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Pentru 
înlocuirea 

materialului 
din import
Un colectiv de cercetători 

din cadrul I.C.P.M.H. — 
C.C.P. (inginerii loan Lap- 
sanski și Francisc Koronko) 
și-a axat, în ultimul timp, 
preocupările pe rezolvarea 
problemei adaptării organelor 
de tăiere ale combinelor de 
abataj pentru condițiile spe
cifice de zăcămînt ale bazi
nului carbonifer Valea Jiului. 
In faza inițială, s-a căutat să 
se punâ la punct tehnologia 
de fabricație a unor cuțite, ur- 
mărindu-se, în special, în
locuirea materialului din im
port. După o serie întreagă 
de încercări, s-a reușit să se 
obțină prototipul, care a dat 
rezultate promițătoare.

Actualmente, la Uzina de 
utilaj minier Petroșani se 
găsesc în curs de fabricare 
cele dintîi loturi experimen
tale de asemenea cuțite, ar- 
mînd să se tragă concluziile 
definitive în legătură cu ex
tinderea noii tehnologii.

Se prevede ca loturile res
pective să fie gata în prime
le zile ale lunii august.

Cofraj mobil 
pentru betonarea 

galeriilor
Cercetătorii și proiectanții 

aceluiași institut au între
prins în semestrul I a.c., o 
serie de cercetări privitoare 
la realizarea unor cofraje 

■mobile pentru betonarea ga
leriilor, atît de profil simplu, 
cît și dublu. In scopui unei 
documentări mai adinei, al 
strângerii unor date cit mai 
cuprinzătoare, s-a efectuat 
un schimb de experiență la 
șantierul hidrocentralei dc pe 
Lotru, unde se utilizează u 
eficacitate asemenea cofra
je» Nu de mult, s-a înt vm:t 
proiectul de execuție al in
stalației respective, urmînd 
ca în etapa care vine să se 
construiască prototipul la
U.U.M.P. în așa fel ca în
1972 să poată fi experimen
tat la unele mine ale Văii 
Jiului.

O condiție a eficienței
activității politico-educative

SA MUNCIM
CÎT MAI DIFERENȚIAT

5

CU OAMENII
Se știe că eficiența oricărei 

acțiuni, rezultatele cele mai 
bune in ducerea la îndeplinire 
a sarcinilor cu care se confrun
tă fiecare organizație de partid 
sînt într-o tot mai strînsă le
gătură cu felul cum acestea 
sînt cunoscute, însușite și înțe
lese de mase. Cu cît fiecare 
măsură este mai bine explica
tă, mai temeinic lămurit scopul 
ei, cu atît va fi mai mare par
ticiparea maselor la îndeplini
rea sarcinilor. Dar, pentru a 
obține ca fiecare hotărîre, mă
sură să fie bine înțeleasă, însu
șită temeinic, e nevoie ca pre
tutindeni în colectivele obștești 
de agitație să existe oameni 
competenți, capabili să se o- 
rienteze în orice împrejurare, 
care să știe să se apropie de 
mase, în măsură să le lămu
rească orice problemă 
li se adresează.

însăși noțiunea de 
presupune un om cu 
orizont politic și cultural, care 
are o bună pregătire ideologi
că și profesională, deține bo
gate cunoștințe într-o sferă 
largă de domenii. Un bun a- 
gitator, este acela care dă do
vadă de multă pricepere, are 
inițiativă, știe să se orienteze 
în diverse împrejurări, să des
fășoare în mod diferențiat 
munca politică de la om la om, 
vine cu propuneri concrete în 
legătură cu situația din fiecare 
loc pentru a ajuta organizațiile 
de partid să cunoască mai în 
amănunt starea de spirit a oa
menilor

După 
nivelul 
gere al 
dresează agitatorii este foarte 
diferit. Acest lucru cere ca și

cu care

agitator, 
un larg

muncii.
cum bine se cunoaște, 
de pregătire și înțele- 
celor cărora li se a-

munca de agitație, activitatea 
politică de la om la om să fie 
dusă în mod cît mai diferen
țiat. Viața însăși vine să con-. 
firme că cele mai bune rezul
tate pe acest tărîm se obțin 
atunci cînd oamenilor li se ex
plică cu răbdare, pe înțelesul 
fiecăruia, anumite măsuri, ho- 
tărîri, decizii etc. cînd munca 
politică este de așa manieră or
ganizată îneît ea să corespun
dă cu necesitățile de informare 
și cunoaștere ale fiecărei cate
gorii de oameni ai muncii. Alt
fel, oricît de bune ar fi inten
țiile, oricît de importante sînt 
lucrurile pe care vrem să le co
municăm, dacă nu vom reuși 
să ne facem înțeleși de oameni, 
să le trezim și lor interesul 
pentru ceea, ce vrem să le co
municăm, nu vom obține rezul
tatele pe care le urmărim.

In fiecare organizație de 
bază se întîlnesc exemple de 
agitatori care aduc o contribu
ție valoroasă la munca de in
formare politică a oamenilor, 
tocmai utilizînd forme, metode, 
mijloace cît mai diverse. Un 
asemenea stil de a munci cu 
oamenii, este într-o strînsă le
gătură cu faptul că birourile 
organizațiilor de bază, pe lîngă 
care și sub îndrumarea căro
ra lucrează, le îndrumă tot 
timpul activitatea, îi ajută în 
permanență să-și ridice nivelul 
dc pregătire, să-.și perfecțione
ze mereu metodele de muncă. 
Ori de cîte ori apar documen
te de partid, articole mai im
portante în presă, birourile se 
îngrijesc ca agitatorii să fie 
primii care le studiază, ca apoi 
să atragă și celorlalți oameni 
atenția asupra unor asemenea 
materiale.

Urmarea firească a unor ast
fel de preocupări, in multe 
întreprinderi, printre care a-și 
aminti U.U.M.P., Viscoza Lu* 
peni, minele Lupeni și Petrila. 
complexul C.F.R. este că, ori 
de cite ori apar anumite ho- 
tărîri de partid, alte documen
te mai importante, din proprie 
inițiativă, agitatorii se îngrijesc 
ca asemenea documente să fie 
afișate la locuri cît mai vizi
bile, de regulă în punctele cele 
mai frecventate, iar în pauze, ori 
la ieșirea din schimb se întîl- 
nesc cu grupuri de oameni, dis
cută cu ei, explicîndu-le con
ținutul materialelor respective. 
Uneori, agitatorii le citesc chiar 
anumite capitole, pasaje spre 
a trezi interesul și a determi
na pe fiecare să se preocupe 
după aceea de studierea în în
tregime a documentului asu
pra căruia vor să atragă aten
ția tuturor.

S. BARBU

(Continuare in pag. a 3-a)

Prezenta setului dc 
Atribuțiile sale

unitate

nodul in care $i ic îndeplinește

In suita acțiunilor de lucru 
pe teren, fapt obișnuit în ac
tivitatea secretarului general al 
partidului, miercuri a avut loc. 
o nouă întîlnire cu oameni ai 
muncii din industrie și agricul
tură. Gazde și interlocutori ai 
tovarășului Nicolae Ceaușescu, 
ai celorlalți conducători de 
partid și de stat care l-au în
soțit — tovarășii Emil Bod- 
naraș și Ilie Verdeț — au fost 
țărani cooperatori din județele 
Argeș și Olt, colectivele de 
chimiști și constructori din ju
dețul Vîlcea.

Este încă rouă pe iarbă cînd 
elicopterul, decolînd de pe ae
roportul Băneasa, își ia zborul 
cu direcția Nord. Se înaintează 
paralel cu arterele de comuni
cație București — Pitești și 
altitudinea redusă, dublată de 
o bună vizibilitate, deschide 
privirii cîmp nelimitat de ob
servare. Pretutindeni se remar
că o activitate intensă. Sece
rișul este practic încheiat și 
galbenului pastelat al lanurilor 
i se substituie negrul brazdelor 
proaspăt întoarse. Se lucrează 
neobosit în grădini, în livezi, 
în vii. La Găiești, unde-și cre
ionează contur definitiv o im
portantă platformă industrială, 
se observă în plină acțiune 
macarale, mașini, felurite alte

ADUNĂRI GENERALE

ALE SALARIATILOR

Rezultatele sînt
bune. Există însă

și însemnate
rezerve

nevalorificate
In ancheta de față vom subli

nia unele aspecte ale activității 
șefului de unitate din comerț, 
așa cum au fost depistate ele 
cu prilejul unui raid-fulger de 
la Petrila la Lupeni. Mai în
tâi, însă, este necesar să spu
nem că personalitatea șefului 
de unitate hotărăște în măsură 
accentuată mersul treburilor — 
spre bine sau invers — mai 
ales în acest domeniu atît de 
important al vieții noastre so
ciale — comerțul. De nivelul 
pregătirii sale profesionale, de 
interesul pe care-1 manifestă 
față de unitate și de subalter
nii săi, de exigența și auto
exigență care trebuie să-1 ca
racterizeze în tot ceea ce face, 
’de competența și autoritatea 
sa depinde în măsură conside
rabilă aprovizionarea și desfa
cerea, mulțumirea sau nemul
țumirea consumatorilor, depin
de — în ansamblu — o latură 
esențială a nivelului dc trai

al populației. Despre o 
de aspecte din domeniul co
merțului s-a scris mult în ul
tima vreme și se va scrie în 
continuare. Raidul nostru s-a 
limitat însă doar la cîteva con
statări și discuții, fără a apro
funda anumite stări de fapt.
• UNITATEA 28 TEXTILE-

serie

ANCHETA
NOASTRA

TRICOTAJE LUPENI. Magazin 
mare, modern, cu permanentă 
afluență de cumpărători, cură
țenie, ordine, bună servire. „A- 
tribuțiunile șefului de unitate 
sînt precizate clar în regula
mentul de organizare și func
ționare a unităților comerciale 
și nu avem voie să nu le res-

pectăm — ne spune gestiona
rul ARISTIDE BABICI. Ca 
orice om al muncii, și eu tre
buie să lucrez 8 ore, dar mă 
aflu mai mult în magazin. Mai 
ales că am și raion. Și toate 
merg bine. Fagem lunar pla
nul, îl și depășim, nu avem 
probleme . “ “........
„Nici noi nu avem probleme 
cu personalul de aici — ne 
mărturisesc gospodinele Ana 
Ene și Valeria Oișteanu. Ma
gazinul e bine aprovizionat, 
sîntem servile civilizat, cinstit".

@ UNITATEA 51 COFETĂ
RIE BRAIA — LUPENI. Con-, 
sumatori puțini, produse de co
fetărie și patiserie proaspete, 
suficiente. Gestionara MARTA 
IOV AN 
6ă fiu 
văd ce

cu cumpărătorii".

— la datorie. „Trebuie 
mereu în unitate, să 
doresc oamenii, să ur-

Dumitru GHEONEA

(Continuare în pag. a 3-a)

Cum e și firesc adunarea ge
nerală a reprezentanților sala- 
riaților de la E.M. Lonea, ex
presie vie a adîncirii democra
ției muncitorești, de participa
re activă a întregului colectiv 
la îmbunătățrea activității, a 
început cu prezentarea unui 
•succint bilanț al rezultatelor 
obținute în primul semestru 
din acest an. E firesc să fie așa. 
In fața harnicului colectiv al 
minei stau în a doua jumătate 
a anului în curs și îndeosebi în 
1972 sarcini sporite, mobiliza
toare. E necesar, deci, să se 
cunoască dc către fiecare soli
ditatea rampei de lansare spre 
noile obiective. Cifrele atestă 
că minerii de la E.M. Lonea, 
posedă o asemenea rampă soli
dă. Depășirea cu 8 747 tone a 
planului la producția brută, 
cantitate ce depășește cu 1500 
tone angajamentul luat, reali
zarea în proporție de 103,4% 
a producției globale, de 103,3% 
la producția marfă, • beneficiile 
obținute peste prevederi, redu
cerea cu 0,37 lei a prețului de 
cost pe tona de cărbune extra
să, sînt doar cîteva din roadele 
hărniciei și dăruirii colective a 
minerilor loneni. In ceea ce pri
vește depășirea cantitativă a 
sarcinilor de plan trebuie su
bliniat faptul că ea s-a. realizat 
în exclusivitate pe seama creș
terii productivității muncii la 
toate genurile de lucrări.

Darea de seamă prezentată de 
tovarășul Aurel Brînduș, direc
torul minei, discuțiile purtate 
într-un pregnant spirit critic și 
autocritic de către reprezentan
ții salariaților au reliefat că, 
deși s-a obținut rezultate bune, 
există încă suficiente rezerve 
ce nu sînt valorificate. Să ne 
referim doar la cîteva din ele.

Este adevărat că productivita
tea muncii a crescut cu 75 kg 
pe post dar există rămâneri în 
urmă în ceea ce privește reali
zarea planului la lucrările de 
pregătiri, plan ce nu a fost în
deplinit decît în proporție de 
77%, și la investiții. Au existat, 
e drept, și cauze obiective ca i 
lipsa de efectiv ce a condus la 
plasarea insuficientă a locurilor 
de muncă, presiunea slabă a 
aerului comprimat necesar ac-> 
ționării cu randament maxim 
a mașinilor de încărcat, perfo
ratoarelor și ciocanelor de aba-* 
taj. Dar au existat și cauze su
biective printre care enumerăm 
organizarea și coordonarea ne
corespunzătoare a muncii, nca- 
sigurarea continuității la unele 
lucrări, goluri în aprovizionarea 
eu materiale a brigăzilor. Cit 
privește folosirea mașinilor de 
încărcat* din dotare, numărul 
mediu de 12 zile pe lună lucra
te de o mașină, productivitatea 
de 23,5 m.c. pe zi este cu totul 
insuficientă. Ttrebuia mai multă 
preocupare pentru asigurarea 
permanentă, din timp, a liniei 
de front, efectuarea unor ana
lize și studii menite să aducă 
soluții noi prin care să se redu
că volumul lucrărilor de pregă
tiri.

Discuțiile ce au avut loc în 
spiritul bogatului program ela
borat de tovarășul Nicolae 
Ceaușescu privind perfecționa
rea activității ideologice și po
litico-educative au scos în e- 
vidență faptul că mai sînt 
multe de făcut în această di
recție.

— Ne-am prezentat în fața 
adunării generale a reprezen-

utilaje? Piteștii rămîn in stînga 
și, curînd, aparatul survolează 
moderna întreprindere de au
tomobile și piese de schimb 
auto de la Colibași, după care, 
descriind o abatere spre dreap
ta, trec din Valea Argeșului în 
cea a Dîmboviței și aterizează 
pe coama unei coline de la 
marginea comunei Boteni, din 
județul Argeș.

In plin cîmp, în finul încă 
necosit, secretarul general al 
partidului, ceilalți conducători 
de partid și de stat, sînt aș
teptați de o mare mulțime de 
săteni. Este, în fapt, prezentă 
întreaga comună, tineri și vîrst- 
nici, îmbrăcați ca de sărbă
toare, în frumosul port mus- 
celean, cu flori, cu- voie bună 
în priviri și în suflet, bucuroși 
să aibă ca oaspeți pe tovarășul 
Nicolae Ceaușescu, pe ceilalți 
conducători de partid și de stat. -

Sînt prezenți tovarășii Gheor
ghe Năstase, prim-secretar al 
Comitetului județean Argeș al 
P.C.R., Gheorghe Anca, prima
rul comunei, Constantin Bă- 
descu, președintele Cooperativei 
agricole de producție din Bo
teni.

Se oferă, după tradiție, pîine 
și sare, rachiu de prună în 
ploscă nouă, se aplaudă, se 
adresează din inimă urări de 
bun venit, de sănătate. Sînt^oa- 
meni pe chipul cărora se ci
tește mulțumirea de a trăi în 
climatul nou de viață instaurat 
de socialism în satele țării.

Se coboară cîteva zeci de me
tri și, într-o livadă de peri 
încărcați de rod, între secreta
rul general al partidului, ca
drele de conducere ale coope
rativei agricole de producție și 
factori din cercetarea științifi
că are loc un viu și fructuos 
dialog, a cărui temă o consti
tuie problemele producției și 
organizării activității în coope
rativele agricole din zona de 
deal, probleme , mai generale 
ale pomiculturii, aspecte ale ni
velului de viață al oamenilor.

Cooperativa ' agricolă de la 
Boteni este o unitate de pro
ducție complexă, înscriind de la 
un an la altul rezultate din ce 
în ce mai bune. Valoarea ave
rii obștești se ridică la 11 mi
lioane lei. Ca principale sec
toare de producție are culturi 
de cîmp, pomicultură, zooteh
nie. Valoarea normei de mun
că planificată, pentru anul a- 
cesta este de 28 lei, dar se es
timează, date fiind rezultatele 
bune ce se întrevăd în cîmp 
și livezi, că aceasta va crește 
la 32 lei. Detaliind unele pro
bleme ale sectorului pomicol, 
inginerul Iulian Stoicescu subli
niază eforturile făcute în co
operativă pentru aplicarea me
todelor recomandate de știință 
în domeniul agrotehnicii, al ge
neticii. El relevă experiența 
cu bune rezultate a cooperati
vei în ceea ce privește mai 
justa proporționare a spe
ciilor de pomi, arătînd va
loarea economică deosebită pe 
care o au vișinul, cireșul, coa
căzul. Continuînd o veche tra
diție a localnicilor, se îm
bină pomicultura cu zootehnia. 
Pentru valorificarea optimă a 
suprafețelor de teren plantate 
cu pomi fructiferi, printre rân
durile de meri, peri, pruni, 
vișini se seamănă, cu bune 
rezultate, culturi furajere. Prin 
aplicarea fertilizărilor combi
nate. pomicultorii au reușit să 
înlăture aproape total perio
dicitatea rodirii la pomi, rea- 
lizînd recolte an de an. Se 
tinde să se obțină 6 000 kg 
fructe la hectar, la care se a- 
daugă valoarea plantelor fura
jere și a altor culturi interca-

late în livezi. De altfel, tova
rășul Nicolae Ceaușescu, cei
lalți conducători de partid și 
de stat sînt informați că, dato
rită rezultatelor bune obținute 
la Boteni în materie de pomi
cultură, această cooperativă 
este considerată drept o uni- 
tate-pilot a pomiculturii coope
ratiste din Argeș.

In fața unei hărți, directorul 
Institutului de cercetări pomicole 
de la Mărăcineni, " 
Ioniță, înfățișează tovarășului 
Nicolae ~ 
conducători de 
stat distribuirea pe zone și spe
cii a pomiculturii în perime
trul județului.

Se remarcă, cu acest prilej, 
că în echilibrul speciilor tre
buie să se intervină cu corec
tive însemnate. Secretarul ge
neral al partidului recomandă 
specialiștilor să studieze, para
lel cu îmbunătățirea soiurilor, 
problema extinderii plantați
ilor de nuc, de vișin, de cireș, 
specii valoroase din punct de 
vedere economic și care în 
zonele de deal ale județului 
Argeș, ale întregii țări, găsesc 
întrunite cele mai favorabile 
condiții de dezvoltare. De alt
fel, precizează secretarul ge
neral al partidului, este nece
sar ca specialiștii să studieze 
raportul între specii la nivelul 
întregii pomiculturi a țării și 
să elaboreze un plan de per
spectivă privind o mai rațio
nală și economică distribuire 
a ponderii pomilor fructiferi.

întrebați asupra dificultăți
lor pe care le mai întîmpină 
în desfășurarea activității lor 
de producție, pomicultorii aduc 
în atenție gama încă redusă a 

■ mașinilor pentru lucrările în 
livezi. Tractorul pomicol reali
zat la Brașov întrunește bu
ne aprecieri, dar, spun cei an
gajați în discuție, industria nu 
s-a preocupat să realizeze,- tot
odată. și sistema dc mașini a- 
ferentă tractorului. Secretarul 
general al partidului recoman
dă să se întreprindă inițiative 
pe plan județean, să nu se aș
tepte ca totul să fie realizat 
pe bază de plan de stat.

— Aveți în Județ o indus
trie puternică constructoare dc- 
mașini, la Cîmpulung, 
Pitești, spune 
Nicolae Ceaușescu. 
du-sc factorilor de 
dere de la județ, industrie ca
re dispune de capacitatea teh
nică necesară, realizării orică
rei mașini pentru pomicultură, 
fie ea cît de complicată. Să 
fie solicitate întreprinderile.

Dialogul cu cooperatorii, cu 
cercetători de la Institutul po
micol, cu factori răspunzători 
de buna gospodărire a județu
lui ia sfîrșit. Cooperatorii sînt 
felicitați pentru rezultatele bu
ne obținute pînă acum și li 
se urează să aibă noi succese 
și mai importante în munca 
din cooperativă.

Secretarul general al parti
dului, ceilalți conducători de 
partid și de stat sînt invitați 
apoi de către cooperatorul 
Gheorghe I. Bidilică să-i vizi
teze gospodăria. Este o gospo
dărie de om harnic, prosperă; 
casa este îndestulată. Pe lotul 
de lîngă casă cooperatorul ob
ține recolte record de cartofi, 
de sfeclă 
și fructe, 
și îngrașă 
lorifică pe 
statul.

Asemeni 
orghe I. Bidilică sînt, în fru
moasa și prospera comună 
musceleană Boteni, sute și sute 
dc alte gospodării, la fel dc

Constantin

Ceaușescu, celorlalți 
partid și de

la 
tovarășul 
adresîn- 
răspun-

furajeră, de legume 
Are vaci, oi, crește 
porci pe care îi va- 
bază de contract cu

gospodăriei lui Ghe-

bine amenajate, la fel de îm
belșugate. Izvorul bunăstării îl 
constituie munca în cooperati
vă, în sectoarele anexe ale 
acesteia, și nu în mai mică 
măsură în valorificarea cu ma
xim randament a tuturor re
surselor gospodăriei proprii.

După mai puțin de o jumă
tate de oră de zbor, survolînd 
zona argeșeană de coline, râu
rile Argeș, Topolog și Olt, eli
copterul special la bordul că
ruia se află tovarășul Nicolae 
Ceaușescu, ceilalți conducători 
de partid și de stat, aterizează 
pe platforma industriei chimice 
vîlcene.

Vecinătatea Oltului, rîu cu un 
bogat debit de apă, existența 
în imediata apropiere a masi
vului de sare de la Ocnele 
Mari, posibilitățile deosebit de 
favorabile pe linia cooperării cu 
Combinatul petrochimic din Pi
tești, cu alte întreprinderi, cri
terii fericit completate de exis
tența unui disponibil de forță 
de muncă au facilitat crearea 
în această zonă a țării a unui 
puternic grup industrial chi
mic. Această nouă zonă indus-» 
trială ilustrează pregnant poli
tica partidului de industriali
zare intensă a tuturor județe
lor. de dezvoltare armonioasă1 
a întregii țări.

Construcția grupului a înce
put în anul 1966, iar, în pre
zent, funcționează cu majori-* 
tatea obiectivelor prevăzute 
pentru prima etapă, avînd o 
producție de o deosebită im
portanță nu numai pentru ju
deț, ci și pentru întreaga eco
nomie națională.

La sosire, secretarul general 
al partidului, ceilalți conducă
tori de partid și de stat sîni 
întâmpinați de tovarășii Petre 
Dănică, prim-secretar al Comi
tetului județean Vîlcea al 
P.C.R., ds Mihai Florescu, mi
nistrul industriei chimice, de 
un mare număr de chimiști și 
constructori care lucrează la 
întregirea acestui mare com
plex al industriei petrochimice.

O gardă de onoare, formată 
din membri ai gărzilor patrio
tice și tineri din detașamentele 
de pregătire pentru apărarea 
patriei, prezintă onorul tovară
șului Nicolae Ceaușescu, co
mandantul suprem al Forțe
lor Armate. Tovarășul Nicolae 
Ceaușescu trece în revistă gar
da de onoare.

Apoi, directorul general al 
Grupului industriei chimice, 
Victor Poltoraschi, invită pa 
oaspeți să viziteze uzina chi
mică din cadrul grupului.

Pe parcurs se subliniază că 
unitățile de pe această platfor
mă chimică și-au propus să 
realizeze în acest an randamen
te superioare celor înregistrate 
în cincinalul trecut. Spre exem
plu, din primele luni ale a- 
nului Fabrica de clorosodice lu
crează la un nivel superior 
parametrilor maximi proiectați, 
realizînd circa 12 tone sodă 
electrolitică și 10 tone clor pes
te prevederile zilnice de plan.

La întreaga capacitate func
ționează și fabricile de oxoal- 
ccoli și de insecticide, iar in
stalațiile de monomeri și da 
polimeri din cadrul Fabricii de z 
policlorură de vini| urmează 
să-și realizeze în scurt timp 
parametrii proiectați. In discu
ții se subliniază că cele patru 
fabrici intrate în funcțiune suc
cesiv aici, într-o primă etapă 
(1968—1970), împreună cu Uzina 
de produse sodice care și-a spo
rit și ca capacitatea, asigură

(Continuare în pag. a 4-a)

(Continuare in pag. a 3-a)
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Lucrările
a Consiliului

Miercuri, ău continuat lucră
rile celei de-a XXV-a sesiuni 
a Consiliului de Ajutor Econo
mic Reciproc, prezidată dc pre
ședintele Consiliului de Miniș
tri al Republicii Socialiste Ro
mânia, Ion Gheorghe Maurer, 
conducătorul delegației guver
namentale române la sesiune.

In prima parte a ședinței 
plenare, Gheorghe Rădulescu, 
vicepreședinte al Consiliului de 
Miniștri al Republicii Socialiste 
România, președintele în func
țiune al Comitetului Executiv 
al C.A.E.R., a prezentat o in
formare cu privire la materia
lele supuse spre examinare în 
cea de-a doua zi 
sesiunii.

La examinarea 
au luat cuvintul

a lucrărilor

problemelor 
conducătorii

celei de-a XXV-a sesiuni
de Ajutor Economic Reciproc

delegațiilor participante la se
siune: Stanko Todorov, președin
tele Consiliului de Miniștri al 
Republicii Populare Bulgaria, 
Jeno Fock, președintele Guver
nului Revoluționar Muncito- 
resc-Țărănesc Ungar, Willi 
Stoph, președintele Consiliului 
de Miniștri al Republicii De
mocrate Germane, Sonomin 
Luvsan, președinte ad-interim 
al Consiliului de Miniștri al 
Republicii Populare Mongole, 
Piotr Jaroszewicz, președintele 
Consiliului de Miniștri’ al Re
publicii Populare Polone, Ion 
Gheorghe Maurer, președintele 
Consiliului de Miniștri al Re
publicii Socialiste România, 
Alexei Nikolaevici ICosîghin, 
președintele Consiliului de Mi
niștri al Uniunii Republicilor

Sovietice Socialiste, Lubomio 
Strougal, președintele Guvernu
lui Federal al Republicii Socia
liste Cehoslovace, Aleksandan 
Grlicikov, prim-vicepreședinte 
al Vecei Executive Federale a 
Republicii Socialiste Federativa 
Iugoslavia.

De asemenea, a luat cuvîntul 
N. V. Faddeev, secretarul Con
siliului de Ajutor Economia 
Reciproc.

In contjnuare, a avut loc, sub*’ 
conducerea președintelui în 
funcțiune al Comitetului Executivi 
al C.A.E.R., “ - - ■ '
redactare 
proiectelor- 
siunii.

Lucrările

ședința Comisiei de 
pentru elaborarea 
documentelor se-

sesiunii continuă.

(■Agerpres)I
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r
încolo de - ’ :^.f tcțiile _e- 
vcnimcntu lui" profesio
nal care a constat din 

înserarea propriu-zisă a aces
tor rinduri, au existat m. i pu
tere .. profunde sa'.isfac- 
•iile u de împărtășit a'.e cu
noașterii acelor oameni des
pre • ve întotdeauna spunem 

■ . sînt adevărali. ale v oilor 
care rămin în felul lor. ori
ce-.im ta e. oricum i-ant numi, 
viguroșii, anonimii modeștii 
producători ai bunurilor so- 
•.ieiă’ii re. Virtuoși. prin
priceperea și îndemânarea de 
rară măiestrie care-î ajută să 
devină neîntrecut! artizani ai 
metalului sau lemnului, neobo- 

a tot ceea ce 
jurul nostru. A- 

mod; știa c re le 
firească, înnăscu- 

ce răzbate din 
lor, din ințelep-

D de mumă pe care le săvh-șesc 
prin care se întrec în a-și 
dovedi unul altuia fie price
perea. fie sirguința, fie supor
tai moral care-i ajută să de- 
pășe isca dificultățile, Ai fie ci 
i - și : conștiința.

Am cunoscut numeroși mi
neri și — apreciere unanima 
— trăsătura lor de bază con
stă în simplități . u care își 
îndeplinesc menirea, in ceea 
ce deloc exagerat poate fi de
numit ea o nemăsurată cele
britate a modestiei lor, trăsă
tură . 5- i’.ă pe suportul unei 
înalte conștiințe, dovedite ori
când, chiar și in situații ex
treme. sau, chiar și în situații

iii și în al doilea caz erau a- 
feclate fie timpul, fie cîșli- 
-ul oamenilor de la front. Dar, 
nici primul, nici al doilea caz.
u au r< mas nerezolv i’c. și 

nxi ;.u a i fost soluționate cu 
• bișnuitele prccupețiri pe care 
atît de des le 
prin fr ize de 
plătești, fac !“ 
cele din urină
țeles rațiunea măsurilor, nece- 
si!Mea lucrărilor și au proce
dat în consecință, nedezmin- 
\indu-și complexu; de calități 
caracteristic oamenilor care 
înțeleg să săvîrșească un gest 
de valoare pentru societate, fă
ră să pretindă numaidecît

in li In im rostite 
genul ..dacă-mi 
sau altele. In 
minerii au în

buit să recurgem, însă, la o | 
asemenea teorie de care iive nn I 
nevoie pentru a scoate în re- * 
lief cu totul alte aspecte si
tuate în totală opoziție cu pri
mele. Căci, dacă există — și 
există, desigur — o nemăsu
rată modestie devenită „de 
domeniul elebrității" prin 
imensitatea de ipostaze în ca
re se petrece, există <i un re
vers a I 
buie să

ei peste care nu tre- 
trecem cu ușurință.

P tînărul Al. O. îl cu-
oameni.

e
nosc numeroși 
dar puțini dintre ei au 

acestei cunoașteri, 
de muncă a căutat 
mărturisirile multor 

— să se impună 
greșind

I
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I
I 
I
I
l
I
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I
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I
I
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I
I
I
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siți modelori 
se creează în 
nonimi, prin 
este proprie, 
tâ, trăsătură 
toată ființa
ciunea lor, rar, foarte rar. dez
mințită. De multe ori i-am 
urmărit, le-am dezvăluit pa
siunile, am vorbit despre ei 
sau familiile lor. De multe ori 
i-am solicitai să-și exprime o 
părere, să ne dea nouă, și prin 
noi altora, o povață, un în
demn. Dar, orice- un face, ori
cum i-mn populariza, nu vom 
izbuti să epuizăm nici pe de
parte imensa listă in care sînt 
înscriși, nu vom reuși să tre
cem in revistă om cu om u- 
riașu] detașament în care s-au 
înrolat in mod simplu, firesc, 
conștient. Sporadic, neadmis 
de sporadic înscriem cu pri
lejul unor evenimente numele 
lor : Petre Constantin, Zaha- 
ria Costache, Vasile Caila, Du
mitru Milea, Dionisie Bartha, 
Ioan Mondoca și alții. Sau 
alții...

Dar eiluiți ? Sute.e și miile 
de virtuoși care nu încap în 
coloanele ziarului ? Care sînt 
capabili să săvârșească tuple 
de muncă cu o repeziciune ce 
pune în dificultate puterea de 
cuprindere sau de deplasare 
a reporterului ? Care urcă pe 
scara succeselor cu o constan
ță și o tenacitate demne de a 
fi numite glorioase, tocmai 
pentru că nu au în conținu
tul lor nimic din 
vizibile, sau căutata 
re atrage amatorul 
țional ? Am încercat 
și despre asemenea 
dar de cele mai 
intențiile noastre 
de un impediment 
doxal, constituie
litatea, trăsătura lor de bază : 
modestia. ..Despre mine să nu 
scrieți, nu-mi fac decit da
toria" — ... s-a replicat. Sau 
„despre mine să nu scrieți, 
n-am făcut nimic neobișnuit". 
Primul impuls în fața acestor 
replici a fost acela de a ceda 
In mod nejustificat, respectin- 
du-le dorința pentru că era 
sinceră. Doar după aceea am 
înțeles că tocmai această față 
a lucrurilor trebuia să o dez
văluim. Și am mai înțeles că 
oricit i-am numi, sau popu
lariza (luați-o cum vreți) nu-i 
vom putea cuprinde pe toți, 
așa cum nu vom putea cu
prinde în totalitate faptele

obișnuita, 
glorie ca
de senza- 
să scriem 

virtuoși
multe eri 
s-au izbit 
care, para- 
tocmai co

NEMĂSURATA
CELEBRITATE căpătat am- 

tocmai eu ?
nu admit

A
MODESTIEI
Efemera
strălucire
a infatuării

pe care din obișnuință le ca
lificăm drept modeste. Ca de 
exemplu aceste două situații, 
primele ce-mi sînt 
demînă, petrecute 
mii de ori.

Undeva, într-un 
ora schimbului se
avarie. Neplăcută prin ea în
săși, avaria determină în ju
rul ei o ciudă greu de' stă- 
pinit : „Cum. tocmai acum, la 
ora cînd ne-am 
crul" ? Intr-un
numite rațiuni de producție 
impuneau, ruperea de la fron
tul de lucru 
neri pentru o 
la întreținere, 
ri.nța produce,
jurul ei o derută t 
mai noi, să ne descompletăm 
formația, să nu ne îndeplinim 
preliminarul" ? Atît în primul

mai la în- 
poate de

sector-, la 
produce o

terminat lu
ai t sector a-

a doi, trei mi- 
lucrare urgentă 
Neașteptată, ce
de asemenea, in

„Cum, toc-

bani, fără 
meritatele 
gestul ca 
lucrurilor.

remuncrarea lui în 
să pretindă nici 
laude, considerând 
pe ceva în firea
Oameni care au făcut poate 
mai multe ore de muncă su
plimentară peste .program de
cit numără orele altora de 
distracție. Sau care au execu
tat, gratuit, mai multă muncă 
efectivă decit reprezintă câști
gul altora, obținut pentru lu
crări precupețite fără nici e 
jenă, peste salariu, deși nu 
erau executate allcândva decit 
in timpul obișnuitului program 
de lucru.

Cam lungă și întortochiată 
această digresiune menită să 
demonstreze fără vreun exem
plu concret (sini prea multe, 
așa că renunțăm) capacitatea 
de înțelegere a majorității 
minerilor, modestia lor. A tre-

satisfacția 
La locul 
— după 
subalterni
prin măsuri extreme, 
întotdeauna spre rău) colec
tivului. O anumită mentali
tate determinată de educația 
primită în familie, sau școală, 
l-a împiedicat să-și recunoas
că greșelile, să învețe cum 
trebuie primit un sfat, să în
vețe să-și facă o autocritică. 
Devenit inginer, pe suportul 
greșit al amintitei educații, 
mentalitatea a 
ploare : „Cum, 
Păi sînt inginer,
să-mi facă observații un mais
tru 1“ Nu a trebuit mult să a- 
■jungă în situația de a se con
sidera, tocmai prin atingerea 
acestei trepte în ierarhia pro
fesională, ca fiind absolvit de 
răspunderi fața de societate : 
„Am ajuns inginer, să mun
cească alții, eu mi-ain tocit 
destul coatele pe băncile fa
cultății"; sau : „să facă alții 
ore suplimentare, eu am ne
voie «le destindere, de recre- 
ere, fac muncă de concepție". 
Următorul pas. de o gravitate 
evidentă, l-a săvârșit fără să 
gîndească prea mult „Dacă 
plătiți, fac ! Dacă nu..."

retutindeni se întreprind 
eforturi tot mai mari, 
la fiecare loc de mun

că, pentru edificarea unei so
cietăți superioare, de o înal
tă civilizație, in care să pri
meze relațiile bazate pe e 
muncă conștientă, pasionată. 
Pretutindeni sini toi mai evi
dente preocupările maselor 
largi de oameni ai muncii, în 
sfera cărora tineretul ocupă 
o treaptă deloc neglijabilă, 
pentru a ne face viața mai 
frumoasă, mai bună. Sporadic, 
răzbesc însă, pe alocuri, cle
mente dispuse să-și aranjeze 
o viață ușoară, tineri care pun 
mai mult preț pe situația lor 
decit pe aportul la care îi 
obligă societatea, sau poziția 
lor pe scara valorilor sociale. 
Infatuați, neadinis de 
de suficiențe" 
roganța prin 
vestminte, își 
tativ principii
nivelul cafenelelor".

Ii putem admite?
Ii putem așeza alături de 

virtuoșii, modeștii, anonimii 
producători ai bunurilor socie
tății noastre?

P

,,plini 
își etalează a- 

comportări sau 
afișează osten- 
acumulate „la

" tSTxJ

In cursul primei săptămîni 
a lunii august, formația tine
rilor artiști amatori de la clu
bul sindicatelor din Lonca 
va prezenta o nouă premieră. 
Este vorba de 
medie 
..Băiat
Regia 
de la 
din Petroșani, 
personajelor 
te de tineri muncitori și 
tehnicieni din cadrul exploa
tării miniere.

cunoscuta co-
i lui Micuță Tănase : 
bun, dur... cu lipsuri", 

aparține lui Gco Bucur 
Teatrul ..Valea Jiului" 

Majoritatea
sînt interpreta- 

muncilori

gol în acc-st mare 
producției, în care 
de muncă „triste" 

cu nerăbdare „stă-

acești 
aș-

Răspunsul ni-1 dau 
la intervale scurte, 

du-

unde numai cu știu, îmi luam 
marca și cu asta... basta.

Nicolae Almâșan din secția 
bobinaj, un aii utecist, cu păr 
lățos, ne avertizează, că in ur
ma lui mai sînt și alții !

— Cc aveți cu mine, numai 
pe mine mă vedeți ?...

Nu-și termină bine vorba și 
în urma lui a apărut un .grup 
de salariați carc-și merită pe 
deplin denumirea de „întîrziați". 
Printre aceștia, vreo 12 la nu
măr. îi recunoaștem pe tinerii 
Ciocea Constantin, loan Mocioi 
din secția construcții metalice, 
Boța Cornelia, funcționară, Fe
licia Stoica și Ernest Racovscky, 
tehnicieni la sectorul construc
tor șef, Brinzca Gogu, din sec
ția construcții T.H., 
care mai de care
de loc plauzibile, cusute 
ață albă. Semnificativ ni 
pare, de exemplu, faptul că 
nărui Augustin Gruber de 
atelierul de tinichigerie, doar 
cîteva zile angajat, 
mis o întîrzicre de 
nule ! (începutul e gi 
Și mai semnificativ ni sc pre
zintă faptul cu totul ieșit din 
comun al tânărului ute ist Fer
dinand Asztaloș care, vâzîndu- 
ne la poarta uzinei, s-a făcut... 
nevăzut, dîndu-ne satisfacția de 
a-1 
în 
se 
cui

tâi cunoașterea acesteia de că
tre tineri, nu același lucru îl 
putem 
reni,a 
nuală 
’iu ne.

Dacă 
lucruri 
punem

spune despre perseve- 
cu care este 

și susținută această
con ti-

ac-

de
ne
ce

E ora 6,00. Porțile cunoscutei 
și prestigioasei Uzine de uti
laj minier din Petroșani se în
chid. Uzina vuiește, trăiește, 
pulsează de munca sutelor de 
salariați muncitori, ingineri și 
tehnicieni, tineri și vîrstnici, 
hotărîți să realizeze producția 
de fiecare zi atît dc. necesară 
pentru întărirea economiei mu
nicipiului nostru.

Și totuși... Parcă pe undeva 
se simte un 
angrenaj al 
unele locuri 
î.și așteaptă
pinii" pentru a le insufla viața. 
Cine sînt acești stăpîni, 
oameni care se lasă încă 
teptați ?... 
pe rînd,
chiar ei. întîrziații surprinși 
pă închiderea porților, tineri 
re nu s-au putut desprinde 
patul călduț al comodității.

Mă numesc Teodor Ionel 
Ștefan, sini strungar la secția 
reparații mecanice, ne relatează 
primul întârziat surprins evi
dent în mod neplăcut. Mă nu
mesc Mihai Zidarii, strungar 
la secția mecanică, aflăm de la 
un alt tinăr utecist care-și mo
tivează întîrzierea pe seama 
ceasului (Ceasul ..rău" ? Ceasul 
deșteptător ? — n. n.).

— Și dacă de la ora 6 pe 
poarta uzinei n-ai mai fi avut 
acces, ce făceai ?

— Simplu, săream gardul pe

Echipajul „Pajura**
a revenit la bază

marți, c- 
tineri al- 
„Pajura",

In cursul zilei de 
chipajul celor mai 
pin iști petroșăneni, 
a revenit la bază după zece
zile de drum in munții Făgă
raș. îndrumați de conducăto
rul cercului de turism de la 
Casa pionierilor din Petro
șani, Silviu Vladislav, micii 
amatori de turism montan 
au cules dale meteorologice 
la altitudini de peste ! 
metri, exemplare rare 
flora alpină, eșantioane 
rocă. Impresiile zilnice.

• servațiile minuțioase cu 
racter științific au prilejuit 
mari satisfacții, înscrise cu 
conștiinciozitate in tradiționa
lul jurnal al expediției.

2 000 
din 
de 

ob- 
i co

care aduc, 
argumente 

cu 
se 
li
la 

de 
. și-a per-

35 de mi-
,rcu, apoi...).

nu peste mult timp 
uzinei, îndreptîndu- 
ncpăsător spre Io
ni un că.

stare de lucruri care

revedea 
incinta 
liniștit, 
lui de

...Deci, o 
de mult timp trebuia să-și gă
sească rezolvarea. Pentru înlă
turarea ei. de mult timp comi
tetul U.T.C., organizațiile U.T.C. 
din cadrul uzinei trebuiau să 
acționeze cu toată fermitatea 
pentru lichidarea evidentelor 
neajunsuri din activitatea c- 
ducativă a tineretului. Pentru a 
antrena mai mult în procesul 
de producție cei 660 de utc- 
ciști. comitetul U.T.C. de la 
U.U.M.P., la indicația Comite
tului 
șani, 
bune
care
ciență maximă pentru produc
ție", inițiativă «are și-a dove
dit eficiența. Dar, dacă la în
ceputul aplicării inițiativei a 
existat preocupare și interes din 
p..rtea organelor .și organizați
ilor U.T.C., lucru ce a facili-

municipal U.T.C. Petro- 
a aplicat, la început, cu 
rezultate, inițiativa „Fie-; 
minut fructificat cu efi-

aceasta este starea 
ia anumite secții, 
legitima întrebare i 

alte măsuri au luat birourile 
organiza'iilor U.T.C. dacă ini
țiativa au lăsat-o fără... iniția
tivă ?

Nici comitetul U.T.C. nu a 
acționat cu toată răspunderea 
in fața lipsurilor ce se ma
nifestă și a stării de lucruri te 
persistă in aceste organizații, 
situații ce puteau fi cunoscute 
periodic prin intermediul fru
mos amenajatei gaz.ete. dedicată 
tinerelului și producției. Dar și 
la aceasta am găsit articole ru
ginite de patina timpului, de 
nepăsarea colectivului care tre
buia să le dea viață.

Sînt doar câteva constatări 
matinale hi această importantă 
uzină, unde majoritatea tineri
lor conștiincioși își dăruiesc e- 
nergia pentru îndeplinirea cu 
conștiinciozitate a sarcinilor de 
plan. Dar tocmai pentru că mai 
întâlnim asemenea tineri cu ca
re nu ne mînilrim, comitetul 
U.T.C. al U.U.M.P. va trebui să 
ducă o susținută muncă de e- 
ducare a întregului tineret, 
membri și nemembri ai U.T.C., 
prin acțiuni multilaterale, bine 
chibzuite, duse la capăt cu mul
tă hotărîre. Numai acționînd 
stăruitor cu tact și răbdare, 
folosind întreaga varietate de 
mijloace ale activității politice 
și organizatorice se poate ajun
ge la rezultate trainice în e- 
ducația prin muncă și pentru 
muncă a tineretului.

Cu cît nivelul de pregătire 
profesională și ideologică a ti
neretului este mai ridicat, cu 
cît fiecare din aceștia reușește 
să se încadreze organic în ini
țiativele luate, cu atît mai re
pede va crește prestigiul or
ganizațiilor U.T.C., rolul lor in 
educarea patriotică a tineretu
lui, educație ce are la baza sa 
principiile formării omului nou 
cu o înaltă conștiință socialistă.

Ion BARB 
Simion POP 

activiști
ai comitetului municipal U.T.C.

Venise pentru prima oare, 
pe șantier cînd nici, 
nu împlinise 16 ani. 

Dornic de a cunoaște lumea 
cea mare, de a realiza ceva 
din cele ce văzuse numai în 
reviste sau in filme, Traian 
Trușcă, un băiețel firav. da> 
plin de viață, se urcă intr-o 
bună zi in tren, oprindu-s< 
tocmai la Petroșani. A avut 
noroi ul să dea peste nea zîn- 
ghcl. „tatăl- instalatorilor, o- 
mul sub privirile căruia au 
crescut zeci de copii ai șan
tierului, sub îndrumarea ă- 
ruia sute de apartamente au 
fost înzestrate cu cele tre
buincioase confort ului

l.a început viața de șan
tier părea destul de grea. Zi 
de ci, puștiul de pe melea
gurile vilcene se străduia să 
„Jure" cite ceva din meseria 
„băl l inilor-. Cu ambiție, c~u 
pasiune, s-a străduit să însu
șească secretele meseriei, să 
pășească cu fermitate pe ■- 
tele afirmării profesionale. 
Nluncii îv-caliîicate i-a urmat 
una mai pretențioasă, aceea 
de caloriferist. Ajutat cu dra-

A

In fata
1

răspunderii
viitorului

goste părintească de maistru} 
principal Gheorghe Angliei, 
de șeful de echipă Costackc 
Mallei, băiețelul firav se că
lește văzînd cu ochii. încetul 
cu încetul, meseria îmbrăți
șată nu mai arc secrete lafă 
de el. ...4 prins foarte repede 
meșteșugul caloriferiștilor, ne 
spunea maistrul principal. 
Ne surprindea întotdeauna 
prin interesul pe care-l ma
nifesta lafă de ceea ce rea
liza. Poate tocmai de aceea 
l-am îndrăgit cu toții și am 
căutat să-l ajutăm. Este un 
tinăr admirabil. al cărui e- 
xemplu este demn de urmat. 
.4 spune numai că este as
cultător 
Iubește 
nii în 
iește".

La 25 
că este 
că binele de rău, să pr.-țuias- 
că ceea ce înnobilează omul : 
munca. Dar nu numai mun
ca, ci și frumosul „Îmi pla
ce să t'ăd filme cu conținut 
educativ, din carg, avem ce 
învăța noi, cei tineri. Citesc 
foarte mult dar numai ce este 
buh. adică după același cri
teriu. Refuz întotdeauna via
ța ușoară, comodă, numai cu 
distracții șj plimbări. De ce ? 
.4șa -im învățat din familie, 
de la oamenii tare m-au cres
cut aici pe șantier".

Sînt cuvinte care s hit-nza 
caracterul acestui tinăr Cei 
ce il înconjoară' au sesiza' 
toate aceste calități cu care 
orice om. chiar mai vîrstni--. 
se poale minări. Ei au fost 
aceia care l-au propus re
cent pentru primirea în rie- 
durile partidului. Foarte au
rind, Traian Trușcă, după 
cum singur ne mărturisea, i a 
trăi .una din clipele cele moi 
emoționante ale vieții sale: 
discutarea în adunarea gene
rală a organizației de bază 
a cererii lui de primire in 
rindurile partidului Mă bucur 
că acest moment <oin<ide cu 
acela in care întregului 
nostru tineret i se cerc si
tuarea pe pozițiile cele mai 
avansate in mersul înainte 
al societății. Am citit cu aten
ție recenta expunere a secre
tarului general al partidului. 
Sintem cu toții conștienți de 
înalta misiune ce ne revine. 
Tovarășul .la.- Ceaușescu 
ne-a făcut o mare cinste, 
aceea de a ne inmina șta
feta viitorului. Privim cu răs
pundere spre acest viitor".

Nu m-au surprins cuvintele 
lui Traian Trușcă. Sînt cut in- 
te ce se află pe buzele a mii 
și mii de tineri din această 
țară.

ar ii prea puțin, 
munca, iubește oamc- 
mijloul cărora tră-

•le ani. Traian Truș- 
capabil să deoscbeas-

in
își

ce nu 
clase. Eram 
totuși ma
ri am luat 

conducere

care am avut-o am
1‘. M., prin
cîșligată in
muncă, a
multe din

pe cure nimeni nu-1 do- 
______  • ' ‘ *’ș 3 

secii: de miliție. In fața 
a luat loc un tinăr cu o- 

și păr bălaj ce te

m încarc
La 

an
ca 

fost

înțeles 
puțina vxperien- 
diferite .olective 

devenit conștient 
îndatoririle unui

mercu bani și 
altfel eram izgonit, 
de 16 ani am fost 
la I.G.C. Petroșani 
mecanic. Aici am
in rindurile utcciștilor. 
aici a fost singurul loc

de

NICOLAE

Neconvingăfoarele regrete tardive
Tntilnirea cu tînărul Iosif 

Martin a avut loc intr-un ca
dru 
je-ște: camera de detenție 
unei ‘ 
mea 
<liii albaștri .
îndemnau să-l vezi mai aurind 

postura nevinovatului copii 
tare. în orele libere, mai zbur
dă încă printre puștii de o 
șt bioapă.

I-am ascultat jenat bi grafia 
înșiruirea de fapte și in’implări. 
povestite cu multe întreruperi, 
însăși felul cum vorbea deno
ta o acută lipsă de pregătire 
fin fața vieții, pregătire ]>e care 
în mod normal o capătă orice 
om încă din primii ani 
școală.

— M-am născut in părțile 
Bradului, începe să se deslâi- 
nuiască tînărul din fata noas- 
1yă. și am 25 de ani. (Num.! 
25 de ani — n.n.). De mic copil 
am sosii cu mama in \ alea 
Jiului. Ne-am stabilit la Lonea. 
Pe tatăl meu nu l-am cunoscut 
niciodată. La virsta de 9 ani,

am fost trimis să lucrez la 
cantina din Lunea. Trebuia să 
aduc 
acasă, 
virsta 
gajat 
ajutor 
primit 
Și toi
unde am simțit ajutorul, căl
dura oamenilor: Șoferii cu ca
re am lucrat m-au învățat cite 
puțin să citesc ziarul. La școa
lă nu am fost niciodată. Iu
beam mult șoferia dar nimeni 
nu mă putea trimite la școala 
de șoferi din moment 
aveam cel puțin 7 
hotărit să conduc 
șinile. Intr-o bună 
(?’) un carnet de
al unui văr, am fugit Ia Sibiu 
și m-am angajat acolo Ia I.T.S. 
Am avut un accident și... Ia 28 
mai 1988 am fost condamnat 
la trei ani închisoare. (Falsul 
nu putea avea alte consecințe 
— n.n.) Acolo m-am purtat bi
ne și am fost pus in libertate 
peste 1 an. Am revenit în 4 a-

lea Jiului decis să fac și eu o trea
bă hună. Am lucrat 8 luni la 
U.M.T.F. Deva, coloana Petro
șani, după aceea Ia E..M. l’ri- 
cani, după aceea Ia E.M. Dilja, 
după aceea... niciunde...

După aceea se îmbolnăveș
te, se angajează sezonier pe ia 
garajele I.G.C. Petroșani in 
preajma vechilor sale cunoștin
țe — șoferii. Mai primea de 
lucru, mai primea de-ale gu
rii. In noaptea de 4 spre 5 iu
lie ..se îmbarcă1* pe o auto- 
remorcă ce staționa în depozi
tul final al U.E.L. Petroșani 
și pornește in ..voiaj" prin 'ară, 
ajungând astfel la cea de a 
doua „excursie" de acest gen. 
La cea de a doua gravă încăl
care a legilor.

— Doream să ciștig și eu 
bani, luind pasageri clandestini 
in cabină. Nu mai aveam din 
ce trăi, spune cu un aer ne- 
vinuvat tînărul. Cunoșteam ma
șina întrunit lucrasem pe ea 
trei zile cu șoferul Dumitru 
Răscoleanu. A fost bun cu mi
ne și m-a luat să-J ajut.

— Iți d.ii seama de consecin
țe?

— Știu și regret foarte mult 
că am ajuns in această situa
ție. Dar după ce voi ieși din 
închisoare voi munci.

...Regretele sînt tardive, 
ceasul a] doisprezecelea, M. 
exprimă dorința de a munci. 
Dar munca nu înseamnă a-ți 
pierde vremea prin mici afaceri, 
pentru a-ți câștiga hrana dc o 
zi. Munca înseamnă angajare 
fermă in procesul de produc
ție, stabilitate intr-o unitate, 
înseamnă învățătură, efort res
ponsabil pentru îndeplinirea 
obligațiilor de servici, pentru 
autodepășire.

Acest tînăr care 
viața, are 
cu viitorul 
con d i ț i i în 
m-a dat ia 
într-un fel. 
de acasă a 
mării sale. Dar. oare ajuns la 
25 de ani I. M. nu a deschis 
ochii deajuns pentru a privi 
in jurul său ? Din conversația

are în față 
temeri în legătură 
lui. „Nu am avut 
familie, mama nu 

școală”, se scuză el. 
Intr-adevăr mediul 
fost potrivnic for-

)>e 
vă 
țâ 
de 
de
. m fâță de muncă și viață. Dar 
niciodată nu a încercat să le 
lespccte. De unde neîncrederea 
pe care o manifestă față de vi
itor? Că o viață de familie 
zorganizată l-a determinat 
privească cu circumspecție 
jur, c adevărat. Dar, nu i s-au 
oferit suficiente dovezi de în
credere din partea colectivei r 
prin care a trecut?
mit in 
primit 
lective 
denotă 
plătit toate acestea, cum a 
țeles să-și onoreze obligațiile 
față de societate, față de marea 
familie în care trăim cu toții ? 
Pol fi luate in seamă regretele 
sale tardive, dorința dc „a-și re
face viata" din moment ce nu a 
depus nici un efort pentru a-și 
realiza această dorință ?

Nicolae LOBONȚ

partea colectivei
\ fost p-i- 

U.T.C. A fost angajat, 
în sinul diferitelor co
de muncă. Aceasta nu 
încredere ? Cum a răs- 

în-
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In multe locuri, unii agita
tori obișnuiesc să facă perio
dic în fața oamenilor un fel 
de revistă a presei. Cu acest 
prilej ei ..forme?- ă auditoriul 
— de obicei acest lucru îi fac 
io fața unei anumite categorii 
de muncitori, mai ales al a- 
cetora care au mai puțin^. po
sibilități de a se informa sin- 
puri — și atrag atenția asupra 
celor mai importante eveni
mente petrecute pe plan intern 
sau extern. într-un anume in
terval de timp (să zicem o 
râptâmină). Dar nu numai 
lîi; ei se străduiesc să expli
ce cît mai bine semnificația 
politică ;> evenimentelor res
pective, clarifică — în măsura 
datelor de care dispun și a ca
pacității lor de a le înțelege — 
toate problemele, întrebările pe 
care oamenii le ridică.

Se pot ivi însă și situații cînd 
!a anumite întrebări unii agi
tatori să nu fie în măsură sa 
dea un răspuns competent. In 
asemenea împrejurări, proce
dează bine acei agitatori care 
nu lasă lucrurile neclarificate. 
♦ i, dimpotrivă, notează atent 
toate întrebările, aspectele la 
care ei nu au putut da un răs
puns pe loc. le aduc la cunoș
tința biroului ori comitetului 
de partid pentru a le clarifica 
împreună. După aceea se îngri
jesc ca în cel mai scurt timp 
posibil celor interesați să li se 
răspundă. In anumite împreju
rări la asemenea întrebări sînt 
solicitați Și răspund fie mem
bri ai comitetelor de partid, 
fie anumite cadre cu munci de 
răspundere în conducerea u- 
nității. organizațiilor de »asâ, 
obștești etc.. în funcție de con
ținutul întrebărilor. Pentru a 
da răspunsuri cît mai compe
tente se solicită sprijinul ac
tiviștilor de partid, al altor 
cadre cu munci de răspundere 
Sn- aparatul de partid, de stat, 
economic etc. care vin în nni— 
tăți și fac informări politice, 
dau răspunsuri la anumite în
trebări puse de oameni, ori lă
muresc problemele neclare etc.

Desigur, acestea sînt doar cîte- 
va din formele de muncă ale agi
tatorilor. Fără îndoială că moJ 
dalități de a ne adresa oameni
lor sînt infinit de multe și di
verse. In alegerea unei forme 
sau alteia trebuie, neapărat, să 
re aibă în vedere întotdeauna 
capacitatea și calitatea audito
riului căruia urmează să te a- 
dresezi. Experiența arată că me- 
teda cea mai bună de lucru cu 
camen-ii o constituie legătura 
vie cu aceștia, cunoașterea Po
sibilităților și a capacității 
fiecăruia de a se informa, iar 
5n funcție de aceasta să fie a- 
(îoptată soluția cea mai accep
tabilă fiecărei categorii de oa
meni. De cele mai multe ori,

viața impune agitatorului să 
acționeze simplu și operativ, să 
lie un permanent mobilizator, 
să intervină cu hotărâre pentru 
a atrage atenția asupra anu
mitor stări de lucruri. Unde
va nu merge treaba bine, ci- 
nevp din jurul său are o com
portare necorespunzătoare, în- 
tr-un sector, intr-un atelier, 
sau abataj, pe un șantier etc. 
se organizează o anumită acți
une, se pregătește începerea u- 
nor lucrări importante ; asupra 
lor agitatorul trebuie să atra
gă imediat atenția, să acțione
ze prompt pentru a combate 
stările de lucruri negative, ori 
să generalizeze o experiență 
bună, să explice o anumită 
măsură și să mobilizeze masele 
la înfăptuirea ei.

Așa -e muncește cu agitatorii 
in marea majoritate a exploată
rilor miniere, a întreprinderi
lor. instituțiilor, punctelor de 
lucru de pe șantiere din cu
prinsul municipiului. Dar, se 
mai întîlnesc din păcate, și a- 
cum, asemenea situații cînd 
nu peste tot se acordă aten
ția cuvenită desfășurării unei ac
tivități politice diferențiate. Nu
mai așa se și explică faptul 
că în unele unități cum sînt 
mina Vulcan, preparațiile Co- 
roești "
T.C.M.M..
o slabă muncă de agitație. La 
apariția anumitor documente, 
legi, hotărâri, birourile și co
mitetele de partid respective 
nu se- îngrijesc să organizeze 
imediat întâlniri cu agitatorii 
pentru a-i ajuta să aleagă for
ma cea mai adecvată spre a le a- 
duce Ia cunoștința maselor, prea 
puțin se face și pe linia gene
ralizării. experienței valoroase.

Iată de ce, credem că es?e 
de acum momentul, ca fiecare 
comitet și birou de organizație 
să privească cu mai multă răs
pundere activitatea cu agitato
rii. felul cum aceștia reu
șesc să ducă cuvîntul 'partidu
lui în mase, să-1 facă cit mai 
bine înțeles de către diversele 
categorii ale populației. Nu
mai ajutîndu-i în mod perma
nent. controlîndu-le în mod 
sistematic activitatea, dîndu le 
îndrumările necesare, există ga
ranția că peste tot agitatorii 
se vor prezenta în fața oame
nilor bine edificați, ceea ce le 
va înlesni ca și activitatea po
litică de la om la om să fie 
făcută cît mai convingător, pe 
înțelesul și la nivelul cerințelor 
tuturor celor cărora li se adre
sează, a exigențelor mari pe 
care le pun în fața organizații
lor de partid recentul program 
elaborat de conducerea parti
dului la propunerile secretaru
lui nostru general în vederea 
îmbunătățirii activității ideolo
gice, a muncii politico-educa- 
ti’

sînt

și Petrila, șantierele
1.1.L. se desfășoară

ve.

(Urmare din pag. 1)

măresc buna servire, să nu în
gădui nimic care ar contraveni 
regulilor generale de comerț 
civilizat.

•< UNITATEA AL1MENTA- 
Rz\ CU AUTOSERVIRE 68 
BRAIA - LUPENI. E ora 11. 
în magazin — ambii gestio
nari ! OLIMPIU MEDREA și 
GHEORGHE BOZDOC. Pun la 
p>mct unele mărfuri prin ma- 
isazie, coordonează procesul de 
deservire.

— De ce amindoi la ora 
nsta ? Poate la alte ore nici 
vnul ?

— Ba nu — ne răspunde 
Olimpiu Medrea. Acum, dimi
neața. e de serviciu colegul. 
Eu am trecut doar așa din... 
obișnuință Și m-am apucat să-1 
ejut. Nu se întîmplă vreodată 
să lipsim amindoi. Avem ma
gazin cu dever mare, trebuie 
să fim mereu prezenți, să cu
noaștem p-.il4îi) cererii pentru a 
le oferi oamenilor ceea ce do
resc. In zilele de salariu la mâ
nă. sîntem întotdeauna amîn- 
doi în magazin.

— Dar mai sînt și unele lip
suri... De pildă, ouă cu 'in leu 
Lr> loc de 0.90 lei...

— Da. s-a mai greșit, dar noi 
ne vom strădui să eliminăm 
orice nereguli din unitatea 
noastră (! ?).
• RESTAURANTUL CINA 

— LUPENI. Gestionarul 1OAN 
HERA își cunoaște bine atri- 
buțiunile, dar prezența lui în 
unitate este foarte sporadică. 
Ca dovadă, restaurantul nu se 
bucură de cea mai bună apre
ciere din partea consumatori
lor. Ne-au mărturisit sincer ti

nerii 1. B. și D. R. care ne-au 
rugat să nu le dăm numele că 
intră în ..gura-1 ospătărițelor și 
a responsabilului Ioan Hera 
care-i cunoaște. Intr-una din 
zile, cînd totuși l-am găsit pe' 
gestionarul Ioan Hera în biroul 
său — pe la ora 11 — acesta 
ne-a declarat . „Dacă nu sînt 
în unitate, nu merge planul. 
Așa că..." Și planul nu prea 
merge... Așa că...

$ UNITATEA ALIMENTA
RA CU AUTOSERVIRE 58 CO- 
ROEȘTI — VULCAN. Am ni
merit aici tocmai cînd gestio
narul IOAN GALEA plătea
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In Editura politică a apărut

VIRGILIU ANGHELESCU

Elemente de ergonomie aplicată 
(Colecția „Biblioteca organizării și 

conducerii științifice").
Un instrument util și eficient pentru perfec

ționarea și reciclarea profesională a cadrelor 
din economie.
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VOTE
Destul!

Rezultatele sînt bune.
Există însă și însemnate

rezerve nevalorificate
(Urmare din pag. 1)

DEZBATERE
Azi, la ora 15, în sala E. M. 

Lupeni se organizează o dez
batere privind un aspect de 
mare importanță, referitor In e- 
ficiența activității miniere de 
ansamblu. Tema pusă în dis
cuție : „Căile și mijloacele do 
reducere a cheltuielilor de pro
ducție".

In orașul Lupeni există 
depozit de produse alimen
tare. Depozitul, avind trei e- 
taje, posedă un lift pentru 
transportarea măr jurilor. Din 
luna decembrie anul trecut, 
liftul se află... in conce
diu. E bolnav săracul și nu 
s-a găsit încă nimeni să-l 
doftoricească. Cum s-au des
curcat salariații depozitului ? 
Greu. Au transportat ei măr
furile pe scări. Cînd erau prea 
aglomerați, mai organizau și 
cite o muncă voluntară. E și 
aceasta o rezolvare dar care 
nu poate merge la infinit. 
Soluția cea mai echitabilă ar 
fi ca cei ce au datoria să ia 
măsuri să facă in așa fel 
incit să pună în funcțiune 
liftul. Destul cu concediul, 
chiar dacă-i... de boală!

PETROȘANI î Noiem
brie: Prețul puterii (29 iulie 
— 1 august); Republica : 
Dragoste și viteză (29 iulie — 
1 august); PETRILA : Dra
gostea unei blonde (28—30 
iulie) : LONEA — 7 Noiem
brie : Departe în apus (29— 
31 iulie); Minerul : Băieți 
buni, băieți răi (29 iulie — 1 
august); ANINOASA: Maica 
Ioana a îngerilor (29 — 30

fanților minei noastre cu un 
plus de 8 747 tone de cărbune 
față de plan — spunea tov. 
Grigore Mischiu, contabil 
al minei. E un rezultat bun 
ce face cinste colectivului. S-a 
vorbit aici de lipsa de efectiv 
care ne-a diminuat realizările. 
Este o realitate și aceasta. A- 
vem insă încă suficiente re
zerve nevalorificate. Să dau un 
exemplu : după cum ați auzit, 
în primul semestru al acestui 
an au fost înregistrate 3 318 
absențe nemotivate «lin care 
peste 1 009 posturi in abataje. 
Prin efectuarea acestor posturi 
ar fi rezultat circa 0 000 tone 
de cărbune, deci ne-am fi pre
zentat la această adunare nu 
cu un plus de 8 747 tone, ci cu 
aproape 15 000 tone de cărbune.

Rcluind ideea rezervelor u- 
mane nefolosite, minerul Aurel 
Marian se referea la foile de 
boală. Parcă-i un făcut — spu- 

în hazul c 
vorbitorul — 
mereu aceeași,

șef

năvesc cam des la avans și ia 
plată. De Ia dispensar insă plea
că să se trateze la restaurant. 
La eliberarea certificatelor me
dicale ar trebui să se țină cont 
de asemenea „bolnavi".

La mina noastră vin mulți 
tineri, dar mulți și pleacă — 
arăta minerul șef de brigadă 
Costachc Bîgu. După cum s-a 
arătat și în darea de seamă, 
în primul trimestru din acest 
an au fost angajați 444 de 
muncitori și au plecat 584. Ca
uza ? începând cu conducerea 
minei și pină la ortacul din 
brigadă, nu vedem în noul anga
jat omul, pe muncitorul in de
venire, nu ne interesăm sufici
ent de condițiile lui (Ic viață, 
nu-i arătăm perspectiva profe
siei de miner. Greutăți sînt în 
mină dar tinerii nou veniți 
trebuie învățați să le învingă. 
Eu împreună cu brigada lucrez 
de șase ani într-un abataj un
de c necesar rambleu hidraulic 
total. E greu dar obținem re
zultate. Totuși ele nu ne mul
țumesc. Vrem să realizăm mai 
mult, pentru a contribui,

aducere aminte
Acum aproape două luni 

locatarii blocului A de pe 
strada Constructorul au aflat 
cu bucurie că vor începe lu
crările de reparare a casei 
în care locuiesc. Totul, pă
rea să confirme acest lucru. 
Au venit salariați ai secto
rului l.G.L. Petroșani și au 
montat schele. S-a adus ni
sip. bitum, hîrtie gudronată și 
seînduri. Pentru ca lucrările 
să se desfășoare operativ s-a 
adus o betonieră și o ma
cara. Macaraua a și fost le
gată la tabloul de distribu
ție a energiei electrice. To
tul a fost deci pregătit in a- 
mănunțime.

Cum spuneam, de atunci ou 
trecut aproape două luni dar 
lucrările de reparații 
tot tărăgănat. Nisipul 
împrăștiat de 
terialele sînt 
să dispară fără 
să se sinchisească de ele. Da
că cei de la l.G.L. au uitat 
că au de executat lucrarea, 
comitetul de bloc, a intrat 
în alertă și a solicitat spri
jinul ziarului. Invităm pe a- 
ceastă cale sectorul l.G.L. să 
înceapă în sfirșit reparațiile 
de la blocul .4 de pe strada 
Constructorul și, bineînțeles, 
să le și termine cit mai re
pede.

copii, 
pe 
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Sub aripa
Cupa Minerul pericolului,

nu se
glumește

Tradiționala competiție fot
balistică, organizată de Consi
liul municipal al U.G.S.R. și 
dotată cu „Cupa Minerul", 
și-a găsit și de data aceasta e- 
cou în rîndurile amatorilor de 
fotbal din întreprinderi și in
stituții. Astfel, un număr de 
16 echipe, împărțite în două 
serii a cîte opt echipe, au luat 
startul întrecerii încă de la în
ceputul acestei luni, urmând ca 
pină la data de 1 august cele 
două serii să-și stabilească 
câștigătorii care. în final. în 
ziua de 8 august 1971. să-și 
dispute victoria finală. Pînă la 
această dată s-au înregistrat 
următoarele rezultate : Seria I : 
E.M. Petrila — E.M. Lonea 3—2; 
B.A.T. — U.U.M. 1—7: E.M. 
Dîlja — T.C.M.M. 0—3; C.C.P. 
— S.C.S.M. 4—3 ; E.M. Petrila— 
U.U.M. 8—1 ; și C.C.P. — 
T.C.M.M. 5—2.

Multe dintre echipe, însă, nu

fac act de prezență la jocurile 
programate. In această direcție, 
amintim : E.M. Aninoasa a 
cîștigat în prima etapă cu 3—0 
prin neprezentarea echipei 
E.M. Vulcan, iar Preparația 
Petrila a cîștigat tot cu 3—0 în 
fața E.C.E. Paroșeni care la 
data programării s-a prezentat 
doar cu numai șase jucători.

La Lupeni, câștigătoarea titlu
lui de campioană pe asociație 
— MINERUL LUPENI — res
pectiv echipa sectorului XIII, 
a învins cu 5—0 selecționata a- 
sociației sportive Preparația 
Lupeni.

In etapa a doua, din 25 iulie 
a.c., în seria a doua a fost pro
gramată o singură întâlnire i 
Preparația Petrila — E.M. Ani
noasa consemnîndu-se și de 
data aceasta un 3—0, prin ne
prezentarea echipei din Ani
noasa.

JOI 29 IULIE

PROGRAMUL I : 0.00 Muzică 
. și actualități; 9,30 Odă limbii 
române; 10,00 Buletin de știri; 
10,05 Folclor muzical maramu- 
reșan; 10,30 Clubul călătorilor;

S. BALOI

11,00 Buletin de știri; 12,30 în
tâlnire eu melodia populară și 
interpretul preferat; 13,00 Ra
diojurnal;- 14,30 Muzică popu
lară; 15,00 Buletin de știri; 16,00 
Radiojurnal: 16,30 Inlerpreți de 
muzică populară: 17,00 Antena 
tineretului; 18,00 Orele serii; 
20,05 Zece melodii preferate; 
20,40 Cîntă Angela Moldovan; 
21,30 Revista șlagărelor: 22,00 
Radiojurnal; 22,55 Moment poe
tic; 23,00 Concert de seară; 
24,00 Buletin de știri; 0,03—6,00 
Estrada nocturnă.

Cu toate că, în ultima pe- • 
rioadă, activitatea pe linie I 
de proiecție a muncii a în- I 
registrat la E.M. Livezeni u- | 
nele progrese vădite, rrfai | 
sînt totuși și cazuri — e i 
drept, izolate, dar nu mai I 
puțin grave — de ignorare a . 
normelor elementare de se- I 
curitate minieră, de neies- . 
pectare a regulilor șj pres-'| 
cripțiilor prevăzute în 
N.D.P.M., obligatorii pentru | 
toți, fără excepție.

Deși maiștrii — în calitate 
de organizatori ai procesului 
de producție — răspund ne
mijlocit de modu] respectării 
securității muncii in s 
ran, normele de protecție 
sînt încălcate uneori chiar 
sub ochii lor. De exemplu, 
la puțul de aeraj nr. 3, o ga
ură stată în peretele lucrării 
nu a fost lichidată dccit după 
trei schimburi (! ?). In gale
ria de ocol din cadru! cir
cuitului puțului de aeraj nr. 
2, artificierul Mihai Moise a 
fost surprins de către orga
nele de control încărcînd nes- 
tingfrerit găurile de puș- 
care. în timp ce ventilato-

măsura posibilităților, la înfăp
tuirea obiectivelor sporite în 
partea a doua a anului curent, 
a acelora pe anul 1972.

In semestrul II al anului în 
curs, colectivul minei are sar
cina să extragă "bu 17 200 tone 
de cărbune mai mult față de 
prima jumătate a anului, iar 
în 1972 se prevede o crește
re a producției cu 70 000 tone 
în comparație cu acest an. 
Productivitatea muncii în 1972 
va spori cu 130 kg pe post în 
comparație cu anul acesta. îm
bunătățirii substanțiale sînt pre
conizate la toți indicatori; de 
plan. Printre vorbitorii ce au 
venit cu propuneri de măsuri 
tehnico-organizatorice menite să 
ducă la traducerea în viață a 
acestor obiective, și care s-au 
angajat să contribuie ia înfăp
tuirea lor enumerăm pe ingine
rii Petru Stupu. V’iorcI llăncilă, 
Aurelian Crișan, Iosif Kelemen, 
pe loan Aprofirci, Ștefan Ape- 
tricliioaei și mulți alții.

In încheierea adunării gene
rale a reprezentanților salaria
ților de la E.M. Lonea a luat 
cuvîntul tovarășul David La- 
zăr, secretar al Comitetului ju
dețean <le partid Hunedoara. 
După ce a transmis, din partea 
Biroului comitetului județean 
de p.artid, colectivului minei căl
duroase felicitări pentru succe
sele dobîndite, vorbitorul a su
bliniat că pentru îndeplinirea 
exemplară a sarcinilor pe anul 
în curs și pregătirea din timp 
a condițiilor pentru realizarea 
obiectivelor sporite din 1972 
trebuie mobilizați toți factorii - 
Comitetul de partid al minei, 
organizațiile de bază vor trebui 
să desfășoare o mai susținută 
activitate de educare a comu
niștilor, a tuturor salariaților 
in lumina recentului program 
elaborat Pe baza propunerilor 
tovarășului Nicolae Ccaușescu. 
Un accent deosebit să se pună 
pe intărirea răspunderii în 
muncă, a disciplinei sub toate 
aspectele, condiții fără de care 
nu pot fi îndeplinite sarcinile 
ce stau în fața comuniștilor, a 
colectivului minei.

♦—

„Omul, societatea

Sala clubului din Vulcan 
găzduiește astă seară, la ora 
un colocviu a) tinerelului pe 
tenia : „Omul, societatea și le
gea". Acțiunea este organizatăi 
in colaborare cu comitetul oră
șenesc U.T.C.
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Deschiderea emisiuwi». 
Emisiune în limba ma
ghiară.
La volan — emisiu
ne pentru conducătorii 
auto.
Timp și anotimp în a- 
gricultură.
Pentru sănătatea dv. 
Cura helioinarină.
1 »)01 de seri — emisiu
ne pentru cei miei. 
Telejurnalul de seară. 
Aparențe și realități ra 
lumea capitalului. 
Moment folcloric.
Melodii și jocuri popu
lare in interpretarea an
samblului folcloric „Pra
hova" al Palatului Cul
turii din Ploiești.
Un interpret îndrăgii1 
rfe muzică populară: 
Petre Săbădeanu.
Teatru scurt : ..Unul din
tre noi" — scenariu TV 
de Radu Bădilă.
Arii, serenade și canțo
nete — interpretate de- 
Maria Slătinaru, Ier» 
Dacian și Vasile Moldo- 
veanu.
Sub cupola circului.
Interpreta' săptămîni-i : 
Angela Similea.
Telejurnalul de noapte.
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DILJENI1 ȘI-AU
REPARAT DRUMUL

Sînt mulți ani de 
cînd drumul vechi spre 
satul Dilja a fost lăsat 
în părăsire. Din aceas
tă cauză aproviziona
rea se făcea cu multă 
greutate. Adalbert Ka
lat, deputat a) dîlje- 
nilor de vreo două de
cenii, a mobilizat ce
tățenii la repararea 
drumului.

— II reparăm tova
rășe deputat, doar e 
în folosul nostru — au 
răspuns ei la chemare.

Răspunsul n-a fost 
doar în vorbe ci și în 
fapte. Intr-o singură 
zi au participat la 
muncă voluntară-pa- 
triotică 50 de dîljeni. 
In clișeu se văd doar 
cîțîva din pârtiei pan ți 
la acțiunea respectivă.

Au fost curățite șan
țurile, s-au reparat 
două podețe, iar în lo
curile mlăștinoase au 
fost montate conducte 
metalice de scurgere a 
apei. Din inițiativa de
putatului și prin hăr
nicia cetățenilor, dru
mul spre Dîlja a de
venit din noii practi
cabil.
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și cînd exploziile ar fi de 
domeniu) fanteziei, cu atîta 
calm imperturbabil lucrează 
unii sub aripa pericolului !

O boacănă a făcut și lăcă
tușul Ion Cioacă, ..întâlnit* 
de control dîndu-se huța-hu- 
ța în chiblă, nefiind asigurat 
cu centura de siguranță...

Concluzia care se desprin
de ? Că întreg personalul me
diu tehnic și ingineresc, șefii 
de brigadă, toți sînt obligați 
să îndeplinească și, concomi
tent, să imprime salariaților 
din subordine respectarea cu 
strictețe a măsurilor prescri
se de N.D.P.M., precum și 
instrucțiunile suplimentare 
sau programele de lucru e- 
mise pentru lucrările speci
ale. Acolo unde se constată a- 
bateri, să se ia cele mai se
vere măsuri in scopul înlă
turării oricărei conjucturi 
care ar atrage după sine ac
cidente de muncă.

EXPLOATAREA MINIERĂ
Paroseni

anunță concurs pentru 
ocuparea următoare* 
lor posturi:

* 2 maiștri minieri
* 1 maistru mecanic
* 1 maistru atelier

Concursul va avea loc în ziua de 7 august 
1971, ora 9, la sediul exploatării.

Condițiile de angajare și salarizare sînt cele 
prevăzute de H.C.M. 914/1968 și instrucțiunile 
în vigoare.

Informații suplimentare se pot obține zilnic, 
între orele 7—15, la biroul personal al exploa
tării.

unul dintre cele mai bune din 
Vulcan. Ioan Galea și Vasile 
Maier își cunosc bine atribu- 
țiunile și le îndeplinesc cu e- 
xigență și corectitudine. Oame
nii pleacă întotdeauna mulțu
miți de aici.

O RESTAURANTUL ..MINE
RUL” — PETROȘANI. Ora 12. 
Oamenii se pregătesc să prîn- 
zească. E ordine și curățenie. 
Gestionarul GRIGORE ROMAN 
•e prezent în mijlocul colecti
vului. al consumatorilor, mereu 
exigent și preocupat de bunul 
mers al deservirii.

Au trecui 12 ore. E ora con

responsabilul 1... Păi se poa
te ? 1...“.

— Mă iertați — s-a scuzat 
interlocutorul. Trebuie să-i as
cult pe toți, Așa-i la T.A.P.L. 
Iar la ora asta... De n-aș fi 
aici...
• UNITATEA DE TEXTILE 

„RODICA1* — Petroșani. Gestio
narul GHEORGHE FARAN nu 
lipsește niciodată din magazin. 
Atribuțiumle salo i-au intrat în 
reflex. Magazinul e curat, bine 
aprovizionat, căutat de cumpă
rători. „Trebui'ile merg bine — 
ne spune tovarășul Făran — 
și ar merge mai bine dacă am

— Și reușiți ?
— In cea mai bună parte, da. 

Insă mai sînt și oameni care ar 
dori să nu treacă pe la casă. 
Trebuie să fim foarte atenți.

— Chiar și cu lucrătorii dv., 
probabil.

— Cu toată lumea, deși am 
un colectiv bun, harnic, pri
ceput. Le-ași aminti numai pe 
Maria Munteanu, Gabriela Pa- 
taki. Luci Lucaciu, Elena Mai- 
can, în care am deplină în
credere.

— Lucrați pe două schim
buri ?

— Da, dar de multe ori uit

PREZENȚA ȘEFULUI DE UNITATE
inspecției comerciale județene 
o amendă de 50 lei pentru 
unele nereguli mărunte. Da, 
mărunte, dar e bine că nu se 
închide ochii, că se aplică strict 
litera legii. Și tovarășul Galea, 
de altfel, un gestionar bun, cu 
experiență, apreciat și stimat, 
nu se arăta supărat pentru a- 
niendă.

— Așa-i, tovarășe inspector. 
Orice greșeală, orice neregulă 
costă. Eu știu ce am de făcut, 
dar vedeți dv... se mai întîm
plă. Vom avea grijă să fim 
mai exigeați cu noi înșine.

Intre timp, celălalt gestionar, 
VASILE MAIER, coordona a- 
provizionarea magazinului (toc
mai sosiseră produse de pani
ficație) și desfacerea mărfuri
lor, discuta cu unii cumpără
tori. Acest magazin modern este

fesiunilor pe baza lui... Ba
ckus. Unii discută în contra
dictoriu, alții vorbesc mai ta
re, iar alții vor să vină... res
ponsabilul. A venit și la masa 
noastră, la acea oră 24.

— In ci te va cuvinte, tova
rășe Roman, despre atribuțiile 
șefului de unitate?

— Da. Să-și conducă în mod 
exemplar unitatea, prin subal
ternii săi.

— Dumneavoastră faceți ceea 
ce spuneți ?

— Absolut.
— înseamnă .ă aveți subal

terni buni ?
— Am. Toți își fac datoria. 

Iar cînd se mai întâmplă „cîte 
ceva“, nu-i iert. Păi se poa
te ? !...

— Păi nu.
De undeva, e voce j uSă vină

avea, dacă ni s-ar trimite tot 
ceea ce solicităm noi. Dar mai 
sînt și niște lucruri pe care 
tiebuie să le înțelegem. Nu le 
înțeleg insă întotdeauna și cum
părătorii. Eu știu ce am de fă
cut și dacă am ști toți, n-ar 
mai fi atâtea lipsuri.

UNITATEA ALIMENTA
RA CU AUTOSERVIRE 18 PE
TROȘANI. 11 observăm pe ges
tionarul VICTOR GABR1Ș. prin
tre tonctele și gondolele încăr
cate cu mărfuri de tot felul. 
„E una din unitățile alimentare 
ale Văii Jiului cu cea mai ma
re desfacere — ne spune tova
rășul Gabriș. Zilnic, cei 26 de 
lucrători din magazin desfac un 
volum de mărfuri de mii de 
Ici. Mii de oameni ne calcă zil
nic pragul, trebuie să-i mul
țumim pe toți.

să plec acasă, ori vin în ma
gazin în schimbul colegei, ca 
atras de un magnet. Sînt, întot
deauna, multe lucruri de pus 
la punct.

— Planul?
— Merge bine. II facem lu

nar. Semestrul 1 l-ani încheiat 
cu o depășire de 15 la sută. 
Ceea ce se găsește în depozit 
nu ne lipsește niciodată din 
magazin.

Este deci vorba atît de com
petență, cît și de preocupare, de 
grija permanentă față de cum
părători, de onoarea și presti
giul unității.

UNITATEA 106 CONFEC
ȚII — PETRILA. Ora 12,28. Nu 
a fost însă închisă yala pe 
dinăuntru, cum se procedează 
— cu mult înaintea orei în
chiderii — la alte magazine.

Și nu numai la O.C.L. produse 
industriale. Chiar și în două 
minute se poate cumpăra ceva. 
Asta-i prima impresie. A doua 
impresie — personalul tînăr, 
elegant îmbrăcat, amabil, de
plină curățenie și bun gust.

— Programul de lucru al șe
fului de unitate ?

întrebarea am adresat-o ges
tionarei ELISABETA HAGIU.

— Programul meu este pro
gramul unității (ca de altfel in 
toate unitățile O.C.L. industriale 
și alimentare — n. n.).

— Și este necesară în per
manență prezența dv. aici ?

— Desigur.
— Dar dacă ați lipsi mai mul

te zile la rînd din diverse mo
tive. Ar pătrunde haosul în ma
gazin ?

— Nicidecum. Am un colectiv 
bun pe care mă pot bizui ori
când. Planul îl îndeplinim lu
nar, dar nu-mi fac un merit 
din asta. Cu toții lucrăm pen
tru plan, pentru oameni, pen
tru noi.

Am sondat fulger prezența și 
atribuțiunile șefului de unitate 
în cîteva puncte comerciale din 
Valea .Jiului, fără a preferință 
sau o ordine anume. In gene
ral, am constatat lucruri bune, 
dovadă că există și în comerț 
mulți lucrători bine pregătiți, 
ordonați, conștiincioși, care-și 
fac datoria cu plăcere.

In următoarele noastre rai- 
duri-anchetă prin unitățile co
merciale ale Văii Jiului, vom 
urmări și alte aspecte ale aces
tei activități, pentru că mai 
sînt încă destule carențe care se 
cer lichidate.

face cunoscut cumpărătorilor 
că în perioada

19 iulie — 30 august are loc

TlRGUL de vadă
In perioada Tîrgului magazinele de produse 

industriale din Valea Jiului, oferă cumpărăto
rilor un bogat sortiment de obiecte de îmbră
căminte și încălțăminte de vară LA PREȚURI 
REDUSE CU PÎNĂ LA 30 LA SUTA.

Nu pierdeți acest prilej de a realiza eco
nomii !



JOI 29 IULIE 1971■Steagul roșu

Vizita de lucru
a tovarășului

Nicolae Ceaușescu
(Urmare din pag. 1)

45 la sută din volumul total 
al producției globale industriale 
b județului. Instalațiile chimice 
de pe această tînăra platfor
mă industrială asigură întreaga 
producție românească de octa
nol. izobutanol și lin dan, circa 
45 la sută din cea de policlo- 
rurâ de vini! și sodă calcinată, 
55 la sută din cea de sodă ca
ustică. produse care sînt soli
citate de beneficiari din 18 
țări.

In continuare, este vizitat 
șantierul de construcție a Uzi
nei de utilaj chimic și forjă 
grea din același perimetru.

Amplasarea acestei unități, 
aici, s-a făcut în prezența to
varășului Nicolae Ceaușescu, în 
primăvara anului trecut, și so
luția adoptată permite o bună 
cooperare cu celelalte între
prinderi de pe aceeași platfor
mă industrială. Se vor folosi in 
comun rețele de alimentare cu 
energie electrică, termică, de 
apă. rețelele de căi ferate, etc. 
Conform proiectelor întocmite 
de întreprinderea de proiectări 
pentru construcții de mașini, 
noua unitate urmează să aibă în 
prima etapă o capacitate anuală 
de producție de 2 000 tone și să 
atingă în final 17 000 to
ne. Separat, unitatea va 
dispune de o forță grea 
proiectată pentru o capa
citate anuală de 50 000 tone 
piese, care va putea _ satisface 
și necesitățile altor întreprin
deri de specialitate din țară. Pro
filul uzinei va fi axat pe vase 
de t:p recipient, rezervoare sfe
rice. schimbătoare de căldură, 
uscătoare și cuptoare rotative, 
filtre statice.

Cea mai mare parte a uti
lajelor cu care va fi înzestra
tă întreprinderea va fi reali
zată în țară, iar procedeele 
tehnologice modeme ce urmea
ză a fi folosite vor permite re
ducerea considerabilă a consu
mului de metal. La această u- 
zină vor lucra circa 4 000 de 
muncitori, creîndu-se astfel 
condiții pentru valorificarea 
cît mai largă a potențialului de 
muncă existent în județ.

La sosirea pe șantier, tova
rășul Nicolae Ceaușescu, cei
lalți conducători de partid și 
de stat sînt încojurați cu căl
dură de constructorii care lu
crează intens la înălțarea unei 
hale imense ce va 
principalele sectoare 
ducție ale unității.

Directorul uzinei. 
Popa, informează asupra 
di ului 
e; 
telor. 
partial în funcțiune în 
lucrările aflîndu-se la zi 

’de grafic. Secretarul general al 
partidului arată că eșalonarea 
lucrărilor pe o perioadă de trei 
ani este un termen prea lung 
și recomandă atit constructori
lor cit și beneficiarilor, re- 
orezentanților conducerii Gruou- 
lui de șantiere-Govora, al Mi
nisterului Construcțiilor Indus
triale. care execută această lu
crare. ca și adjunctului minis
trului construcțiilor industria
le. Stefan Dima, care se afla 
de față, să revadă proiectele, 
să ia toate măsurile necesare 
pentru intrarea în funcțiune a 
acestei unități încă în primă
vara anului viitor.

— Trebuie neapărat ca în 
septembrie 1972 să realizați 
primul prototip de utilaj chi
mic. iar în cursul aceluiași an 
să asigurați producția a circa

adăposti 
de pro-

Nicolae 
sta- 

lucrărilor de pe șanti- 
arătînd că, potrivit proiec- 

uzina urmează să intre 
‘ 1973.

față

500 tone de utilaje chimice, su
bliniază tovarășul Nicolae 
Ceaușescu, adresîndu-se în a- 
ceeași măsură constructorilor, 
vit și beneficiarilor aflați de 
față.

Pentru înfăptuirea acestor 
indicații, secretarul general al 
partidului recomandă factori
lor de răspundere din ministe
rele dc resort, specialiștilor să 
coopereze îndeaproape cu uni
tățile din județ, cu alte între
prinderi de specialitate din 
țară. Se fac propuneri în a- 
ceastă direcție, se concretizea
ză unele măsuri de urgentare 
a lucrărilor, de cooperare în
tre unitățile de specialitate. 
Atit beneficiarii cît și construc
torii, analizîndu-și rezervele 
de care dispun, se conving că 
au toate posibilitățile și se an
gajează să pregătească intra
rea în funcțiune a acestei u- 
nități în cursul anului viitor.

Vizita conducătorilor de par
tid și de stat continuă apoi în 
județul Olt. Tovarășul Nicolae 
Ceaușescu, ceilalți oaspeți se 
întîlnesc cu mii și mii de ță
rani cooperatori din Pleșoiu. 
Colibași, Găneasa, Doba și din 
alte sate, care l-au întîmpinat 
cu o deosebită căldură.

La sosirea în județul Olt, 
oaspeții sînt salutați de tovară
șul Constantin Sandu, prim-se- 
cretar al Comitetului județean 
Olt al P.C.R., de alți reprezen
tanți ai organelor locale de 
partid și de stat. Bătrînul co
operator Ion Ghiță Vodă și 
brigadiera Ileana Popa întîm- 
pină pe oaspeți cu pîine, sare 
și vin rubiniu din părțile lo
cului.

Adresîndu-se 
operatori care 
tovarășul Nicolae Ceaușescu îi 
întreabă cum se desfășoară 
campania de recoltare, ce re
colte obțin, ce greutăți au în 
activitatea lor. In cuvinte e- 
moționante, cooperatorii își ex
primă nemărginita lor bucurie 
de a-1 avea ca oaspete în mij
locul lor pe secretarul general 
al partidului, pe ceilalți con
ducători de partid și de stat. 
Ei adresează mulțumiri căldu
roase conducerii partidului și 
statului pentru drumul nou 
deschis vieții satului, pentru 
viața fericită pe care o trăiesc 
astăzi.

In încheierea întîlnirii cu 
țăranii cooperatori, tovarășul 
Nicolae Ceaușescu le adresează 
acestora noi succese în activi
tatea lor, viață lungă și feri
cită.

Primirea călduroasă. entu
ziastă de care s-au bucurat to
varășul Nicolae Ceaușescu și 
ceilalți conducători de partid 
și de stat, pretutindeni, în uni
tățile agricole și industriale vi
zitate din județele Argeș, Vîl- 
cea și Olt sînt încă o expresie 
a încrederii nețărmurite a ce
lor ce muncesc în politica par
tidului, a voinței lor de a mun
ci fără preget pentru a tran
spune în viață mărețele obiec
tive al actualului plan cinci
nal. chezășie a dezvoltării și 
înfloririi continue a patriei 
noastre socialiste.

In cursul aceleiași zile, to
varășul Nicolae Ceaușescu, cei
lalți conducători de partid și 
de stat, însoțiți de prof. Ioan 
Ursu, președintele Comitetului 
de Stat pentru " 
ară, au vizitat 
orașelor Pitești 
tru a stabili 
unor obiective
N. POPESCU-BOGDANEȘTI 

MIRCEA S. IONESCU

miilor de co-
1-au întîmpinat

Energia Nucle- 
zone din jurul 
și Slatina pen- 
amplasamentele 
nucleare.

Sesiunea Sovietu
lui Suprem 

al R.S.F.S.R.
MOSCOVA 28 (Agerpres). — 

Agenția TASS anunță că la 
Kremlin s-a deschis miercuri 
prima sesiune a Sovietului Su
prem al R.S.F.S.R. al celei de-a 
opta legislaturi, ales la 13 iunie 
1971. La lucrări participă Leo
nid Brejnev, secretar general 
al C C. al P.C.U.S., Nicolai Pod- 
gornîi, președintele Prezidiului 
Sovietului Suprem al U.R.S.S., 
alți conducători sovietici.

Deputății vor dezbate sarci
nile sovietelor în îndeplinirea 
hotărîrilor Congresului al 
XXIV-lea al P.C.U.S., vor exa
mina proiectele legilor cu pri
vire la sovietele raionale și 
orășenești și cu privire la o- 
crotirea sănătății. Ei vor alege, 
de asemenea, Prezidiul Sovie
tului Suprem al R.S.F.S.R.

Președinte al Consiliului de 
Miniștri al R.S.F.S.R. a fost 
desemnat Mihail Solomențev.

Joseph Sisco 
la Tel Aviv

TEL 
Joseph 
tarului 
tru problemele Orientului A- 
propiat, a sosit miercuri la 
Tel Aviv, într-o vizită oficială 
de o săptămînă. El urmează să 
aibă, începînd de joi, o seria 
de întrevederi cu membri ai 
cabinetului israelian. După 
cum comentează agențiile de 
presă, prezența adjunctului se
cretarului de stat american la 
Tel Aviv urmărește relansarea 
tentativei de mediere în vede
rea redeschiderii Canalului de

AVIV 28 (Agerpres). — 
Sisco, adjunct al secre- 
de stat al S.U.A. pen-

EVENIMENTELE DIN SUDAN
® Secretarul general al Partidului Comunist Sudanez, 
Abdel Khalek Mahgoub, condamnat la

•f
moarte și executat

DIN ȚĂRILE SOCIALISTE
KHARTUM 28. (Agerpres). 

— Secretarul general al Parti
dului Comunist Sudanez, Abdel 
Khalek Mahgoub, a fost con
damnat marți la moarte prin 
spînzurare de un tribunal mi
litar. Sentința, aprobată de ge
neralul Numeiry, a fost execu
tată în dimineața zilei de 
miercuri, anunță postul de ra
dio Omdurman.

Expoziție 
de artă 

decorativă
romaneasca 

la Pesaro
ROMA 28 .— Corespondentul 

Agerpres, Nicolae Puicea, tran
smite : In clădirea municipiu
lui Pesaro s-a deschis o ex
poziție de artă decorativă și 
lucrări de pictură naivă româ
nească, ce cuprinde peste 200 
de exponate. Cu acest prilej, 
au luat cuvîntul senatorul 
Giuseppe Righetti, vice-prima- 
rul orașului Pesaro, și prof. 
Alexandru Bălăci, directorul 
„Bibliotecii române" din Roma, 
care au subliniat semnificația 
inaugurării expoziției penlrti 
dezvoltarea legăturilor cultuJ 
rale româno-italiene, pentru a- 
dîncirea relațiilor tradiționale . 
de prietenie dintre 
popoare.

Au fost prezenți 
Giuseppe Angellini, 
dintele Administrației distric
tuale Pesaro, Stefano Vetrano, 
preșdintele Asociației de prie
tenie Italia-România, oficialități 
locale, un numeros public.

cele două

deputății 
vicepreșe-

Un pas important în dezvoltarea
chiliano-argentiniene

relațiilor

După cum s-a mai anunțat, 
încă înaintea începerii înscenă
rii judiciare din cazarma Sha- 
gara de lingă Khartum, Abdel 
Khalek Mahgoub l-a recuzat pe 
președintele completului de ju
decată, subliniind că acesta es
te „cunoscut pentru atitudinea 
sa dușmănoasă față de forțele 
progresiste sudaneze1'. El a de
clarat ziariștilor că a avut doar 
două ore la dispoziție pentru 
a-și pregăti apărarea, atrăgînd 
atenția asupra condițiilor sama
volnice de desfășurare a aces
tui simulacru de proces. Mahgoub 
a respins toate acuzațiile care 
i s-au adus, ca fiind total ne
întemeiate.

tatea din Cairo. Din anul 1949, 
este secretar general al Parti
dului Comunist Sudanez. Din 
aprilie 1968 pînă în mai 1969 
Mahgoub a fost deputat al A- 
dunării constituante a Sudanu
lui. In aprilie 1970 este expul
zat din Sudan. Ulterior, i se 
permite să se reîntoarcă la 
Khartum unde, în luna noiem
brie a aceluiași an, este arestat, 
reușind să evadeze din închi
soare la 29 iunie a

Se dezvoltă tînăra
ramura a chimiei

★

★

Abdel Khalek Mahgoub s-a 
născut la 
în orașul 
Și-a făcut

23 septembrie 1927, 
Omdurman (Sudan), 
studiile la Universi-

KHARTUM 28 (Agerpres). 
— In Sudan continuă campania 
de arestări împotriva membri
lor Partidului Comunist, inter
zis în această țară. După cum 
relatează ziarul „As Sahafa", 
în provincia Kordofan au fost) 
arestate 230 de persoane, în 
orașul Atbara — 184, iar în lo
calitatea Vadi-Medani. alte 400.

¥ ★ ¥

Comitetul Național pentru 
ca Socialistă România a trimis 
neralul Gaafar el Numeiry, o 
că mișcarea pentru apărarea păcii din România, împreună 
cu întreaga opinie publică din țara noastră, condamnă cam
pania de represiuni și execuții din Sudan împotriva organi
zațiilor și militanților care luptă pentru democrație, pro
gres și pace, pentru consolidarea independenței naționale 
a țării lor, pentru emanciparea socială și economică a popo
rului sudanez.

Cerem cu hotărîre să înceteze prigoana și arestările, să 
se pună capăt vărsării de singe, actelor care slăbesc uni
tatea forțelor democratice și progresiste din Sudan, care 
constituie o piedică serioasă în desfășurarea luptei împotri
va uneltirilor imperialiste și neocolonialiste, îngreunează 
dezvoltarea de sine stătătoare a țării, progresul ei social, se 
spune în telegramă.

apărarea păcii din Republi- 
președintelui Sudanului, gc- 
telegramă în care se arată

In ultimii ani, in Bulga
ria se dezvoltă in ritmuri 
susținute tînăra ramură a 
chimiei. Dacă în urmă cu 30 
de ani Bulgaria aproape că 
nu avea industrie chimică, 
in prezent va produce în
semnate cantități de îngră
șăminte fosfatice și azotoase, 
sodă calcinată, acid sulfuric, 
in 1975, producția de îngră
șăminte chimice va atinge 1,2 
milioane tone. La fel de sus
ținut se dezvoltă producția 
de fibre chimice (de la 23 000 
tone in 1970 la 78 009 tone 
in 1975), capacitățile de pre
lucrare a țițeiului (de la 6 
milioane tone in 1970 la cir
ca 13 milioane tone in 1975).

In aceste zile, colectivele 
tinerelor combinate chimice, 
apărute recent pe harta e- 
conomică a Bulgariei, rapor
tează noi succese obținute 
în producție.

La numai șase luni 
darea în exploatare a

de la 
primei

etape a Combinatului petro- ?? 
chimic de lingă Plevna, ti- >> 
nărui colectiv al acestei uni- s> 
tăți a raportat recent ațin- v 
gerea capacităților proiectate. 
In luna iunie s-au produs zz 
primele 8 000 tone de uleiuri >> 
pentru motoare. In faza fi- 
nală, aici se vor obține anual 
cite 160 000 tone de diferite >> 
uleiuri. ??

La Combinatul chimic din 
orașul Dimitrovgrad a fost y 
obținut pentru prima oară în ?< 
Bulgaria, in aceste zile, acid y 
sulfoaminic. Pînă in prezent, 
s-au produs primele 30 de y 
tone. Darea in folosință a << 
noii secții, a cărei tehnolo- >z 
gie a fost elaborată de către R 
specialiștii de la baza de 
dezvoltare tehnică din Diini- >5 
trovgrad, va permite Bulga
riei să reducă substanțial im- R
portul acestui produs. >>

C. AMARIȚEI <<
corespondentul Agerpres <c 

la Sofia >>

Industria construcțiilor, 
o ramură a economiei 

ungare în plină dezvoltare

HOUSTON 28 (Agerpres). — 
Cea de-a treia zi de activita
te în spațiu a echipajului mi
siunii ,,Apollo-15" a început 
miercuri cu 70 de minute mai 
tîrziu decît fusese programat 
inițial, respectiv Ia ora 16,44 
(ora Bucureștiului). A fost ul
tima zi de croazieră de rutină. 
Următoarele șase zile au un 
program dificil și complex.

După ce temerile privind c- 
ventuala suspendare a aseleni
zării din cauza scurtcircuitului 
depistat în sistemul electric al 
motorului principal al cabinei 
au fost risipite, astronauții au 
fost confruntați cu noi surpri
ze. La pătrunderea în modu
lul lunar — a cărui inspec
tare a fost, de altfel, televizată 
în direct — David Scott a con
statat că primul geam de ' pro
tecție al altimetrului — aparat 
esențial pentru aselenizarea 
corectă și sigură — este spart.

Aproape în același timp, cole
gul său, Irwin, a semnalat o 
scădere îngrijorătoare a volta
jului la unele din pilele elec
trice. In mod inexplicabil, vol
tajul s-a redresat după o scur
tă perioadă de neliniște. Cen
trul spațial a apreciat că am
bele defecțiuni sînt minore, 
deși specialiștii au manifestat 
preocupare față de situația al- 
timetrului din modul.

Viteza de deplasare pe tra
iectorie a navei se reduce pe 
măsură ce ,.Apollo-15" se apro
pie de Lună îndepărtîndu-se 
de Pămînt. Joi dimineața, cînd 
nava va ieși din sfera de a- 
tracție a Pămîntului și va pă
trunde în cea a Lunii, viteza • 
ei va fi cu puțin mai mare de 
3 000 km pe oră: Apoi, atrasă 
de Selene, nava își va accele
ra evoluția pînă în momentul 
înscrierii sale pe orbita cir
cumlunar^

BUDAPESTA 28. — Cores
pondentul Agerpres), Al. Pin- 
tea, transmite: Printre ra
murile economiei naționale 
ungare care cunosc o dez
voltare viguroasă se află și 
industria construcțiilor, care 
contribuie direct la înălțarea, 
intr-un ritm rapid, a noilor 
fabrici și uzine, a cartierelor 
de locuințe, a edificiilor so- 
cial-culturale. Sînt numeroa
se datele care ilustrează 
preocuparea și grija statului 
ungar față de dezvoltarea a- 
cestei ramuri economice. Nu
mai pentru organizarea 
dotarea întreprinderilor 
construcfii s-au investit
tre anii 1950 și 1970 peste 80 
de miliarde de forinți. Nu
mărul muncitorilor din indus
tria construcțiilor a crescut 
de la 24 000. in 1948, la peste 
300 000 in 1970, in timp ce 
numărul inginerilor și arhi- 
tecților a crescut de peste 
opt ori. A început și s-a dez
voltat fabricarea in (ară a

fi 
de 
in-

diferitelor mașini și utilaje 
necesare înzestrării acestei 
ramuri: excavatoare, buldo
zere, screpere, macarale, in
stalații automate pentru pre
pararea betoanelor etc. S-au 
construit opt .fabrici de ca
se" — combinate pentru pro
ducerea panourilor prefabri
cate din beton C— 
trodus tehnologii și materiale y 
noi de construcții, descope- << 
rite de oamenii de știință V 
ungari. Nivelul tehnic atins in y 
această industrie este ilustrat x 
fi de faptul că 70 la sulă y 
din lucrările de fundații și 90 y 
la sută din lucrările de pre- y 
parare a betoanelor sînt exe- y 
cutate de mașini. Ca urmare << 
a acestei dezvoltări tehnice, >< 
productivitatea muncii in y 
construcții a crescut de peste y 
2,5 ori față de anul 1950. y 
Semnificativ este și faptul că, y 
in 1970. industria 
țiiloi

s-au in-

$

const ruc- 
a dat 11 Ia sută din 

venitul național al Ungariei.

la Piața comună

A
In Uniunea 
Sovietică 

a fost lansat

de comunicații

.Conjunctura politică genera
lă din America Latină de as
tăzi — spunea într-un interviu 
ministrul chilian al afacerilor 
externe, Clodomiro Almeyda — 
se caracterizează printr-o creș
tere a mișcării populare în ge
neral, care favorizează dezvol
tarea relațiilor Republicii Chile 
cu țările latino-americane11. In 
spiritul acestei afirmații și în 
concordanță cu atmosfera de în
viorare, multiplicare și diversi
ficare a relațiilor statelor sub- 
continentului, s-au desfășurat, 
de curind. în localitatea argen- 
tiniană Salta, convorbirile din
tre președinții Republicii Chile 
și Argentinei, al căror rezul
tat pozitiv a fost evidențiat în 
actul comun cunoscut sub de
numirea de „Declarația de la 
Salta".

Deși, de la cucerirea indepen
denței lor politice, relațiile di
plomatice dintre Argentina și 
Chile n-au fost întrerupte nici
odată, totuși, vreme de peste 
75 de ani. ele au trecut prin mo
mente de încordare datorită 
unor neînțelegeri în ceea ce pri
vește statutul a trei mici insule 
situate în zona Canalului 
Beagle din sudul continentului, 
revendicate deopotrivă de am
bele state. Ca urmare, legă
turile economice au cunoscut 
perioade îndelungate de stag
nare, fapt repercutat negativ și 
asupra posibilităților de explo
rare în comun a important-- 
tor resurse hidraulice din zona 
de frontieră.

După victoria obținută de 
Salvador Allende în alegerile

din noiembrie anul trecut, și 
în urma declarațiilor repetate 
ale guvernului ’chilian privind 
dorința sa de a întreține re
lații normale cu toate statele 
lumii, bazate pe respectarea 
pricipiilor dreptului internațio
nal, Argentina și-a manifestat 
interesul față de raporturile 
sale economice și politice cu 
Chile.

bită importanță. Declarația 
subliniază că, „în condițiile" 
pluralismului politic existent în 
comunitatea internațională1', re
lațiile dintre Argentina și Chile, 
precum și raporturile lor cu 
alte state, trebuie să fie înte
meiate pe respectarea cu stric
tețe a principiilor și culturii 
internaționale. Ea reafirmă ex
plicit importanța consensului

COMENTARIUL ZILEI
Un prim pas a fost făcut cu 

ocazia semnării „Actului de la 
Santiago", prin care cele două 
țări s-au angajat să exploateze 
în comun apele de la graniță, 
conform intereselor fiecăreia, 
acord care a servit ulterior 
drept bază încheierii unor în
țelegeri similare între Argenti
na și Uruguay, Argentina și 
Bolivia etc. A urmat apoi de
clarația celor două țări cu pri
vire la supunerea diferendului 
din zona Canalului Beagle ar
bitrajului Marii Britanii ca „o 
reafirmare a dorinței lor de 
a-și rezolva problemele litigioa
se pe cale juridică11. Aceste ac
țiuni au creat condițiile efec
tuării recentei vizite a pre
ședintelui Allende în Argentina. 
Rezultatul convorbirilor pe care 
șeful statului chilian le-a pur
tat cu președintele țării gazdă, 
Alejandro Lanusse, au fost ma
terializate în Declarația de 
la Salta, căreia, în mod 
justificat, i se acordă o deose-

de la Vina del Mar, prin care, 
după cum se știe, țările de la 
sud de Rio Grande au arătat, 
pentru prima dată în istorie, 
că sînt conștiente de identita
tea intereselor lor și de nece
sitatea promovării unei politici 
care să slujească acestor inte
rese. Avînd în vedere criza pe 
care o traversează Organizația 
Statelor Americane datorită re
fuzului tot mai ferm al țărilor 
membre ale subcomitetului la- 
tino-american de a mai accepta 
dominația Statelor Unite, anga
jamentul chiliano-argentinian 
de a promova o politică con
structivă în cadrul diferitelor 
instituții ale organizației, pen
tru ca acestea să ofere latino- 
americanilor posibilitatea de a 
dezbate propriile lor probleme, 
materializată în Declarația de la 
Salta, este de natură să în
tărească șansele înfăptuirii 
practice a unei astfel de politici.

Poziția Republicii Chile față 
de activitatea și scopurile

O.S.A. este astfel împărtășită 
dc încă o țară latino-americană, 
în mod direct, într-un moment 
în care majoritatea capitalelor 
latino-amenicane sînt preocupate 
de găsirea unor noi modalități 
de exprimare a propriilor lor 
interese și a unor noi mijloace 
de limitare și contracarare a 
dominației monopolurilor nord- 
americane. Declarația de la 
Salta constituie, fără îndoială, 
un succes al politicii externe 
a guvernului Unității Populare 
din Chile, care s-a angajat ferm 
pe calea dezvoltării relațiilor 
cu toate statele.

Se știe că transformările 
structurale din Chile sînt pri
vite cu ostilitate de cercurile 
imperialiste și monopoliste 
nord-americane, care au încer
cat să izoleze Republica Chile 
de restul țărilor latino-ameri- 
cane. Or, dezvoltarea relațiilor 
acestei țări cu Argentina, a- 
dăugată raporturilor deja de o 
remarcabilă amploare cu alte 
țări latino-americane cum sînt 
Cuba, Peru, Bolivia, Ecuador, 
demonstrează că astfel de în
cercări sînt sortite eșecului.

Așa cum nota ziarul chilian 
„La Nacion11, întîlnirea celor 
doi președinți și documentul 
publicat la Salta reprezintă o 
concretizare a posibilităților de 
colaborare și demonstrează că 
„deși țările latino-americane se 
călăuzesc după concepții poli
tice diferite, ele pot să coope
reze cu eficiență pentru îm
bunătățirea situației pe conti
nent11.

Leonard MEHEDINȚI

LONDRA 28 (Agerpres). — 
Comitetul național executiv al 
Partidului laburist din Marea 
Britanie s-a pronunțat miercuri 
împotriva aderării țării la Pia
ța comună. Decizia contrară 
aderării la C.E.E. în condițiile 
negociate de Guvernul conser
vator a fost luată cu 16 voturi 
contra 6. Intre cei șase membri 
ai Comitetului executiv care 
au votat contra rezoluției figu
rează și Roy Jenkins, liderul 
adjunct al partidului. Comite
tul executiv laburist a cerut, 
de asemenea, convocarea ale
gerilor generale pentru a se cu
noaște părerea corpului electo
ral în problema aderării, s-a 
precizat la sfîriștul reuniunii.

A fost adoptat un proiect 
de rezoluție, propus de liderul

partidului, Harold Wilson, care 
urmează să fie supus Congre
sului anual al Partidului labu
rist, ce va avea loc în luna oc
tombrie, la Brighton.

★
LONDRA 28 (Agerpres). — 

Consiliul general al Congresu
lui Sindicatelor Britanice 
(T.U.C.), asemenea Comitetului 
executiv al partidului laburist, 
s-a pronunțat miercuri împo
triva aderării Marii Britanii 
la Piața comună. Consiliul 
T.U.C. a adoptat cu 15 voturi, 
contra 11, un raport care res
pinge condițiile de intrare în 
C.E.E. negociate de guvernul 
conservator. Documentul ur
mează a fi prezentat spre apro- 

abare 'conferinței anuale 
T.U.C. din septembrie.

MOSCOVA 28 (Agerpres). — 
In Uniunea Sovietică a fost 
lansat miercuri un nou satelit- 
de telecomunicații de tip ,.Mol
nia-1", După cum precizează 
agenția TASS, satelitul este 
menit să asigure exploatarea 
sistemului de legături prin ra
dio, telefonice și telegrafice la 
mari distanțe, precum și trans
miterea de programe ale televi
ziunii centrale a U.R.S.S. spre 
punctele rețelei „Orbita" situa
te în regiunile din Nordul în
depărtat, Siberia, Extremul O- 
rient și Asia centrală Sovietică.

Satelitul s-a plasat pe o orbi
tă eliptică avînd apogeul de 
39 300 km în emisfera nordică 
și perigeul le 470 km în emis
fera sudică. Perioada de rota
ție este de 11 ore și 45 de mi
nute iar înclinația orbitei — 
de 65,4 grade.

Potrivit datelor recepționate, 
aparatajul instalat la bord func
ționează normal.

„Molnia-1

un nou satelit

* In luna iunie a acestui an. 
în Belgia existau 62 838 șomeri 
totali și 13 927 șomeri parțiali.

• Camera Populară a Parla
mentului Afganistanului a acor
dat noului guvern al țării, pre
zidat de Abdul Zahir votul de 
încredere.

Luind cuvîntul cu această o- 
cazie, premierul Zahir a expus 
problemele majore cu care gu
vernul său este confruntat în 
actuala etapă, insistînd în mod 
deosebit asupra situației econo
mice a țării

® După cum anunță agen
ția B.T.A., miercuri au începui 
convorbirile dintre Ivan Bașev. 
ministrul afacerilor externe al 
Bulgariei, și Abdel Halim Khad- 
dam. vicepremicr și ministru 
de externe al Siriei, care a so
sit la Sofia într-o vizită oficială.

Greva muncitorilor 
de ia unele 

societăți feroviare 
americane

NEW YORK 28 (Agerpres). 
— Greva muncitorilor de la 
unele societăți feroviare ame
ricane a blocat circulația pe 
40 000 km de cale ferată, a- 
dică o cincime c>in întreaga 
rețea feroviară a Statelor U- 
nite. Refuzul companiilor de 
a satisface revendicările gre
viștilor are consecințe se
rioase pentru întreaga econo
mie americană : mii de tone 
de cereale se află blocate pe 
liniile companiei „Union Pa
cific", pe care nu mai circu
lă nici un tren de 12 zile. 
S-a anunțat că, pînă Ia 6 au
gust, salariații altor 11 com
panii vor întrerupe lucrul.

La Londonderry
Noi ciocniri între membri

ai comunității catolicaJ

si soldați britanici

© In comunicatul oficial cu 
privire la starea economiei 
R.F.G., dat publicității la Bonn, 
se arată că la sfirșitul lunii 
iunie in țară au fost înregistra
ți 135 000 de șomeri, ceea ce în
seamnă cu 40 000 mai mult de- 
cît în aceeași lună a anului 
precedent.

BELFAST 28 (Agerpres). — 
Miercuri dimineața au avut loc 
în orașul nord-irlandcz London
derry noi ciocniri între membri 
ai comunității catolice și sol
dați ai trupelor britanice sta
ționate în Ulster. In cursul in
cidentelor, izbucnite în cartie
rul catolic Bogside, două auto
mobile au fost incendiate. Solda- 
ții i-au îndepărtat cu proiectile 
din cauciuc pe mamfestanții 
înarmați cu pietre și bastoane.

Pe de altă parte, din Belfast,

se anunță că soldații britanici 
au descoperit, tot miercuri, în 
cartierul catolic Lower Falls 
din Belfast, o importantă canti
tate de arme, muniții și sub
stanțe explozibile. Mai multe 
persoane au fost arestate.

Vorbind marți în Camera 
Comunelor, ministrul afacerilor 
interne a) Marii Britanii, Regi
nald Maudling, a recunoscut 
că în Irlanda de nord „se men
ține o adevărată stare de răz
boi.

@ In Chile au fost expropri-» 
ate alte 100 de latifundii cu 
o suprafață de peste 50 000 de 
hectare. DupS cum a relevat 
ministrul agriculturii. JacqUes 
Chonchol, statul va acorda un 
sprijin multilat?kil țăranilor 
care intră în posesia pămintu- 
■ilor expropriate.

subsecre-J0 Edward Taylor, 
tar de stat, cel mai tinăr mein-* 
bru al guvernului conservator 
britanic, și-a anunțat marți 
seara demisia, ca urmare a o- 
poziției sale față de eventuala 
aderare a Marii Britanii la 
C.E.E.

Observatorii din Londra su
bliniază că aceasta este prima 
demisie din motive politice a 
unui membru al guvernului 
conservator.
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