decembrie, 
iar pentru 1974 s-au luat 
măsuri corespunzătoare ca 
sarcinile să fie realizate în 
11 luni. Participanții la dis
cuții au arătat totodată de
ficiențele de muncă care mai 
există : folosirea echipamen
tului de uzură, secția turnă
torie — fontă să aibă ven
tilație pentru înlăturarea 
aerului nociv, iar lăcătușii 
de întreținere să fie coordo
nați de către secție deoarece 
în prezent se așteaptă prea 
mult pentru repararea mași
nilor.

Propuneri valoroase au 
fost făcute cu privire la în
lăturarea rebuturilor, res
pectarea normelor de etică 
și echitate socialistă de că
tre întregul colectiv al tur
nătoriei, iar biroul organi
zației de partid să se ocupe 
mai intens de antrenarea 
tinerilor în acțiuni de ridi
care a calificării și educare.

Vasile COCHECI

PAROȘENI. La izvoarele 
energiei.

Festivitate 
pionierească

Ieri, la Școala generală nr. 
5 Petroșani au fost pri
miți în rîndurile purtătorilor 
cravatelor roșii cu tricolor un 
număr de elevi din clasa a 
Il-a. Tot cu această ocazie, ti
nerilor elevi din clasa a ViII-a 
care au intrat în organizația 
U.T.C. li s-au înmînat carne
tele roșii. Festivitatea s-a în
cheiat cu un mic program ar
tistic susținut de pionieri.

Fier vechi 
colectat 

de 
tineri
Aninoasa

Organizațiile U.T.C. ale 
celor opt sectoare ale minei 
Aninoasa au inițiat o acțiune 
de mare eficiență pentru e- 
conomia țării : cantitatea de 
fier vechi care se mai poate 
găsi în incinta minei să fie 
colectată integral și trimisă 
oțelăriilor hunedorene.

Ca urmare. sîmbătă 3 
noiembrie, la terminarea 
schimbului I, s-au încărcat 
în vagoane 25 tone fier ve
chi și expediate în direc
ția amintită. Acțiunea, des
fășurată, sub conducerea se
cretarului comitetului U.T.C. 
pe mină Tiberiu Nagy, a cu
noscut de această dată, o 
participare numeroasă. Au 
fost prezenți 35 de tineri, din 
rîndul cărora cităm pe De- 
neș Szokol, Petre Matei, Vir
gil Buză, Gheorghe Moraru 
și Marcel Butnaru.

Lonea
Printre acțiunile organi

zate de comitetul U.T.C. al 
minei Lonea se numără și 
antrenarea tinerilor angajați 
la colectarea fierului vechi.

In luna octombrie a.c. ute- 
ciștii de la sectoarele II și 
VIII au strîns 24 tone fier 
vechi pe care l-au predat 
centrului de colectare. S-au 
evidențiat în această acțiu
ne tinerii Stelian Popa, Iu- 
liu Huszar, Iosif Varga de la 
sectorul II și Dumitru Po
pescu, Ioan Sanda, Ladislau 
Toth și alții de la celelalte 
sectoare ale minei.

s

Incendiile izbucnite ca ur
mare a defecțiunilor de con
strucție și instalare la siste
mele de încălzit, se manifes
tă cu mai multă intensitate 
în această perioadă față de 
celelalte anotimpuri.

Cauzele principale care fa
vorizează înmulțirea incendi
ilor în sezonul friguros sînt, 
în cea mai mare parte, de or
din subiectiv și constau în 
neglijență: fie că se impro
vizează soba, se scot burlane 
prin ferestre etc., că nu s-au 
curățit la timp coșurile de e- 
vacuare a fumului dînd ast
fel posibilitatea funinginei să 
se aprindă și să propage fo
cul mai departe, ori că nu au 
fost izolate coșurile față de 
elementele combustibile ale 
planșeelor și acoperișurilor. 
Cînd soba este încălzită pu
ternic, părțile lemnoase lipite 
de coș se aprind, focul pro- 
pagîndu-se la elementele com
bustibile ale construcției. 
Pentru a evita asemenea situ
ații neplăcute este necesar să 
se respecte regulile de preve
nire a incendiilor la instala- 

de încălzit. Ea Fabrica

Practica medicală de zi cu 
zi, ne-a demonstrat de nenu
mărate ori pină acum, că suc
cesul vindecării bolnavului 
depinde nu numai de price
perea medicului, ci și de gra
dul de participare a bolna
vului la vindecarea sa. Aceas
ta constituie o necesitate mai 
cu seamă în cazurile com
plexe, în stadiul de funcționa
litate a bolii.

In ultima sută de ani, me
dicina a obținut succese atît 
de spectaculoase în vindeca
rea unor boli, încît prestigiul 
ei a crescut și s-a răspândit 
impresionant de repede. Să 
amintim numai de ravagiile 
și mortalitatea ce o dădeau 
bolile infecțioase și altele. 
Ceea ce vrem să semnalăm 
însă, este că odată cu dezvol
tarea încrederii populației în 
pregătirea și umanismul me- 
dicinei, s-a strecurat treptat 
și o opinie greșită, și anume, 
că fiecare boală își are me
dicamentul ei unic, salvator, 
ceea ce nu corespunde de 
foarte multe ori adevărului. 
Mai mult decît atît, faptul 
că antibioticele s-au dovedit 
atît de eficace în unele boli 
infecțioase, a condus la for
marea unor convingeri, total 
greșite, că nu este boală care 
să nu poată fi vindecată decît 
prin administrarea acestora. 
Ni se întîmplă, și n.i rar, nouă 
medicilor, să surprindem că 
intenția principală a cîte unui 
bolnav, venit la .consultație 
este să ceară să i se prescrie 
un antibiotic, fiindcă fără re
țetă farmaciile nu eliberează 
antibiotice (pe bună dreptate). 
Alții, pleacă decepționați din 
cabinete sau sînt nemulțumiți 
de tratamentul din spital 
unde „nu li s-a dat măcar o 
penicilină".

Dacă lucrurile ar sta așa, 
n-ar fi rău deloc ; ar fi sufi

ciente injecții cu penicilină 
și bolnavii s-ar vindeca. In 
realitate, mecanismul îmbol
năvirii este foarte complex, o 
serie întreagă de factori ex
terni și interni, concură la a- 
pariția bolii. In aceeași măsu
ră și mecanismul vindecării 
este foarte complex iar la 
vindecarea bolii concură o se-

Medicul

sfătuiește

rie întreagă de factori prin
tre care comportamentul bol
navului nu este lipsit de im
portanță.

Nici o injecție din lume, 
nici o tabletă sau loțiune nu 
poate și nu are puterea mi
raculoasă, de a repara ceea ce 
strică o deprindere igienică 
greșită. Nu se poate vindeca 
o astenie nervoasă, produsă 
de un surmenai îndelungat, 
de o suprasolicitare nervoasă, 
etc. prin injecții sau compri
mate, fără să fie nevoie ca 
bolnavul să-și reechilibreze 
viața și sistemul nervos. Me
dicul, prin medicamentele 
prescrise, ajută numai ca or
ganismul să se reechilibreze ; 
bolnavul se vindecă prin co
rectarea comportamentului său 
față de regulile igienice de 
viață încălcate. In ce constau 
regulile igienice pe care trebuie 
să le respecte de pildă, bolna
vul de nevroză astenică ? Desi
gur că, la această întrebare, 
nu putem să răspundem decît 
în principiu, pentru că, pen
tru fiecare caz în parte, cauza 
sau condițiile care au dus la

suprasolicitarea neuro-psihică 
— pînă la istovirea nervoasă 
a scoarței creierului — pot să 
fie specifice bolnavului. Re
gulile reechilibrării sistemului 
nervos dereglat în ceea ce 
are el mai important — meca
nismul de compensare — se 
pot rezuma astfel: rezolvarea 
cît mai urgentă și mai echi
tabilă a conflictelor sufletești; 
reeducarea sistemului nervos 
printr-o viață ordonată, cu 
respectarea strictă a ritmului 
de trai, de muncă, de odihnă, 
și de somn, prin organizarea 
rațională a muncii și odihnei; 
întărirea sistemului nervos 
prin odihnă, somn, plimbări 
în aer liber, deconectarea, re
laxarea, emoții pozitive și 
estetice nu prea intense ; evi
tarea certurilor, a supărărilor, 
a aspectelor dezagreabile, a 
zgomotului ca și a oricărei 
emoții negative; întărirea și 
călirea organismului prin 
cultură fizică.

Aceste reguli igienice în vin
decarea nevrozei astenice, și 
cu ele aportul important pe 
care și-l aduce bolnavul lui 
însuși pentru vindecare, au 
fost numai un exemplu. Pot 
fi amintite multe alte boli în 
care contribuția directă a 
bolnavului, la vindecarea bo
lii sale, este de foarte mare 
importanță.

întotdeauna vindecarea ne
cesită o conlucrare prețioasă 
între medic și bolnav, contri
buția fiecărei părți fiind la 
fel de esențială. Respectarea 
întocmai a indicațiilor, a re
gulilor igienice și de compor
tament, voința și încrederea 
bolnavului în vindecarea sa, 
în medicină și în medic, con
stituie contribuția pe care el 
o aduce la vindecarea sa.

Dr. Nicolae ALDICA, 
medic primar interne — 

Lupeni
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56 de ani de la Marea Revoluție Socialistă din Octombrie

FAPTE Șl IMAGINI DIN ȚARA
CONSTRUCTORILOR COMUNISMULU,

ANGARA — inestimabilă resursă energetică
In bogatele și nesfirșitele 

întinderi siberiene, tumul
tuosul fluviu Angara devi
ne, pe an ce trece, o sursă tot 
mai importantă de energie. 
Uriașa cantitate de 60 000 
km3 de apă revărsată anual 
din fabulosul lac Baikal îi dă 
Angarei o forță de temut — 
întrecînd cu mult puterea 
deținută de Volga, Don, Ka
ma și Nipru laolaltă.

Prima hidrocentrală de pe 
Angara a fost cea de la Ir
kutsk, cu o putere de 665 000 
KW. Această unitate alimen
tează cu curent electric plat
forma industrială într-o ac
celerată și permanentă creș
tere a Irkutskului, principa
lul oraș al regiunii transbai 
kaliene, dar este încă depar
te de a putea satisface setea 
necontenită de energie a în
tregii zone. Așa că a trebuit 
să fie realizată o nouă hidro
centrală, cea de la Bratsk.

Uriașul nod hidraulic de 
la Bratsk a constituit o ex
periență unică, prin condi
țiile dificile de lucru, crânce
nele geruri siberiene, lipsa 
de drumuri în taigaua de ne
pătruns, depărtarea de așe
zările omenești și de bazele 
industriale, și care a servit

ulterior la dezvoltarea în 
continuare a salbei de hi
drocentrale de pe Angara. 
Căci după Bratsk, pe cursul 
inferior al fluviului, se ame
najează în prezent a treia 
hidrocentrală, cea de la Ust- 
Ilim. Puterea ei va fi de 
4 100 000 KW cu 100 000 KW 
mai mare ca cea de la Bratsk.

Aceste centre de forță au 
determinat crearea în în
treaga zonă înconjurătoare a 
unei serii de unități indus
triale menite nu numai să 
impulsioneze procesul de e- 
mancipare din aceste ținu
turi pînă nu de mult uitate de 
lume dar care să satisfacă 
necesitățile prioritare pe 
plan național. Astfel, au fost 
construite o mare uzină de 
aluminiu și o uzină de pre
lucrare a lemnului. In plus, 
platforma industrială a 
Bratskului mai cuprinde un 
combinat de înnobilare a 
minereului de fier și alte 
întreprinderi. La fel se dez
voltă și marea zonă indus
trială din jurul hidrocen
tralei de la Ust-Ilim unde 
vor produce întreprinderi 
din cele mai deferite. Unul 
din cele mai importante o- 
biective va fi combinatul de

prelucrare a lemnului, a că
rui producție va fi în parte 
destinată străinătății.

In salba de hidrocentrale 
se va înscrie și cea de la 
Bogucean, cea de-a patra de 
pe Angara, dar locul ei nu 
a fost stabilit încă cu exac-. 
titate. Vina o poartă geolo
gii care au descoperit. în zo
na viitorului bazin de reten- 
ție, zăcăminte de metale ne
feroase. In acest loc s-au și 
început lucrările de amena
jare a exploatărilor minie
re. Așa că hidrocentrala de 
la Bogucean, care va avea o 
putere egală cu a celor de la 
Bratsk și Ust-Ilim. urmează 
să fie construită ceva mai 
departe. Dar pînă atunci vor 
fi necesare rezultatele pros
pecțiunilor geologice. pen
tru a nu exista riscul unei 
noi surprize...

Constructorii desfășoară în 
prezent lucrări de anvergură 
la noua cale ferată ce va co
munica cu viitoarea hidro
centrală și cu orașul cons
tructorilor. Peste ouțină 
vreme în jurul viitorului gi
gant energetic, în plină tai 
ga, va apare o nouă zonă in
dustrială.

SUPERCANALUL 
SIBERIA- 

ASIA 
CENTRUÂ

Pînă la sfîrșitul acestui 
secol, prin deșerturile Asiei 
Centrale sovietice va înce
pe să curgă un fluviu artifi
cial care își va lua apa din 
fluviile naturale Irtîș, To
bol, Obi și Enisei și, posibil, 
și din zona muntoasă a Alta- 
iului.

La elaborarea proiectului 
de trecere a unei părți din 
apele marilor fluvii siberie
ne în bazinul Mării Arai lu
crează în prezent un mare 
număr de centre sovietice de 
cercetări de diferite profi
luri. Un sistem hidrotehnic 
fără precedent în întreaga 
lume va cuprinde un terito
riu imens. Limitele sistemu
lui încep la vest în Munții 
Ural, la nord pe litoralul
Mării Karskoe, la est pe flu
viul Enisei, iar la sud la 
frontiera cu Iranul. înfăp
tuirea proiectului va aduce 
avantaje economice care 
deocamdată nici nu pot fi 
calculate. Asia Centrală ca
re beneficiază de o cantitate 
uriașă de energie solară va 
produce, în cazul cînd va fi 
irigată, o cantitate mult 
mai mare de produse agri
cole decît produce în pre
zent. Suprafețe uriașe de de- 
șerturi se vor transforma în 
pășuni, vii și plantații de 
bumbac. Problema se va 
rezolva în așa fel încît să 
nu aibă de suferit natura din 
Siberia. Cantitatea de apă 
care va fi preluată din flu
viile Siberiei va fi relativ
mică — aproximativ 6»/o din 
debitul anual.

50 milioane de elevi
în U. R. S. S.

In U.R.S.S. există 50 milioane de elevi în școlile gene
rale și medii și 9 milioane de elevi ai unor școli medii de 
specialitate. In U.R.S.S. fiecare a treia persoană învață. 
Această cifră a fost citată în cadrul unei conferințe de presă 
pentru ziariștii sovietici și străini de Mihail Prokofiev, mi
nistrul învățămîntului al U.R.S.S.

Noua legislație privind învățămîntul, adoptată în luna 
iulie de Sovietul Suprem al U.R.S.S., subliniază principiul 
democratismului sistemului de învățămînt sovietic, procla
mat încă în primele decrete ale Puterii sovietice. Este 
vorba de egalitatea tuturor cetățenilor în fața învățămîntu
lui, libertatea alegerii limbii de studiu, unitatea dintre în
vățămînt și educația comunistă a tineretului, legătura în
vățămîntului și educației cu viața, cu practica construcției 
comuniste, caracterul științific, al învățămîntului și perfec
ționarea lui continuă pe baza celor mai noi realizări ale 
științei, tehnicii, culturii, caracterul umanist și de înaltă 
moralitate al învățămîntului. Potrivit legii, cetățenii străini 
și apatrizii care locuiesc în U.R.S.S. au dreptul la învăță
mînt în Uniunea Sovietică deopotrivă cu cetățenii sovietici.

In Uniunea Sovietică se realizează cu succes trecerea 
la învățămîntul mediu general și obligatoriu. Năzuința ti
neretului de a continua studiile după terminarea celor opt 
clase elementare este exprimată, în prezent, de 85 la sută 
din elevi, este susținută prin dezvoltarea continuă a bazei 
tehnico-materiale a școlilor. La începutul anului școlar 
(1 septembrie), au fost date în folosință încă 1 milion de 
locuri în școli noi. 100 000 de absolvenți ai universităților 
și altor școli de învățămînt superior vor completa detașa
mentul de trei milioane de membri ai corpului didactic. 
La mia de cetățeni ai U.R.S.S. revin 11 profesori, față de 6 
în Anglia, 5 în Italia, iar fiecărui profesor îi revin în 
medie 19 elevi, față de 30 în Anglia și 80 în S.U.A.

< Anual, în U.R.S.S. apa 
aproape 20 de orașe noi, ma, 
ales în Siberia, Extremul O 
rient, Kazahstan și Asia 
Centrală.

♦ In orașul azerbaidjai 
Lenkoran s-a deschis un 
teatru de dramă, al treispre 
zecelea din această republi 
că transcaucaziană sovietică

♦ In capitala Ucrainei 
Kiev, a fost hotărîtă crearea 
unui muzeu arheologic sub
teran. Această soluție a fost 
adoptată în urma descoperi 
rilor făcute în timpul cons 
truirii metroului.

■$> In Bielorusia se cons 
truiește cel mai mare combi 
nat de potasiu din Europa 
care va avea o producție d< 
5 milioane tone de îngrășă 
minte pe an.

♦ In vecinătatea capita 
lei Kazahstanului — Alma 
Ata — a început construcție 
unui turn de televiziune de 
361 metri, rezistent din pune* 
de vedere seismic. Turnul 
se construiește în vîrful u 
nui munte, carp are altitudi 
nea de 1 110 metri deasupra 
nivelului mării.

♦ Editura ..Sovietskii 
kompozitor" din Moscova a 
tipărit culegerea „Muzica din 
țările Asiei și Africii" ca 
re înfățișează amplu creația 
muzicală puțin cunoscută a 
popoarelor de pe aceste con 
tinente, tradițiile și dezvol 
tarea ei contemporană.

Fiecare al zecelea lo 
cuitor al Lituaniei s-a mutat 
în ultimii doi ani într-o lo
cuință nouă, anunță servi
ciul de statistică al acestei 
republici baltice sovietice.

♦ Anual, pe harta Ucrai 
nei apar 10—12 orașe noi sau 
localități de tip urban.

O Potrivit datelor 
UNESCO, V. I. Lenin este 
cel mai citit autor de pe pla
neta noastră. Lucrările sale 
au fost editate în 125 de 
limbi în peste 60 de țări.

♦ In U.R.S.S. funcționea 
ză 553 teatre profesionale, 
care prezintă piese în 45 
de limbi ale popoarelor ță
rii.

♦ Fiecare a șaptea carte e- 
ditată în U.R.S.S. este desti
nată tineretului și copiilor.

♦ In U.R.S.S. trăiesc 
300 000 de persoane care au 
depășit vîrsta de 90 de ani.

U.R.S.S. Aspect de muncă de la mina de cărbune din re giunea Irkutsk - una dintr- 
cele mai mari din Siberia răsăriteană.

La toate unitățile F. I. L. Petroșani, odată cu venirea frigului, se impune :

cu strictețe a măsurilor de prevenire a incendiilor specifice sezonului rece!
de industrie locală Petroșani, 
prin natura activității ce se 
desfășoară în multe din uni
tățile sale de producție — a- 
teliere de tîmplărie, de mobi
lă — folosindu-se ca materie 
primă lemnul, aplicarea rigu
roasă a acestor reguli este de 
o mare importanță.

In acest scop, la toate locu
rile de muncă din unitățile 
F. I. L. Petroșani este bine 
să se aibă în atenție următoa
rele reguli :

— Coșurile din zid vor fi 
izolate față de elementele 
combustibile ale planșeelor 
sau ale acoperișurilor prin 
îngroșarea zidurilor de cără
midă cu 25 cm la trecerea 
prin planșee (tavane) combus
tibile, iar la trecerea prin a- 
eoperiș cel puțin cu 10 cm în
tre fața exterioară. zidăria 
coșului și elementele acoperi
șului.

— Periodic se vor lua mă
suri de curățire a coșurilor 
de evacuare a fumului de fu
ninginea depusă, cel puțin o 
dată la două luni.

— Burlanele de metal nu 
vor fi instalate la o distanță

mai mică de 1 m față de pe
reții de seîndură ori paintă 
sau 70 cm în cazul cînd aceș
tia sînt izolați în dreptul lor, 
iar la scoaterea prin ferestre 
sau sub streașini a burlane
lor, acestea se vor izola față 
de materialele aombustibile.

— Sobele de metal nu vor 
fi instalate direct pe dușu
mea sau pe parchet, ci, pe un 
postament izolator iar cele de 
zid sau de teracotă vor avea 
în fața ușii un postament 
izolator de 50 X 70 cm. Ușile 
sobelor și ale coșurilor de e- 
vacuare a fumului vor fi per
manent în stare bună și tot
deauna închise ;

— Aprinderea focului să 
nu se facă cu benzină sau cu 
alte lichide inflamabile.

— Să nu se introducă în 
sobe lemne mai lungi decît 
vatra sobei, care, pe timpul 
arderii, nu intră în întregime 
în sobă iar focul în nici un 
caz nu trebuie lăsat fără su
praveghere.

Dacă se vor lua cele mai 
corespunzătoare măsuri de 
prevenire a incendiilor la 
instalațiile de încălzit, dacă 
fiecare salariat va acționa

pentru înlăturarea deficiențe- 
1 .r, înlăturarea cauzelor pro
vocatoare de incendii este un 
fapt împlinit iar aceasta va

contrib'v anărerea avutu
lui obștesc împotriva focului, 
distrugerilor și pagubelor 
provocate de aceasta.

Șefi de secții, ateliere, maiștri I
Responsabilitatea pentru a- 

sigurarea pazei contra incen
diilor la locurile de muncă, 
vă revine conform prevederi
lor actelor normative în vi
goare. In acest sens vi se re
amintesc cîteva reguli ce tre
buie riguros respectate :

• să instruiți lunar perso
nalul din subordine cu privi
re la sarcinile ce-i revin pen
tru prevenirea și stingerea 
incendiilor ;

• să acționați consecvent 
pentru aplicarea și respecta
rea normelor de prevenire și 
stingere a incendiilor la lo
curile de muncă a căror con
ducere vă este încredințată:

• să organizați echipe de 
primă intervenție în caz de 
incendiu din rîndurile perso
nalului existent în subordine ;

• să nu permiteți folosirea 
instalațiilor electrice de ilu
minat și de forță improvizate 
sau în stare defectă sau folo
sirea de siguranțe supradi
mensionate, întrerupătoare, 
prize defecte etc.

• nu permiteți executarea 
lucrărilor de sudură in locuri 
cu pericol de incendiu sau a 
altor lucrări care prin natura 
lor creează pericol de incen
diu, fără permis de foc și fără 
luarea tuturor măsurilor de 
prevenire a incendiilor ;

• nu permiteți fumatul în 
ateliere, depozite și în orice 
alt loc cu pericol de incendiu. 
Pentru fumat se vor amenaja 
locuri speciale ;

nu permiteți încărcarea 
prizelor, dozelor, conductorilor 
și întrerupătoarelor electrice 
peste sarcina normală ;

fț interziceți folosirea re- 
șounlor, radiatoarelor în în
căperi unde sînt depozitate 
sau se prelucrează materiale 
inflamabile sau explozive ;

• să asigurați păstrarea, 
întreținerea și funcționarea 
corespunzătoare a materiale
lor de stingere a incendiilor 
existente în dotarea secției;

® mențineți în permanență 
libere căile de acces de pe 
teritoriul și incintele secțiilor 
de producție

@ urmăriți ea in permanen
ță să fie afișate și însușite 
sarcinile și regulile de preve
nire a incendiilor specifice 
locurilor dumneavoastră de 
muncă.

în atenția tuturor sa’arîa|Il3r 
întreprinderii I

Toți salariații Fabricii de 
industrie locală, indiferent de 
locul de muncă, au obligația 
legală și morală de a însuși 
respecta și aplica cu strictețe 
toate măsurile de prevenire 
și stingere a incendiilor. Fie
care salariat este obligat ca în 
titnpul lucrului și la termina
re să respecte următoarele 
reguli: să nu facă foc des
chis Ia întîmplare ori să lase 
focul fără supraveghere ; să 
nu folosească reșouri, radia
toare și alte aparate electrice 
în încăperi sau locuri cu 
pericol de incendiu iar atunci

cînd se folosesc să ia toate 
măsurile de siguranță ce se 
impun ; sudorii să ia măsuri 
pentru a preveni exploziile 
sau incendiile in timpul exe
cutării diferitelor lucrări de 
sudură; la terminarea lucru
lui luați măsuri pentru curăți
rea locului de muncă de res
turi și deșeuri de materiale, 
scurgerile de ulei, curățirea 
mașinilor, scoaterea din prize 
a aparatelor și mașinilor elec
trice, evacuarea deșeurilor. 
Nu fumați în ateliere, depozi
te sau alte locuri cu pericol 
de incendiu 1
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REȚINEȚI ! Fumatul e per
mis numai în locurile special 
amenajate. Revine ca o sar
cină majoră pentru fiecare 
maistru să verifice cu atenție 
locurile de muncă, pentru a 
vedea dacă la terminarea lu
crului s-au luat toate măsuri
le preventive împotriva cauze
lor ce pot declanșa izbucnirea 
unor incendii. Un lucru im
portant trebuie să-l rețină toți 
salariații F. I. L. Petroșani, 
in timpul iernii — faptul că 
încălcarea normelor de pre
venire a incendiilor atrage 
după sine severe sancțiuni 
materiale care constau din a- 
mendă de la 100 la 3 000 lei. 
Orice cauză generatoare de 
incendii poate fi la timp ani
hilată dacă Ia fiecare loc de 
muncă se manifestă toată gri
ja pentru aplicarea și respec
tarea întocmai a măsurilor de 
prevenire a incendiilor, dacă 
fiecare salariat își ’ndepli- 
nește conștiincios atribuțiile 
și obligațiile de serviciu ce 
le revin pe linie de p.c.i.

Material publicitar
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Păstrarea în bune condițiuni
V

a actelor de identitate

Potrivit art. 3 din Legea 
nr. 5/1971, cu actul de iden
titate se face dovada identi
tății, a cetățeniei române 
a domiciliului titularului, 
înțelesul prezentei legi,
de identitate est# buletinul de 
identitate iar în cazurile și 
condițiile prevăzute de lege, 
act de identitate este și ade
verința de identitate. Toți ce
tățenii români care au împli
nit vîrsta de 14 ani sînt obli
gați să aibă act de identitate. 
Cu cel puțin 15 zile înainte 
de împlinirea vîrstei, ei tre
buie să se prezinte la organul 
miliției pentru a cere elibe
rarea buletinului de identita
te sau, în cazul de pierderea, 
furtul sau 
tinului, a 
dentitate.

Buletinul 
termen de 
ani. Persoanelor care au îm
plinit vîrsta de 44 de ani li se 
eliberează buletin de identi
tate fără termen de valabili
tate.

Articolul 17 din legea sus 
amintită statutează și obliga
ția tuturor titularilor actelor 
de identitate precum și cei 
care potrivit prezentei legi au 
dreptul să rețină și să păstre
ze acte de identitate ale altor 
persoane, să ia măsuri pentru 
a evita pierderea, distrugerea, 
deteriorarea sau furtul aces
tora. Este interzisă darea ori 
primirea spre păstrare sau în 
orice alt scop a actului de 
identitate, în afară de cazurile 
prevăzute de lege.

Persoana care găsește un 
act de identitate este obligată 
să-l predea în termen de 48

ore celui mai apropiat organ 
de miliție, iar persoana care 
l-a pierdut, i s-a furat, dete
riorat ori expirat valabilita
tea actului de identitate este 
obligată să se prezinte la or
ganul de miliție în termen 
de 15 zile, pentru a reclama 
cazul respectiv și pentru a se 
pune în legalitate. In caz con
trar legea prevede sancțiuni 
contravenționale cu amendă 
între 40—200 și respectiv 
100—400 lei.

Rezultă așadar obligația le
gală a titularilor actelor 
identitate de a le păstra 
bune cendițiuni asupra lor în 
portvizite și buzunare interi
oare (nu exterioare pentru a 
se evita pe cît posibil pier
derea, distrugerea ori furtul 
acestora.

Cu toate acestea, în 
cipiul Petroșani ca și 
dețul nostru există nenumă
rate cazuri cînd persoane, 
într-o formă sau alta, au do
vedit neglijență și lipsă de 
răspundere în păstrarea acte
lor de identitate, precum și în 
păstrarea altor documente și 
acte importante de stare civi
lă pe care le-au pierdut, de
teriorat, li s-a furat ori lăsat 
în gaj, și implicit, au devenit 
cu voia sau fără voia lor oa
meni fără identitate, au deve
nit contravenienți și au creat 
greutăți atît lor, cît și orga
nelor de miliție chemate să 
le rezolve situația.

Din categoria acestora 
doar cîteva exemple .și 
me Angelescu Grigore, 
Paul, Bud Maria cu 
liul în Vulcan ;
Doina, Ciucuresc Draglin din

dăm 
anu- 
Ban 

domici-
Ponărean

Lupeni ; Văduva Florian, 
Abrudean Aurica din Petro
șani și alții, au pierdut bule
tinele de identitate și alte 
acte importante sau bani și 
nu au depus reclamații de 
pierdere conform legii și nici 
nu s-au prezentat pentru a le 
ridica de la organele de mi
liție al locului de domiciliu.

Alte persoane ca Hoțea 
Glieorghe din Aninoasa și-a 
abandonat buletinul de iden
titate la miliția Negrești, 
Tănase ’ Adrian din Petroșani 
și-a lăsat buletinul în gaj pe 
raza postului Bumbești-Jiu 
iar alți' cetățeni ca Purtan 
Teodor din Lupeni și Balaur 
Mihai din Vulcan avînd bule
tinele de identitate deterio
rate și anulate le-au abando
nat, primul la spitalul din 
Moldova Nouă în 1972 iar ul
timul la Exploatarea 
eră Cernavodă în 16 
brie 1972.

De la obligația 
nească prevăzută 
de a-și păstra 
condițiuni și la 
gur ! 
pentru a se . 
deteriorarea, furtul 
străinarea sub orice formă a 
acestora, nu se poate sustrage 
nimeni, iar atunci cînd fap
ta s-a produs, ti.uuiie anun
țate în termenele legale orga
nele în drept si să se pună în 
legalitate. Aceasta este o ce
rință obligatorie prevăzută de 
lege u fiecărui cetățean și nu 
benevolă.

cetățe- 
de lege, 

în bune 
loc si- 

identițate 
■rea, 

ori în-

actele de identd;
a se evita pierder

Lt. col. Liviu MOISE,
Inspectoratul județean 

Hunedoara

ersara

O ȘCOALA IȘI CLĂDEȘTE 
PERSONALITATEA

ghe Borșoș care și-au realizat 
sarcinile -zilnice de plan în 
proporție de 115 la sută și, 
respectiv, 107 la sută.

Aceste rezultate dovedesc 
că organizarea ciclică a lucru
lui în .abataje, corelată cu bu
na aprovizionare a locurilor 
de muncă poate asigura desfă
șurarea în condiții optime a 
procesului de producție, rea
lizarea unor productivități su
perioare ale muncii minerilor.

SPOIT • SPORT » SPORT • SPORT • SPORT

^cndacamplonatulal Jndcfcan <te fotbal
Minerul Vulcan

Prefabricate Cristur 2-0
Minerul Uricani
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de 
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că 
în-

In întîlnirea dintre Minerul 
Vulcan și Prefabricate Cristur, 
jocul nu a corespuns nici pe 
departe din punct de vedere 
tehnic, cele două goluri mar- 

1 cate fiind realizate doar ca 
urmare unui atac organizat de 
Ghergheli — Stoenescu — Voi- 
cu si Șimon, ultimul înscriind 
impecabil.

Cel de al doilea gol a surve
nit ca urmare a unei lovituri 
de colț ; mingea centrată 
fața porții este respinsă 
apărătorii oaspeți pînă la 
pangiu și acesta de la 10 
înscrie : 2—0.

Dar, în ciuda faptului 
jucătorii din Vulcan au

;vins trebuie să spunem totuși 
lucrurilor pe nume, determi
nat de faptul că numai așa vom 
putea ieși din acest impas și 
că cei în drept vor lua măsuri 
pentru redresarea întregii e- 
chipe și a curma greșelile ca
re domnesc la ora actuală în 
con-epția de joc a formației.

Să nu mai vorbim că pînă 
la marcarea celor două goluri 
arbitrul a avertizat cu carto
nașul galben pe trei jucători 
de la Minerul : Perju, Stoenes
cu, Urițescu pentru joc pericu
los ca pînă la urmă să fie a- 
vortizată toată echipa de jo
cul nesportiv practicat.

Ca urmare a faptului că, 
deși fusese avertizat de două

ori, Perju a continuat cu du
ritățile și astfel că arbitrul i-a 
arătat cartonașul roșu și l-a 
obligat să părăsească terenul, 
iar echipa să rămînă în 10 
oameni. Dealtfel arbitrul s-a 

‘văzut nevbit "să intervină me
reu pentru a calma spiritele. 
Cugereanu Mihai pălmuiește 
un jucător, Stoenescu lovește 
alt adversar fără minge, Uri- 
țescu devine recalcitrant 
s.a.m.d.

Oaspeții, la rîndul lor, de
vin și ei duri și arbitrul sca
pă jocul din mină. Nu gre
șim cu nimic dacă spunem că 
arbitrul de centru, Petre 
goreșcuță din Hațeg a 
dus foarte slab în acea 
juctură creată pe teren, 
dăjduim că atît secția de fot
bal cît și fiecare jucător 
parte vor face totul 
a-și schimba atitudinea 
teren, pentru a se curma 
le acte nesportive, care 
din fotbal un joc lipsit 
frumusețe, de spectacolul 
înfruntări loiale.

Minerul Vulcan — 
lescu, Ghergheli, M. 
reanu, Perju, Urițescu — 
țilă, Stoenescu — Șimon, 
cu, Ungureanu (min. 60 
pangiu, Iacov.

Sportul studențesc
Hunedoara 2-3
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Tudor MOCUȚĂ, 
corespondent

C.pi „Tiidur Paraschiva'1 a fost cucerită

Dornici să-i vadă la lucru 
mai cu seamă pe jucătorii e- 
chipei studențești. din Hune
doara, unde figurează nume 
binecunoscute de iubitorii de 
fotbal din Valea Jiului, cum 
sînt de exemplu Caramalis și 
Papadachis, foști jucători ai 
echipei de tineret Jiul Petro
șani, partida de pe stadionul 
din Uricani a atras un număr 
mare de spectatori.

Echipa locală, care în etapa 
trecută a jucat doar slab, de 
astă dată a decepționat total. 
In schimb, oaspeții au arătat 
la Uricani multe lucruri fru
moase.

Chiar din primele minute 
studenții prin combinații ra
pide, surprind deseori apăra
rea gazdă descoperită. In min. 
5, Bodea (care duminică a 
fost preocupat mai mult de 
lovirea picioarelor jucătorilor 
oaspeți decît de minge), prins 
pe picior greșit, trimite min
gea în plasă și inevitabil, au
togol. In minutul 40 Purdea, 
care a prezentat un pericol 
permanent 
gazdelor, a 
2—0.

In partea 
minerii dau o replică 
mai dîrză. Dar cei care înscriu 
sînt tot oaspeții, care în min.

pentru poarta 
ridicat scorul la

a doua a partidei 
ceva

54 prin 
măresc 
min. 56 
o lovitură de la 11 metri pen
tru gazde, dar Venter ratează, 
trăgînd în bară. De altfel 
Udrescu și Gocsadi au mai 
ratat două ocazii, șutind de 
fiecare dată în bară. In min. 
76, Ilinescu, proaspăt introdus 
în teren, înscrie primul gol 
pentru gazde. In min. 90 
Cacula cu un șut prin sur
prindere face ca partida să 
se încheie cu scorul de 3—2 
pentru oaspeți.

Brigada de arbitri avînd pe 
N. Găman, din Simeria, la 
centru, I. Pali și I. Dobner 
din Petroșani a condus ur
mătoarele formații: MINE
RUL URICANI: Obreja — 
Smaranda, Săndulache, Bodea, 
Suciu — Cacula, Venter — 
Coșa (min. 46 Farcaș), Gocsa
di, Udrescu, Pușcaș (min. 
71 Ilinescu). SPORTUL STU
DENȚESC : Calotă — Do- 
brean, Radu, Gyenge, Kelen- 
berger — Caramalis (min. 71 
Bonay), Diaconu — Papada
chis, Tudorani, Purdea, Ure
che (min. 62 Stoianov).

La juniori, 4—2 pentru
gazde.

același Purdea, își 
avantajul la 3—0. In 
se acordă cu ușurință

Ilie COANDRAȘ, 
corespondent

di micii fotbaliști
Timp de două zile stadio

nul Jiul din Petroșani a găz
duit etapa județeană a celei 
de a doua ediții a cupei „Tu- 
dor Paraschiva" la fotbal co
pii. La această întrecere au 
participat un număr de patru 
echipe de copii reprezentînd 
orașele Brad, Călan, Orăștie 
și Petroșani.

După efectuarea tragerii la 
sorți, în prima z>, au avut loc 
următoarele jocuri : Știința
Brad — Dacia' Orăștie 3—0 ; 
Jiul Petroșani — Victoria 
Călan 8—0.

Deoarece în echipa Jiul au 
fost utilizați jucători care au 
depășit vîrsta admisibilă (din 
cauza unei eronate interpre
tări a regulamentului de dis
putare a competiției) re
zultatul a fost omologat cu

3—0 în favoarea echipei din 
Călan. Astfel că în finala dis
putată în deschiderea jocului 
de tineret (Jiul — S. C. Ba
cău) s-au întîlnit echipele 
Victoria Călan și Știința 
Brad. Mai bine pregătiți com- 
ponenții echipei Victoria Că
lan au obținut victoria cu 
scorul de 6—1, astfel că tro
feul pus în joc a revenit a- 
cestei formații. De remarcat 
este faptul că la festivitatea 
de premiere — care s-a făcut 
în deschiderea jocului Jiul — 
S. C. Bacău, Cupa „Tudor Pa- 
raschiva** a fost înmînată e- 
chipei cîștigătoare chiar de 
către soția regretatului maes
tru emerit al sportului, Tudor 
Paraschiva.

HANDBAL

Liderii campionatului județean 
învinși ia Lupeni

Contînd pentru campionatul 
județean de handbal mascu
lin, meciul disputat pe tere
nul situat în parcul 6 August 
din, orașul Lupeni a opus 
echipele Minerul Lupeni și 
Constructorul Hunedoara.

Deși timpul nu a fost prea 
prielnic, jucătorii ambelor 
formații s-au străduit să ofere 
un joc plăcut, alert, cu faze 
spectaculoase de ambele 
părți, pline de dinamism, în 
care au funcționat foarte bine 
atacurile. în majoritatea lor 
soldate cu goluri de toată 
frumusețea. Victoria mineri
lor, obținută la scorul de 
22—10, a fost pe deplin meri
tată, jucătorii gazdă depășind

în nenumărate rînduri 
oaspeți, care deși sînt lideri 
ai campionatului județean nu 
au putut să obțină un rezul
tat mai strîns. Echipa mineri
lor trebuie să se mulțumească 
doar cu locul i 
datorită unor 
trate de-a 
campionat.

A arbitrat I
Hațeganu din Deva. Am reți- 
nuț de la Constructorul Hu
nedoara pe Titus Preda (7) și 
I. Cornea (3) iar de la Mine
rul pe V. Gabor (7), Eugen 

zCeapă (6), Al. Nagy (4) și R.
Prigoană (4).

C. MARIUS, 
corespondent

doi în clasament 
eșecuri înregis- 
lungul acestui

. Deldegan și N.

Nimeni nu se mai îndoiește 
de faptul că educația în fa
milie constituie o parte inte
grantă a educației comuniste. 
Alături de școală, familia re
prezintă factorul care exercită 
cea mai mare influență asu
pra copiilor, contribuind ia 
pregătirea lor pentru muncă, 
facilitînd integrarea lor cu 
succes în viața socială, in so
cietatea noastră familia poate 
și trebuie să îndeplinească un 
important rol educativ, deoare
ce interesele ei coincid cu as
pirațiile întregii colectivități. 
Datorită acestei comuniuni de 
interese este posibilă și nece
sară unitatea de acțiune din
tre școală și familie.

Continuînd o bogată tradiție 
a colaborării rodnice dintre 
acești doi factori educativi, pă
rinții, cu entuziasmul și hărni
cia ce-i caracterizează., , și-au 
adus contribuția din plin, 
printr-un număr impresionant 
de ore de muncă patriotică, la 
amenajarea interiorului noului 
edificiu 
Petrila 
de 10 
primele 
tembrie 
de o activitate febrilă. Părin
ți, cadre didactice, elevi, arzînd 
de dorința ca școala să arate 
ca o floare, să-i întîmpine 
zîmbitoare în noul an școlar, 
au muncit umăr ia umăr 
curățirea întregii clădiri, 
transportat peste 400 bănci cu 
schelet metalic pe care le-au 
fixat apoi în stinghii de lemn. 
Sub îndrumarea competentă a 
maistoriței Silvia Marinescu și 
cu sprijinul părinților au fost 
confecționate perdeluțe albe, 
învelitori pentru catedră și ca-

al învățămîntului din 
— Școala generală 

ani nr. 6. In 
zile ale lunii sep- 
școala era dominată

la
□ u

astfel ca sălile de 
fie cit mai ordonate 
să simtă clădura unui 
cămin. De menționat

Dionisie Vas, în vîrstă 
21 de ani, din Vulcan, anga
jat la E.G.C., în ziua de 21 
decembrie 1972, cum era 
mare meloman și-a „procu
rat*1 un aparat de radio 
„Albatros**, aparținînd lui 
P.D. Dar mai avea un hob
by acest tînăr : îi plăcea și 
ciclismul. Astfel că, atunci 
cînd, în seara de 29 martie 
a.c. a trecut pe lîngă locuin
ța lui C.I. unde a văzut în 
curte o bicicletă, n-a mai 
pregetat nici o clipă să o 
„salte**. A „împrumutat-o“ 
bineînțeles fără să-i spună 
proprietarului și a început 
să colinde orașul cățărat pe 
vehicolul cu două roți. Dar 
peste cîteva zile, păgubașul 
văzîndu-1 pe D. Vas pe bi
cicleta lui, l-a obligat să 
meargă cu el pînă la miliție, 
însă pe jos. Acum pentru 
un an de zile, acest tînăr 

„melomano-cicloturist** nu va 
mai avea cum să-și satisfacă 
ciudatele lui hobby-uri...taloage, 

clasă să 
iar capiii 
al doilea 
e faptul că numărul orelor de 
muncă patriotică, de ordinul 
miilor, reprezintă un simbol al 
coeziunii intereselor școlii și 
familiei. Dar, mai presus de 
toate, sînt de remarcat dărui, 
rea, entuziasmul, priceperea 
lor de autentici gospodari, ca
litățile ieșite în evidență în 
acele zile de început de toam
nă.

E 
cia 
nat 
ire 
galerii pentru perdele sub în
drumarea maistrului Ignațiu 
Pollak. in aceeași ordine de 
idei menționăm și inițiativa 
claselor a IX-a și a X-a în pri
vința autogospodăririi claselor 
ceea ce atrage după sine res
pectul față de muncă, culti
varea răspunderii și grijii pen
tru avutul obștesc, dar și a în.

demnă de apreciat hărni- 
elevilor care au confecțio- 
în cadrul orelor de instru- 
practică un număr de 45

crederii în propriile forțe, cali
tăți morale specifice omului 
de tip nou.

Materializarea colaborării 
strînse și fructuoase dintre 
școală și familie o găsim în 
inițiativa comitetului de părinți, 
sub conducerea inimosului 
președinte Vasile Bitter, de a 
organiza o întrunire tovără
șească în cursul lunii noiem
brie iar din fondurile ce se 
vor realiza se vor dota labo
ratoarele și microintreprinde- 
rea îneît Școala generală nr. 
6 să aibă condiții favorabile 
unui învățămînt modern. Toa
te inițiativele întreprinse au 
fost străbătute de o generoasă 
idee - aceea de a munci ală
turi de elevii noștri pentru a 
avea o școală nu numai nouă, 
dar și frumoasă, care să răs
pundă din toate punctele de 
vedere cerințelor actuale ce 
se află în fața învățămîntului.

Un huligan

de 
de

Prof. Edith LUKACS, 
Școala generală nr. 6 Petrila

Școala geneală nr. 6 din Petrila

ds... profesie
Ștefan Varga, în vîrstă 

27 de ani, din Lupeni,
profesie... fără, era tare cu
noscut în orașul de la poa
lele Strajei. Cum a reușit 
să se afirme? Colindînd toa
te restaurantele și 
le din oraș, căutând 
de gîlceavă, oricui, 
du-și „vitejia" prin 
carea de scandaluri 
te 
pentru care a mai executat 
încă trei luni închisoa
re. In seara 
26 octombrie 
du-se în
„Progresul" din Lupeni și-a 
dat iarăși în petec. A spart 
niște sticle, a luat un pa
chet de țigări de pe masa 
unor consumatori, ce-i ofe
riseră doar o țigare. Ieșind 
în stradă, acostează un tînăr 
pe care nu-1 cunoaște și nici 
una și nici alta îl doboară 
cu pumnii la pămînt. Vrînd 
să dispară, s-a urcat în- 
tr-un autobuz, dar cetățenii 
din stație, martori oculari la 
cele întîmplate, au insistat 
pe lîngă șoferul mașini) să 
devieze de pe traseu, ducîn- 
du-1 la miliție pe înrăitul 
huligan. Acum va fi liniștit 
din nou pentru patru luni.

bufete- 
pricină 
etalîn- 
provo- 
repeta- 

mod de. comportare

zilei de
a.c., aflîn- 

restaurantul

A. COMȘA
N. GHERGH1N, - 

judecătoria Petroșani
4

Festin amînat“...

Scurte știri din
♦ La Zalău a fost Inau

gurat un parc-școală de cir
culație, folositor în primul 

. rînd elevilor care au posi
bilitatea să învețe mai lesne 
regulile de circulație și 
chiar conducere. Parcul stă 
la dispoziția copiilor și pen
tru însușirea conducerii 
carturilor, iar, mai tîrziu, a 
autovehiculelor.

Fructul poate fi preparat în 
diferite feluri, umplut cu 
carne, cu brînză, prăjit etc.

țara

S. BALOI

Mica publicitate
PIERDUT legitimație de serviciu pe numele Rafan 

Petru, eliberată de E.M. Aninoasa. O declar nulă.

Stațiunea experimen
tală horticolă Miniș (Arad) 
a livrat de curînd primele 
cantități de fructe de pati- 
son. Cultura patisonului, cu
noscută de multă vreme în 
America și Europa, a fost 
răspîndită și în țara noas
tră. Planta seamănă cu 
cea de dovlecel, avînd tulpi
na mai scurtă, iar fructele 
foarte turtite, de forme di
ferite, mai des întâlnită fi
ind cea în formă de farfurie.

La C.A.P. Diniaș-Arad 
a fost obținut, după o mun
că migăloasă de șase ani, 
un nou soi de porumb fu
rajer foarte productiv. Can
titatea de masă verde ce se 
poate obține oscilează între 
100 și 150 tone la hectar, a- 
sigurîndu-se o foarte 
fermentație în cazul 
rii pentru siloz.

bună 
folosi-

Roșu> In zona Malul 
din Ploiești va fi ridicat un 
nou complex de locuințe, 
cuprinzînd 20 de blocuri din 
care 6 cu zece nivele, 
vor totaliza 1 728 
tamente.

ce 
de apar-

4 Pionierii din 
menea, comuna 
(Suceava) l-au vizitat zilele 
acestea pe Iacob Lucan, cel 
mai vîrstnic om din locali
tate, cu prilejul împlinirii a

satul Ge- 
Stulpicani

100 de ani. Copiii i-au adus 
flori și urări de viață lungă.

Un nou hotel turistic, 
cu 300 de locuri și o piscină, 
va fi construit la Predeal.

< Nava românească „Po- 
lar-Iir* a sosit la ~ 
unde 
coltă 
apele 
află 
Neagră", 
man", 
altele.

+ Mai
. lari din 

trecut în 
mului, ca monumente 
naturii. Este vorba de 
falnic stejar aflat în comu
na Oarja, de un frumos nuc 
din Păduroiu, de o mîndrețe 
de frasin din Vața, despre 
gorunul lui Radu Anghel din 
Greci și de un duglas de pe 
o stradă din orașul Pitești.

Tulcea' 
descarcă o bogată re
de pește oceanic. In 
din vestul Africii se 
„Constanța", „Marea 

„Razelm", „Carai- 
„Someș", „Retezat" și

mulți arbori secu- 
județul Argeș 
grija specială

au 
a ci- 

ale
un

(Agerpres)

I
I
I
I
I

Lui Ioan Konya din Pe
troșani, i se făcuse subit în
tr-o noapte pofta de a mîn- 
ca niște salam și a îngur
gita cîteva pocale cu băutu
ră. Și cum acasă nu avea a- 
șa ceva, înarmat cu o secure 
s-a dus să-și procure cele 
dorite. Astfel, prin spargere, 
a pătruns în magazinul ali
mentar nr. 7 GOSTAT, din 
centrul orașului de unde pe 
lîngă cele poftite de el a 
mai luat și ce i sa părut lui 
că îi mai bun în magazin, 
precum și o sumă de bani. 
N-a apucat însă să se în
frupte din bunătățile fura
te, fiind prins în timp ce 
încerca să dea bir cu fugi- 
ții, datorită vigilenței plu
tonierului Mihai Bușoi, a- 
flat în servici de rond de 
noapte.

Fiindcă nu e la primul lui 
act de acest fel, I. Konya, 
pe lîngă faptul că forțat de 
împrejurări a trebuit „să-și 
pună pofta-n cui", va fi o- 
bligat acolo unde va merge 
acum, să ducă mult și bine 
dorul... doritelor sale sorti
mente alimentare...

Cpt. Toma FALON

I

NOTE
Jocul de-a vacanța?

Rapiditatea cu care ajung 
astăzi la destinafie corespon
denta, publicațiile și alte mij- 

o 
nu

toace de informare este 
realitate pe care nimeni 
o mai pune la îndoială.

Excepție fac doar cetățe
nii din Cîmpu lui Neag care 
de multă vreme nu mai pri
mesc nici ziare, nici scrisori 
pentru că factorului poștal 
Ioan Popescu i-a venit ideea 
să se „joace de-a vacanta".

' Foarte bine, vor zice unii, 
gîndindu-se la cunoscuta pie
să de teatru a lui Mihai Se
bastian, omul nostru vrea să 
interpreteze rolul principal 
într-un mod original: nu
mai că „joaca" iui I. Popescu 
lezează grav unele cerințe ale 
cetățenilor din localitate. Du
că pînă acum două-trei săp- 
tămîni își mai aducea aminte 
de abonatii la presă și de des
tinatarii trimiterilor poștale 
pe care îi deservește (este 
plătit pentru aceasta I), acum 
nimeni din Cîmpu Iui Neag 
nu l-a mai văzut la fată. Oa
menii vorbesc prin sat că ai 
fi în concediu de boală, ob
ținut în urma unui accident 
de circulație. Se mai zvonește 
că în locul său, coresponden
ta ar aduce-o ginerele care-i 
tot factor poștal la oficiul din 
Uricani. Dar nici pe el nu l-a 
văzut nimeni. O totală incer-

titudine apasă acum asupra 
locuitorilor din Cîmpu lui 
Neag. Intr-o sesizare făcută 
ziarului ei întreabă cît o să 
mai dureze necazul care a 
dat peste ei, cît o să stea așa 
izolafi de lumea exterioară ? 
Căci, de unde să mai aile 
oamenii ce se întîmplă în mu
nicipiu și în (ară dacă ziare
le Ia care sînt abonați stau 
de atîta timp nedifuzate i 
Poate va da un răspuns con 
creț conducerea oficiului 
P.T.T.g. Uricani.

a- 
cu-
de 
tot 
ni-

ducerea I.C.L.S.A.P., slab 
provizionată cu preparate 
linare și bere solicitate 
clienfi, unitatea a lost 
mai rar vizitată pînă cînd
meni nu i-a mai acordat aten
ție și a fost închisă. A rămas 
însă chioșcul în aceiași 
ca o mărturie a nepăsării 
ducerii I.C.L.S.A.P.

Oare cît mai au de 
tovarășii din conducerea
cestei întreprinderi să-l men
țină la intrarea în Lupeni'. 
Cînd le va veni... o idee pen
tru valorificarea lui în altă 
parte ?

loc, 
con-

ginți
a-

*

a nepăsării
In urmă cu 4—5 ani, cineva 

din iosta conducere a 
I.C.L.S.A.P. (pe atunci T.A.P.L.) 
a avut ideea să deschidă iu 
intrarea în orașul Lupeni a 
unitate de alimentație publi
că. Șe argumenta, chipurile, 
că aici ar fi un mare vad co
mercial. Zis și făcut. S-a adus 
în grabă un chioșc pentru de
pozitarea și vînzarea produ
selor, au fost instalate cîteva 
mese în jurul chioșcului și ga 
ta vînzarea.

La început treaba mergea 
bine. Responsabilul care pre
luase unitatea se ocupa de 
aprovizionarea ei cu bere, 
mititei și alte...specialită(uri.

Cetățenii din Sohodol și 
cartierul 80 de case aflafi în 
imediata apropiere a unității, 
dar și alti trecători, se opreau 
aici să-și mai astîmpere se
tea și foamea.

Neglijată cu timpul de con-

nu ti" de cald!
aflăm la începutul sezo- 
rece. Frigul neobișnuit 

de

Ne 
nului 
al unor nopfi și dimineți 
veritabilă iarnă au pus loca
tarii unor blocuri cu încălzire 
centrală în fafa unor proble
me și necazuri. Acele blocuri 
unde asociațiile de locatari 
și sectoarele E.G.L. n-au re
zolvat la timp unele probleme 
legate de furnizarea călduții 
și apei calde.

Frigul de alară a lost sim
țit și în apartamente. Instala
țiile de la centralele termice 
nu funcționează corespunză
tor cerințelor. Așa se petrec 
în prezent lucrurile la cen
trala termică nr. 3 din Aero
port. Săptămîna trecută, în 
timp ce afară îngheța apa, fo- 
chiștii de aici n-au furnizat în 
apartament absolut deloc căl
dură. Situația încă nu s-a re-

dresat. Apartamentele de pe 
străzile Păcii, Oituz și o pgr- 
te din Independenței sînt ți
nute zile și nopți la rînd fără 
încălzirea necesară. Numeroși 
cetățeni, indignați pe bună 
dreptate, au sesizat forurile 
competente în legătură cu 
deficientele existente la cen
trala amintită.

Pînă acum conducerea 
E.G.L. nu a luat nici o măsu
ră eficientă care să îndrepte 
lucrurile. In schimb asigură
ri ferme s-au dat și acum în 
privința căldurii. Cică o să 
fie suficientă pentru că lu
crările de reparații și revizii 
au fost executate Ia toate 
centralele stocurile de căr
bune sînt depozitate, probele 
tehnologice au fost terminate, 
fochiștii instruifi. Atunci se 
întreabă locatarii — frustrați 
de căldură și apă 
care-i motivul ce 
furnizarea în bune 
a căldurii și apei 
apartamentele lor ?

Asociația locatarilor din 
cartierul Aeroport, respectiv 
președintele acesteia Mihai 
Ferenczi, împreună cu condu
cerea E.G.L. Petroșani sînt 
datoare să dea un răspuns 
precis : cînd au de gînd să 

' dea tocătorilor în cauză căl
dură ? Cetățenii așteaptă un 
răspuns concret, căci justifi
cările nu țin locul căldurii 
(pentru care se încasează cu 
regularitate taxele).

C. HOGMAN

caldă — 
împiedică 
condifiurn 
calde în

NOTE
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Adunarea festivă din Capitală
(Urmare din pag. 1)

Vasilica Micu, filatoare la u- 
zinele „7 Noiembrie", Lucian 
Hanu, student.

In prezidiu au luat loc, de 
asemenea, V. I. Drozdenko, 
ambasadorul Uniunii Sovietice 
la București,, și V. G. Dikusa- 
rov, conducătorul delegației 
Asociației de prietenie sovie- 
to-române, care se află în țara 
noastră cu prilejul manifestă
rilor consacrate aniversării 
Marii Revoluții Socialiste din 
Octombrie.

Pe fundalul scenei, încadrat

de drapelele de stat ale Repu
blicii Socialiste România și 
Uniunii Sovietice se afla un 
portret al lui Vladimir IIici 
Lenin, înscrisul A 56-a aniver
sare a Marii Revoluții Socia
liste din Octombrie*, datele 
festive „1917—1973“, precum 
și urarea „Trăiască prietenia 
frățească româno-sovietică !“.

Au fost intonate imnurile 
de stat ale Uniunii Sovietice 
și Republicii Socialiste Româ
nia.

Adunarea a fost deschisă de 
tovarășul Constantin Nicolae.

Despre semnificația celei 
de-a 56-a aniversări a Marii 
Revoluții Socialiste din Oc
tombrie au vorbit tovarășii 
loan Avram, ministrul indus
triei construcțiilor de mașini 
grele și V. I. Drozdenko, am
basadorul Uniunii Sovietice la 
București.

★
In încheierea adunării festi

ve a fost prezentat un pro
gram artistic la care și-au dat 
concursul ansambluri și artiști 
ai scenelor bucureștene.

(Agerpres)

ANIVERSAREA 
MARELUI OCTOMBRIE

Marea Revoluție Socialistă din Octombrie
Dezbaterile din Comitetul

BULGARIA 
marți darea 
nodului hi- 

..Dospat-Țesel" 
." VÎcea,

(Urmare din pag. 1)

nile de mare amploare ale minerilor 
Văii Jiului care, însuflețiți de exemplul 
proletariatului rus, salutind cu entuziasm 
victoria revoluției socialiste din Rusia, 
s-au ridicat la luptă cu o vigoare deose
bită pentru a scutura jugul robiei și a se 
elibera de neagra mizerie capitalistă.

Partidul nostru s-a pronunțat cu fer
mitate, încă de Ia constituirea sa, pentru 
relații de bună vecinătate și alianță cu 
primul stat al muncitorilor și țăranilor. 
Prietenia și alianța frățească dintre po
poarele român și sovietic a fost consoli
dată prin sîngele vărsat în comun de 
ostașii români și sovietici pe cîmpurile de 
luptă pentru eliberarea completă a terito
riului României, în mare bătălie pentru 
înfrîngerea fascismului. Această prietenie 
a căpătat dimensiuni noi ca urmare â 
dezvoltării continue pe toate planurile 
a relațiilor dintre cele două țări. Noul 
tratat de prietenie, colaborare și asisten
ță mutuală româno-sovietic, semnat Ia 
București în 1970, exprimă hotărîrea 
României și Uniunii Sovietice de a da noi 
dimensiuni alianței și prieteniei lor tra
diționale, de a dezvolta continuu colabo
rarea lor în toate domeniile de activitate, 
pe baza principiilor respectării suverani
tății și independenței naționale, egalității 
în drepturi și neamestecului în treburile 
interne, ajutorului reciproc și internaționa
lismului socialist. „PARTIDUL COMU
NIST ROMAN ȘI GUVERNUL ROMAN
— arăta tovarășul NICOLAE CEAUȘESCU
— DAU O ÎNALTA APRECIERE RELA
ȚIILOR FRATEȘTI CU P.C.U.S. ȘI GU
VERNUL UNIUNII SOVIETICE ȘI SINT 
HOTARITE SA ACȚIONEZE ȘI IN VI
ITOR CU TOATA FERMITATEA PEN
TRU ÎNTĂRIREA Șl DEZVOLTAREA 
LOR CONTINUA PE BAZA PRINCIPI
ILOR MARXIST-LENINISTE, PENTRU 
CIMENTAREA TRAINICA A PRIETE
NIEI ROMANO-SOVIETICE — CEEA CE 
CORESPUNDE INTERESELOR GENERA
LE ALE SOCIALISMULUI ÎN LUME".

Timpul care s-a scurs de la Marea Re
voluție Socialistă este perioada unor pro

funde transformări revoluționare pe plan 
mondial. Procesul de trecere a omenirii 
de la capitalism Ia socialism, inaugurat 
în octombrie 1917, a cunoscut noi și sem
nificative dimensiuni valorice. Socialis
mul și-a cucerit puternice poziții în lu
mea contemporană, a devenit o impună
toare realitate istorică a zilelor noastre. 
Victorios în 14 state din Europa, Asia și 
America Latină, socialismul și-a sporit 
considerabil forța materială și capacitatea 
de influențare, fiind recunoscut tot mai 
mult ca perspectiva inexorabilă a dezvol
tării lumii contemporane. In contextul 
forțelor revoluționare și progresiste con
temporane, un loc important revine miș
cării de eliberare, luptei popoarelor pen
tru cîștigarea și consolidarea independen
ței naționale, mișcărilor largi democratice 
care se pronunță pentru o dezvoltare 
pe drumul progresului socialist.

Experiența istorică demonstrează cu 
noi argumente capacitatea clasei munci
toare de a-și îndeplini rolul său istoric în 
transformarea societății, de a influența din 
ce în ce mai mult asupra evoluției social- 
polijice a omenirii, asupra cursului vieții 
internaționale. Mișcarea comunistă și 
muncitorească materializată în aproxima
tiv o sută de partide comuniste și mun
citorești cu un efectiv de peste 60 mili
oane de membri, se manifestă ca o uriașă 
forță politică a timpului nostru.

Pretutindeni în lume se manifestă pu
ternic hotărîrea popoarelor de a pune 
capăt politicii imperialiste de agresiune 
și dominare a altor popoare, de a lichida 
focarele de război, de a se stabili între 
toate statele relații sănătoase bazate pe 
deplină egalitate în drepturi, în respec
tarea independenței și suveranității fie
cărui stat.

împărtășind sentimentele întregului po
por român, de caldă și sinceră prietenie 
față de popoarele Uniunii Sovietice, mine
rii Văii Jiului adresează oamenilor sovie
tici un cald mesaj de solidaritate interna- 
ționalistă, sincere urări de noi succese în 
opera de edificare a comunismului, în 
lupta pentru pace în întreaga lume.

MOSCOVA 6 — Corespon
dentul Agerpres, N. Crețu, 
transmite : Cu prilejul ani
versării a 56 de ani de la Ma
rea Revoluție Socialistă din 
Octombrie, la Palatul Congre
selor din Kremlin a avut loc 
o adunare solemnă. Au parti
cipat Leonid Brejnev, Ălexei 
Kosîghin, Nikolai Podgornîi și 
alți conducători de partid și 
de stat sovietici.

In sală a fost prezentă și o 
delegație a Consiliului Gene
ral A.R.L.U.S., condusă de 
Gheorghe Matei, membru su
pleant al C.C. al P.C.R., se
cretar al Comitetului județean 
Brașov al P.C.R.

Luînd cuvîntul, Andrei Ki
rilenko, membru al Biroului 
Politic, secretar al C.C. al 
P.C.U.S., a relevat că anul -1973 
va intra în istoria celui de-al 
nouălea cincinal ca anul unor 
mari realizări în muncă. Po
trivit datelor preliminare, în 
acest an, în U.R.S.S. vor fi 
produse 915 miliarde KWh e- 
nergie electrică, se vor extrage 
420 milioane tone de țiței, se 
vor produce 131 milioane tone 
de oțel și 72 milioane, tone de 
îngrășăminte chimice.

In legătură cu situația in-

ternațională, vorbitorul s-a 
referit la principiile leniniste 
ale politicii externe sovietice. 
A 56-a aniversare a lui Octom
brie — a spus el — este mar
cată prin importante succese 
ale țărilor frățești în construi
rea unei vieți noi, consolida
rea pozițiilor internaționale 
ale socialismului. Acest lucru 
și-a găsit expresia în victoria 
istorică a eroicului popor viet
namez, în lichidarea blocadei 
politice împotriva Republicii 
Democrate Germane, în întă
rirea continuă a unității țări
lor socialiste, partidelor lor 
comuniste și muncitorești.

Evenimentele din acest an 
sînt o mărturie a dezvoltării 
relațiilor de coexistență paș
nică a statelor cu orînduiri 
sociale diferite, a cotiturii de 
la „război rece" spre destin
derea încordării și colaboră- 
rea reciproc avantajoasă.

Referindu-se Ia situația din 
Europa, Andrei Kirilenko - a 
relevat că Conferința europea
nă pentru securitate și coope
rare este chemată să pună te
melii și mai solide pentru 
transformarea Europei într-o 
zonă a păcii stabile, bunei-ve- ’ 
cinătăți și colaborării.

pentru problemele economice

al Adunării Generale
NAȚIUNILE UNITE 6 — 

Corespondentul Agerpres, C. 
Alexandroaie, transmite : Dez
baterile din Comitetul pentru 
problemele economice al Adu
nării Generale asupra raportu
lui de activitate al Consiliului 
Conferinței Națiunilor Unite 
pentru Comerț și Dezvoltare 
(UNCTAD) s-au încheiat prin 
intervenția secretarului gene
ral al Conferinței, Manuel 
Perez Guerrero. Vorbitorul a 
evidențiat locul important pe 
care-1 ocupă acest organism, 
după aproape 10 ani de la 
crearea sa, în cadrul efortu
rilor generale de îmbunătă
țire a relațiilor comerciale in
ternaționale, de revizuire ra
dicală a programului strate
giei mondiale a dezvoltării, 
în așa, fel încît acesta să poa
tă contribui mai eficient la 
facilitarea progresului mate
rial și social al statelor în 
curs de dezvoltare, la ameli
orarea' decalajelor economice

/

Viena

Negocierile referitoare la reducerea
trupelor și armamentelor

Deciarația adoptată 
de miniștrii de ex

terne ai țărilor C.E.E,

în Europa Centrală
VIENA' 6 — Corespondentul 

Agerpres, Corneliu Vlad, 
transmite S La Kongresshaus 
continuă negocierile referitoa
re la reducerea trupelor și 
armamentelor și măsuri adi
acente în Europa Centrală, la 
care participă delegații din 
19 state, între care și România.

In ședința plenară de marți 
dimineață, reprezentanții di
feritelor state participante au 
început detalierea punctelor 
de vedere ale guvernelor lor 
privind probleme.le care 
obiectul negocierilor.

fac

O nouă ședință 
reuniunii urmează 
în cursul zilei de

In intervențiile lor, șefii 
legațiilor Olandei și Greciei 
s-au referit îndeosebi la prin
cipiul nediminuării securității 
statelor, subliniind că în,e- 
xaminarea și adoptarea preco
nizatelor măsuri de reducere 
a trupelor și armamentelor în 
Europa Centrală este necesar 
să se țină seama de respecta
rea intereselor de securitate 
ale tuturor statelor participan
te la reuniune, ale tuturor 
statelor continentului’.

plenară 
să aibă 
joi.

a 
loc

de-

Evoluția situației din 
Orientul Apropiat

CAIRO 6 (Agerpres), — 
„Prin acuzațiile despre încăl
cările încetării focului de că
tre Egipt, Israelul urmărește 
să justifice noi operațiuni mi
litare împotriva noastră" — 
a declarat purtătorul de cu
vînt al guvernului egiptean, 
Ahmed Anis. El a subliniat, de 
asemenea, ,,obligația, pentru 
Israel, de a se retrage la lini
ile existente la 22 octombrie 
a.c., data intrării în vigoare 
a primei încetări a focului in 
zona Canalului Suez, și de a 

adoptate re
de Securita-

serioase pen- 
unei reuniuni

Sesiunea grupului de experți 
în contracte internaționale 

în industrie

BRUXELLES 6 (Agerpres). 
— Miniștrii afacerilor externe 

' ai țărilor membre ale Pieței 
Comune, întruniți luni și marți 
la Bruxelles, au adoptat o 
declarație politică cu privire 
la situația din Orientul Apro
piat.

In textul oficial al declara
ției date publicității se subli
niază, potrivit agențiilor Fran
ce Presse și Reuter, că gu
vernele celor nouă țări mem
bre ale C.E.E. 
schimbul lor 
situației din 
piat.

Guvernele 
ale C.E.E. speră că, în urma a- 
doptării Rezoluției 338 din 22 
octombrie a Consiliului de Se
curitate, negocierile în vede
rea restabilirii în Orientul A- 
propiat a unei păci juste și 
durabile, prin aplicarea inte- 

a 
din 
în-

au continuat 
de vederi asupra 
Orientul Apro-

țărilor membre

IN R. P.
a fost sărbătorită 
în exploatare a 
droenergetic 
din cadrul ..cascadei' 
compus din barajul . lacului 
Dospat și hidrocentralele Te- 
sel și Kricim.

GENEVA -6 (Agerpres). — 
La Geneva au început lucră
rile celei de-a 6-a sesiuni a 
grupului de experți în con
tracte internaționale în indus
trie, din cadrul Comitetului 
pentru dezvoltarea comerțului 
al Comisiei economice a 
O.N.U. pentru Europa.

In ședința inaugurală, ca

președinte al sesiunii a fost 
ales șeful delegației române, 
G. Cristea.

Obiectivul principal al aces
tei sesiuni îl constituie elabo
rarea unui proiect de ghid 
pentru redactarea con
tractelor’ de cooperare econo
mică internațională, legate de 
■realizarea de ansamble indus
triale.

grală a Rezoluției nr. 242 
Consiliului de Securitate, 
noiembrie 1967. vor putea 
cepe, în sfîrșit.

Guvernele „celor nouă" 
pinează că un acord de pace 
trebuie să fie bazat, în spe
cial, pe următoarele puncte : 
inadmisibilitatea dobîndirii de 
teritorii prin forță ; necesita
tea ca Israelul să pună capăt 
ocupării teritoriilor pe care 
le menține din timpul conflic
tului din iunie 1967 : respecta
rea suveranității, integrității 
teritoriale și .independenței 
tuturor statelor din regiune și 
a dreptului lor de a trăi în 
pace.

o-

aplica rezoluțiile 
cent de Consiliul 
te".

Ahmed Anis a 
țara sa va respecta acordurile 
încheiate, înainte de începe
rea ostilităților, cu o serie de 
companii americane, pentru e- 
fectuarea de prospecțiuni pe
troliere sau pentru construi
rea conductei Suez — Alexan
dria.

La rîndul său, purtătorul de 
cuvînt militar egiptean, gene-, 
ralul Izzeddin Mokhtar. s-a 
referit la pozițiile deținute de 
■trupele egiptene la 22 octom
brie, data intrării în vigoare a 
primei încetări a focului în 
regiune. „Nu încape nici o în
doială, a spus el. că fiecare 
parte cunoaște liniile pe care 
le ocupa în acel moment". Tot
odată, purtătorul de cuvînt 
militar a declarat că „numai 
o parte a armatei a treia egip
tene se află pe malul oriental 
al Canalului Suez, 
flîndu-se pe malul 
„Forțele israeliene, 
Izzeddin Mokhtar, 
permanent încetarea 
infiltrîndu-se și ocupînd anu
mite poziții, ceea ce a avut 
consecințe asupra alimentării 
și evacuării armatei a treia".

Purtătorul de cuvînt militar 
a declarat că, în conformitate 
cu acordul realizat prin inter
mediul Crucii Roșii Interna
ționale, „Egiptul a început pre
darea prizonierilor de război 
israelieni răniți, adăugind că 
Israelul nu a procedat la fel.

subliniat că

grosul a- 
de vest", 
a adăugat 
au violat 

focului,

DAMASC 6 (Agerpres). — 
Abdel Halim Khaddam, vice- 
premier și ministru de exter
ne al Siriei, a declarat, la o 
conferință de presă, că sînt

i

PETROȘANI — 7 Noiem
brie : Ordonanța Selmenko ; 
Republica: Femeile : PE- 
TRlLA: Cutezanța ; LONE A 
— Minerul : Saltul ; VUL
CAN : Nici tm moment de 
plictiseală ; LUPENI — Cul
tural : Eliberarea ; Muncito
resc : Eu nu văd, tu nu vor
bești, el nu aude; URICANI; 
Amintiri din copilărie.

Wadîo
5,00 Buletin de știri ; 5,20 

Dragi mi-s cîntecul și jocul; 
5.50 Muzică ușoară ; 6,00—
8.08 Radioprogramul dimine
ții : 8,25 Moment poetic ; 8,30 
La microfon melodia prefe
rată : 9,00 Buletin de știri ; 
9.30 Viața cărților ; 9,50 Mu
zică ușoară ; 10 00 Buletin

de știri ; 10,05 Folclor muzi
cal din Gorj ; 10,30 Vreau 
să știu ; 11,00 Buletin de 
știri ; 11,05 Muzică ușoară : 
11,15 Litera și spiritul legii ;
11.30 Poemul patriei ; 12.00
Discul zilei ; 12,15 Recital 
de operă ; 12.30 întâlnire cu 
melodia populară și inter
pretul preferat ; 13.00 Radio
jurnal ; 13.30 Concert de
prînz ; 14,00 Compozitorul
săptămînii ; 14,30 Fotbal. U- 
niversitatea Craiova — Stan
dard Liege (Cupa U.E.F.A.) ; 
16,20 Cîntece despre mineri :
16.30 Radiojurnal ; 16.50 Pu
blicitate radio ; 17,30 Mu
zică populară ; 18,00 Orele
serii : 20,00 Zece melodii pre
ferate ; 20,45 Consemnări ;
20,50 Cîntece populare cu 
Angela' Buciu ; 21,00 Revista 
șlagărelor; 21,25 Moment po
etic ; 22,00 Radiojurnal; 22,30 
Concert de seară ; 24,00 Bu
letin de știri; 0,03—5,00 Es
trada nocturnă.

STUDIOUL DE RADIO 
TIMIȘOARA

18.00 Actualitatea radio ; 
18,10 Formații care au con
certat la Timișoara : orches
tra de cameră a Universită
ții din Erlangen ; 18,25 Emi
siunea „Proarte" ; 18,35 Re
cital de operă Maria Clăee 
Calas — Ludovic Spiess ; 
18,50 Emisiunea „Tinerețe, 
împliniri, răspunderi" ; 19,00 
Melody club ; 19,25 Emisiu
nea „Cercetarea și produc
ția". Concluziile seminarului 
național de la Timișoara pe 
probleme de hidraulică apli
cată ; 19,35 Noi înregistrări 

de muzică populară.

9,00 Teleșcoală.
In jurul orei 9,30 transmi

siune directă de la Moscova. 
Aspecte de la parada mili-

tară și demonstrația oameni
lor muncii, cu prilejul 
de-a 56-a aniversări a 
rii Revoluții Socialiste 
Octombrie.
10.30 Băieț
ii,00 Municipalitatea

punde bucureșteanu- 
lui (reluare).

11,20 Selecțiuni din emi
siunea „Album dumi
nical".

’2.00 Telejurnal.
14,10 Fotbal. Universitatea 

Craiova — Standard- 
Liege. (Meci retur în 

Cupa U.E.F.A.). Trans
misiune directă de la 
Craiova. In pauză : 
Publicitate.

16,15 Muzică instrumentală 
cu orchestra „Ciocîr- 
lia".

16.30 Seara televiziunii so
vietice (I). Poporul so
vietic (documentar). 
Duet coregrafic — ba
let cu Ecaterina Ma
ximova și Vladimir 
Vasiliev, pe muzică de

celei
Ma- 
din

răs-

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

în curs eforturi 
tru convocarea 
arabe la nivel înalt. Totodată, 
ministrul de externe sirian, 
care s-a adresat ziariștilor la 
încheierea convorbirilor cu 
omologul său libanez, Fouad 
Naffah, a declarat că cele 
două părți sînt gata să parti
cipe la o reuniune a miniștri
lor arabi de externe.

După cum relevă agențiile 
internaționale de presă, mi
nistrul de externe sirian a a- 
rătat că recenta întâlnire din
tre secretarul de stat ameri
can, Henry Kissinger, și ad
junctul său, Mohamed Zakaria 
Ismail, a avut loc la cererea 
părții americane și că scopul 
ei a fost „de a se proceda la 
un schimb de vederi asupra 
situației din Orientul Apro
piat". Totodată, potrivit agen
ției Associated Press, el a lă
sat deschisă posibilitatea unei 
vizite Ia Damasc a secretaru
lui de stat american sau a 
adjunctului acestuia, Joseph 
Sisco.

cu omologul său sirian, Abdel 
Halim Khaddam — anunță a- 
genția MEN.

In cursul convorbirilor, cele 
două părți au trecut în revis
tă principalele aspecte legate 
de evoluția actualei situații 
din Orientul Apropiat.

CAIRO 6 (Agerpres). — 
Primul ministru al Libanului, 
Takieddine Solh, va sosi, la 
8 noiembrie, într-o vizită ofi
cială la Cairo, pentru convor
biri asupra situației din Ori
entul Apropiat — anunță a- 
genția MEN.

TEL AVIV 6 (Agerpres). — 
Un purtător de cuvînt al ar
matei israeliene a arătat, în 
cadrul unei conferințe de pre
să, că Israelul este gata să-i 
pună în libertate pe tați pri
zonierii de război egipteni ră
niți. De asemenea, a spus el, 
„sîntem gata să procedăm la 
un schimb total de prizonieri".

In legătură cu aceasta, pur
tătorul de cuvînt a precizat 
că nu există nici o legătură 
între cererea egipteană ca 
trupele israeliene să se reîn
toarcă la liniile de încetare a 
focului existente la 22 oc
tombrie și schimbul de prizo
nieri.

Pe de altă parte, el a de
clarat că trupele 
dislocate pe frontul 
naiul Suez și din 
comis 
multe 
cului.

KUWEIT 6 (Agerpres). — 
In Capitala kuweitiană au a- 
vut loc convorbiri oficiale în
tre șeicul Sabah al-Salem al- 
Sabah, emirul Kuweitului, și 
președintele algerian, Houari 
Boumediene, care întreprinde 
o vizită oficială’ în această 
țară.

Situația actuală din Orien
tul Apropiat a constituit prin
cipala temă 
întrevederii 
stat.

evocată în cursul 
celor doi șefi de

(Agerpres). — So-

egiptene 
de la Ca- 
Sinai au 
luni maiduminică și

violări ale încetării fo-

DAMASC 6 (Agerpres). — 
In cadrul vizitei pe care o în
treprinde la Damasc, Moham
med Ahmed Nooman, vice- 
premierul și ministrul de ex
terne al Republicii Arabe 
Yemen, a avut o întrevedere

18,00
18,05
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18,35

18,50
19,15
19,20

19,30

20,00

20,05
20,30

22,00

22,30
22.40
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RABAT 6 
sit luni seara la Rabat, Henry 
Kissinger, secretar' de stat al 
S.U.A., a 
cu regele
legătură cu situația din Ori
entul Apropiat.

avut o întrevedere 
Hassan al II-lea în

BEIRUT 6 — Coresponden
tul Agerpres, Crăciun Iones- 
cu, transmite: La palatul 
„Baabda" a avut loc o ședin
ță a Consiliului de Miniștri 
al Libanului prezidată de șe
ful statului, Suleiman Fran- 
gieh. Cu acest prilej, a fost 
trecută în revistă situația ac
tuală din Orientul 
și au fost adoptate 
d măsuri de ordin

S-a hotărît să se
subvenție de 10 milioane lire 
libaneze (aproximativ 4 mili
oane dolari) satelor din zona 
frontierei cu Israelul, care au 
avut de suferit de pe urma 
bombardamentelor.

Apropiat 
o serie 
intern, 
acorde o

polară. Emi- 
de orientare 
și profesională.
doină

Iosif I 
al

i cîntec 
Pușchiță, 
doinelor

Meșterul

Minkus, A. Haciaturi- 
an, Stravinski, Matis. 
..Ilmen" (documentar). 
Telex.
Tragerea Pronoexpres. 
Steaua 
siune 
școlară 
Doină, 
dulce...
interpret 
bănățene. 
Terra ‘73. 
Publicitate. 
1001 de seri. 
Drege tot.
Telejurnal. Cincinalul 
înainte de termen. 1973 
— an hotărîtor. 
Cintecul săptămînii.
La noi. 

Teleobiectiv.
Telecinemateca. Cic
lul „Regizori contem
porani" : Claude Sau- 
tet. Arma la stânga.

Seara televiziuni so
vietice (II).
24 de ore. 
Telejurnal.
Fotbal — Atletico Ma
drid — Dinamo Bucu-
rești (meci retur în 
„Cupa campionilor eu
ropeni"). Repriza a Il-a.

ce le separă de țările puternic 
industrializate, 
a subliniat 
UNCTAD este 
universală în 
nu trebuie să 
resele unui grup sau altuia de 

. state. Toate eforturile trebuie 
concentrate pentru îndeplini
rea scopurilor acestei organi
zații, între care cele ale. res
tructurării comerțului mon
dial și revizuirii sistemului 
monetar, sprijinirii eforturilor 
de dezvoltare ale țărilor lu
mii a treia și extinderii co
operării internaționale.

Vorbitorul a atras atenția 
asupra faptului că în cazul 
în care va fi tergiversată lu
area unor astfel de măsuri, 
situația precară a zonelor sub
dezvoltate ale planetei se va 
agrava, problemele acute se 
vor multiplica, iar posibilită
țile de soluționare rapidă a 
acestora se vor reduce sub
stanțial.

In continuarea lucrărilor 
sale, Comitetul pentru proble
mele economice a trecut la 
dezbaterea diverselor aspecte 
legate de transpunerea în via
tă a propunerii fostului secre
tar general al O.N.U., U Thant, 
privind crearea Universității 
Națiunilor Unite, punct la care 
secretarul general adjunct al 
organizației, C. Narasimhan, 
a prezentat un raport privi
tor la măsurile luate pentru 
crearea acestui lăcaș interna
țional de cultură.

In prezent, 
el, Conferința 

o organizație 
cadrul căreia 
prevaleze inte-

SEUL relatează
agenția A.C.T.C. — a avut 
loc o adunare, ai cărei par- 
ticipanți, reprezentând cojcuri 
ziaristice, culturale și reli
gioase din Coreea de 
au denunțat regimul dicta
torial de la 
citire unei 
cere acordarea de 
și libertăți 
populației sud-coreene.

sud,

Seul și au dat 
declarații care 

drepturi 
democratice

DIN CAUZA EȘUĂRII 
NEGOCIERILOR cu privire 
la încheierea unui nou con
tract de muncă, aproximativ 
5 000 de însoțitori de 
de la compania de

bord 
trans

porturi aeriene ,.Trans World 
' ’ t grevăAirlines'' au declarat 

pe o durată nelimitată.

GUVERNUL OLANDEZ 
a hotărît' majorarea p-etu- 
rilor la benzină, motorină, 
și la alte produse petroliere. 
Noile tarife 
luni seara, 
rul pentru 
nomice.

au fost publicate, 
de către Minrste- 
Problemele Eco-

♦

Chile Partidul liberal 
de guvernămînt,

Isoi emulii in 
rîndul adep’ților 

Unității Populare
SANTIAGO DE CHILE 

6 (Agerpres). — Agențiile 
internaționale de presă anu- 
ță că în Chi]e au avut loc 
în ultimele zile noi execuții 
în rîndul adepților Unității 
Populare. In orașul-port 
Iquiquc, din provincia Ta- 
rapaca, fostul secretar regio
nal al partidului socialist. 
Fredy Gallegos, a fost exe
cutat împreună cu alți trei 
militanți de stânga, sub acu
zația de „înaltă trădare", 
infracțiune care în 'codul 
justiției militare chiliene pri
vește doar persoanele care 
pe timp de război colaborea
ză . cu . trupele inamice. Ace
lași 'tribunal a condamnat 14 
susținători ai Unității 
Populare, între care și fostul 
guvernator al provinciei Ta- 
rapaca, la 30 de ani închi
soare. Un comunicat al jun
tei militare anunță, de ase
menea, alte șase execuțiii la 
Puerto Montt. sub aceeași 
acuzație de „înaltă trădare".

I

I

PE UN PETROLIER NOR
VEGIAN, „Golar Patricia".' 
înregistrat în Liberia, s-a < 
produs o puternică exp’ozie 
datorită unui incendiu izbuc
nit la bord. Vasul s-a scu
fundat în zona Insulelor 
Canare. Unul din membrii 
echipajului și-a pierdut via
ța, și alți doi au fost răn’ți.

PRIMUL MINISTRU AL 
JAPONIEI, Kakuei Tanaka, a 
declarat, într-o conferință de 
presă, că 
democrat,
consideră necesară ridicarea 
prețurilor la grîu Cu aproxi
mativ 35 la sută. El a men
ționat, de asemenea, că. în- 
cepînd cu 1 aprilie 1974, 
prețul orezului va fi majo
rat' cu 15 la sută.

COMITETUL MINISTERI
AL pentru coordonarea eco
nomică și socială 
reunit, luni seara, 
ședinția primului 
Edmond Leburton, 
o serie de măsuri 
limitării 
trol și 
Astfel, s-a hotărît 
consumului de 
necesar încălzirii, 
fiind asigurat' integral 
pentru o serie de 
publice.

OPERAȚIUNILE de 
efectuate, luni, la 
palele burse' vest-europene 
au confirmat tendința cons
tantă, din ultima perioadă 
de creștere a cursului mone
dei americane. Astfel, la 
Frankfurt pe Main,, dolarul 
a atins cea mai ridicat'ă co
tă în raport cu marca vest- 
germană, de la 27 iunie a.c. 
— 2,4810 mărci pentru un do
lar. Acest curs reprezintă o 
creștere de 1.4 la sută față 
de cel înregistrat vinerea 
trecută (2,446).

al Belgiei, 
sub pre- 
ministru, 
a stabilit 

în vederea
consumului de ne

produse petroliere. 
limitarea 

combustibil 
necesarul 

numai 
servicii

schimb 
princi-

0 nouă întrunire a Comisiei militare
de armistițiu

PANMUhJON 6 
preș). — O 
a Comisiei 
mistițiu din 
loc, marți, __ 
la propunerea 
ților R. P. D. Coreene, infor
mează agenția A.C.T.C.

Reprezentantul R.P.D. 
reene, general-maior 
Poong Sup, a protestat

(Ager- 
nouă întrunire 
militare de ar- 

Coreea a avut 
la Panmunjon. 

reprezentan-

Co- 
K im
îm-

din Coreea
potriva 
americane 
organizat 
„exercițiu 
apropierea 
zate și au 
te acțiuni 
de armistițiu. El a cerut în
cetarea imediată a tuturor 
acțiunilor provocatoare și ga
ranții că asemenea acte nu 
vor mai fi comise în viitor.

faptului' că trupe 
și sud-coreene au 
un 
militar 
zonei 

comis totodată ,al- 
contrare acordului

așa-numit 
mixt" în 

demilitari-

Telex Telex
PRAGA 6 (Agerpres). — 

Turneul fulger de șah pentru 
premiul ziarului „Rude Pra- 
vo“, desfășurat la Plsen, a fost 
cîștigat de marele maestru so
vietic Tukmakov cu 28 punc
te, urmat de Hort (Cehoslo
vacia) 26,5 puncte, Tal 
(U.R.S.S.) 26 puncte, Gulkov 
(U.R.S.S.) 25 puncte, Uhlmann 
(R.D.G.) 23 puncte

MADRID 6 (Agerpres). — 
Turneul internațional de șah 
de la Hospitalet de LIobregat 
(Spania) s-a încheiat cu victo
ria maestrului cehoslovac Jan 
Smejkal, care a totalizat 8,5 
puncte din 11 posibile. Pe lo
curile următoare s-au clasat 
Hamann (Danemarca) și Diez 
del Corral (Spania) — 8
puncte, Kurajița (Iugoslavia)
— 7 puncte, Hugh (Elveția)
— 6,5 puncte, Pomar (Spania), 
Vesterinen (Finlanda) și Len
gyel (Ungaria) — 6 puncte etc.

Astăzi se desfășoară parti- 
retur din cadrul turului 
cupelor europene de fot-

dele 
II al 
bal.

Pe
Craiova,
U.E.F.A.", formația Universi
tatea Craiova va primi repli
ca echipei 
în fața căreia 
primul meci cu scorul de 0- 
Fotbaliștii craioveni, care 
ultimul meci de campionat au 
surclasat cu 5—0 pe C. F. R. 
Cluj, sînt deciși să refacă 
handicapul de două goluri, 
dar sarcina lor este dificilă 
cunoscută fiind valoarea jucă
torilor echipei belgiene. Par
tida va începe la ora 14,30 și 
va fi transmisă de posturile 
noastre de radio și televiziune.

In „Cupa campionilor euro
peni", echipa 
rești va juca 
nocturnă, cu 
Atletico, una 
le campionatului spaniol. în
vingătoare în primul joc cu

stadionul central din 
în cadrul „Cupei

Standard îLiege, 
a pierdut în 

_2 
în

Dinamo Bucu- 
la Madrid, în 
formația locală 
dintre fruntașe-

2—0, formația Atletico Ma
drid păstrează prima 
pentru calificarea în 
următor al competiției.

Dintre celelalte jocuri pro
gramate. cele mai echilibrate 
se anunță întâlnirile: Dyna
mo Dresda -t- Bayern Miin- 
chen (în tur 3—4), F. C. Li
verpool — Steaua Roșie Bel
grad (1—2), Zaria Voroșilov- 
grad — Spartak Trnava (0—0), 
Ujpest Dozsa —- Benfica Lisa
bona (1—1), TSKA Sofia — 
Ajax Amsterdam (0—1) — în 
..Cupa campionilor europeni"; 
Sporting Lisabona — Sunder
land (1—2), Olympique Ly on 
— Paok Salonic (3—3) și Ra
pid Viena — A. C. Milan 
(0—0) — în „Cupa cupelor", și 
Hibernian Edinburg — Leeds 
United (0—0), Bk03 Copenha
ga — Dinamo Kiev (0—1); 
Twente Enschede — Panahai- 

Kki Part Patras (1—1) — în
„Cupa U.E.F.A.".

(Agerpres)

șansă 
turul
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