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— Secretul succeselor noas
tre ? E foarte simplu ■ con
știința datoriei ce o avem 
față de colectivul din care 
facem parte — al sectorului, 
al întregii mine... Cuvintele 
aparțin minerului șef de bri
gadă Constantin Grădinaru 
de la sectorul II al minei 
Uricani. Cuvîntului „datorie" 
brigadierul îi conferă o sem
nificație foarte precisă, ra
portată la misiunea ce o are 
brigada în procesul de ex
tracție. în asigurarea cîmpu- 
rilor de cărbune pentru mi
nerii abatajelor.

— După noi vin abataje
le: deschiderea lor la timp, 
pulsul lor în ritmul prelimi- 
narelor depinde de cei care 
pregătesc fronturile. întârzie
rea ■înaintărilor, ale preaba-

fo întîmpinarea Zilei minerului

Fapte notabile la Bărbăteni
Minerii tinerei exploatări car

bonifere de la Bărbăteni ono
rează, in rînd cu celelalte co
lective mai vechi din bazinul 
nostru, apropiata sărbătoare mi
nerească. Am reținut din noianul 
de fapte de muncă cu care își 
intimpină ziua minerii acestui

ca- 
dă-

lucrări miniere — galerii, ss 
suitoare, plane înclinate — ce 
le sapă lunar brigada lui 
C-rădinuru peste prevederile << 
de plan iar cînd condițiile 
o cer, 
chiar și 
lucrări

realizează 
ml de 

prevederi. 
Prin asemenea depășiri e fi
resc ca brigada nu numai 
să se apropie dar chiar să 
și depășească viteza de 100 
ml de înaintare într-o lună.

— Cînd oamenii înțeleg 
și-s alături de tine cu gîn- 
dul și fapta e imposibil să 
nu sfarmi roca, să nu îna
intezi în strat, să nu atingi 
viteze mari. Aceasta e pă
rerea brigadierului și ne-a 
povestit un caz care să a- 
teste această afirmație.

De curînd brigada a rea-

sc
35 

peste

TOTUL
F SĂ FII MÎNDRli 
l)t MESERIĂ FĂ...

Vizita de lucru a tovarășului 
Nicolae Ceaușescu 

în stațiunile din zona 
Mangalia-Nord

Bogat 
program 

de activități 
cultural- 
sportive

Pentru cinstirea Zilei mine
rului, comitetul municipal de 
partid a stabilit un cuprin
zător ansamblu de măsuri, in 
contextul căruia activitățile 
cultural-educative și artistice 
ocupă un loc distinct. In 
perioada care a mai rămas 
pînă la 8 august e necesară 
o intensificare a tuturor for
melor și mijloacelor muncii 
politico-ideologice și cultu
ral-educative de masă în ve
derea îmbunătățirii conținu
tului întregii activități de e- 
ducare marxist-Ieninistă a 
membrilor de partid, a tu
turor oamenilor muncii, în 
spiritul exigențelor cerute de 
documentele de partid recent 
apărute. In toate întreprin
derile miniere, se organizea
ză în aceste zile acțiuni cul
tural-educative ca simpozioa
ne, mese rotunde, intilniri și 
schimburi de experiență, seri 
închinate echipelor și brigă
zilor fruntașe in producție. 
In cinstea Zilei minerului, la 
Casa de cultură din Petroșani, 
Se va deschide o expoziție 
reflectând realizările econo
mice și social-culturale din 
municipiu, iar la clubul sin
dicatelor din Lupeni. filiala 
din Petroșani a U.A.P. pre
gătește o expoziție cuprinzând 
lucrări de artă plastică inspi
rate in principal din viața și 
activitatea minerilor Văii 
Jiului. Tot la Lupeni. în zi
lele de 7 și 8 august, la Pa
latul cultural, in sălile de a- 
pel ale exploatărilor miniere 
vor avea loc adunări festive 
în cadrul cărora, membrii bi
roului comitetului municipal 
de partid vor prezenta expu
neri consacrate evenimentu
lui. In după-amiaza zilei de 
8 august, in toate localitățile 
municipiului se vor organiza 
excursii și drumeții, serbări 
cimpenești, seri distractive 
pentru tineret, în cadrul că
rora formațiile cluburilor și 
căminelor culturale vor pre
zenta programe cultural-artis- 
tice. Pe stadioane, in sălile 
de sport vor avea loc in a- 
celeași zile manifestații spor- j 
five și jocuri distractive.

colectiv, pc cele mai alese, 
re atestă capacitatea lor, 
ruirca și voința lor de afirma
re in bătălia cărbunelui, 
tru îndeplinirea sarcinilor 
rite din noul cincinal.

In faptele de bilanț pe 
iulie, 
vestiții dețin întiietatea. Lucrind 
Ia lărgirea și betonarea gale
riei direcționale de transport de 
la orizontul 700, minerii bri
găzii conduse de Nicolae Guță 
au realizat o depășire a pla
nului cu 159 mc iar a normei 
cu 29,3 la sută. Și minerul Mi
hai Bacoș cu ortacii săi au rea
lizat 50 ml lărgire și betonarc 
(cu 10 ml peste plan) în gale-

pen- 
spo-

luna 
minerii sectorului I in-

ria direcțională, de profil sim
plu, de la orizontul 783, de
pășind sarcinile lunare cu 80 
mc și norma cerută cu 26,5 
la sută.

De la sectorul II producție s-a 
remarcat brigada condusă do 
minerul loan Neag, de la lu
crările do pregătire în cărbu
ne. Colectivul brigăzii a săpat 
în iulie 84 ml de galerie (cu 
22 ml peste prevederi) depășind 
norma cu 20 procente.

Vrednicia întregului colectiv 
minier de la Bărbăteni este 
confirmată de cele peste 1800 
tone de cărbune extrase peste 
sarcini în perioada ianuarie — 
iulie a. c.

tajelor frânează întregul pro
ces de extracție. Deci — a- 
ceasta ne e datoria i să fim 
în pas, în avans chiar, cu 
cererea permanentă de fron
turi de lucru.

...O datorie de care inimo
sul brigadier e conștient cu 
prisosință și pe care brigada 
lui o onorează ca atare — 
prin îndeplinirea riguroasă a 
misiunii ce o are în sînul 
colectivului minier. In doi
sprezece ani de cînd i s-a 
dat în primire brigada de 
pregătiri, el a croit prin mă
runtaiele adâncurilor toate 
drumurile spre izvoarele de 
cărbune ale sectorului — a- 
batajele. De curînd au intrat 
în funcțiune abatajele 8, 9 și 
7, pregătite de brigada „Gră
dinara". Dar. în 12 ani au 
pornit, și-au deszăgăzuit por
țile pentru fluviul de căr
bune destinat „drumului spre 
ziuă" zeci și zeci de abataje. 
Toate au fost „opera" mine
rilor din „ariegarda" comba
tanților uricăneni de pe fron
turile de cărbune — brigada 
inimosului comunist Grădi
na ru.

.Avanpostul" în care se si
tuează o brigadă de pregă
tiri în „ofensiva cărbunelui" 
presupune o întrecere dîrză 
și responsabilă cu timpul, cu 
termenele ce le reclamă gra
ficul de intrare în funcție, 
a noilor fronturi de cărbune. 
A cîștiga sau a pierde în a- 
ceastă întrecere — iată cele 
două alternative care pentru 
o echipă de înaintări devine 
o „obsesie" stimulatoare de 
energii, de ambiții. Așa se 
explică cei 10—20 ml de

lizat o avansare de 75 ml \\ 
într-un plan înclinat. A fost z? 
greu ? Chiar foarte greu, s\ 
doar 40 de metri au fost să- ?? 
păți într-o rocă dură. Dar S$ 
„băieții" au înțeles un lucru : << 
executarea planului era de zz 
o urgență primordială în ve- ss 
derea inversării direcției ae- ?< 
rajului — strict necesar pen- >> 
tru evitarea acumulării de << 
gaze, deci pentru întreținerea >> 
în stare de funcționare a << 
fronturilor de cărbune. Deci, zz 
de ei, de ritmul lor de lu- ss 
cru a depins soarta abataje- 
lor, a producției. Și băieții >> 
s-au „mobilizat"; 22 de zile << 
a durat întrecerea cu tim- >> 
pul și cu duritatea rocilor << 
pe care au cîștigat-o, cum era zz 
și firesc, băieții lui Grădi- St 
naru i Aurel Șoșoi. Victor zz 
Colțu. Al. Donciu. Ion Pîr- 
joi, Ștefan Ilie. Brigada s-a >> 
mobilizat toată într-un su- 
flet. De Ia cel mai tânăr până << 
la cel mai vechi component >> 
al ei. Brigadierul ținea să << 
remarce mai ales pe vago- zz 
netarul Alexandru Crețu, ve- ss 
nit la mină cu 2 luni în ur- << 
mă, direct în brigada lui $$ 
Grădinara. Acum e unul din- << 
tre cei mai inimoși membri >> 
ai brigăzii, îndrăgostit de mi- 
nă. de munca de miner. zz

— Totul e să-i faci pe oa- SS 
meni să îndrăgească mina, << 
subteranul, să fie mândri de >> 
meseria Hor. Cum ? Dacă e << 
greu de realizat acest lucru ? >> 
De loc. Să fii un exemplu I <$ 
Să te vadă cum te lupți tu z> 
cu peretele de cărbune și te >> 
vor urma oamenii. Acesta e << 
secretul... >>

In după-amiaza zilei de 
miercuri, tovarășul Nicolae 
Ceaușescu, împreună cu soția 
sa, Elena Ceaușescu, a făcut o 
vizită de lucru în stațiunile 
turistice din zona Mangalia 
Nord. Cu acest prilej, a fost a- 
nalizat stadiul înfăptuirii pla
nurilor privind amenajarea li
toralului Mării Negre în peri
metrul Saturn — Venus — Ju
piter — Neptun, corespunzător 
soluțiilor adoptate anul tre
cut, cînd secretarul ge
neral al partidului, împreună 
cu arhitecții și urbaniștii căro
ra li s-a încredințat sarcina 
realizării acestui grandios an
samblu de construcții, au stu
diat la fața locului variantele 
cele mai indicate din punct de 
vedere estetic, funcțional și e- 
conomic ce urmau să fie puse 
în practică.

In această vizită, secretarul 
genera) al partidului a fost în
soțit de tovarășii Maxim Berehi- 
anu, Leonte Răutu, Vasile Vîl- 
gu, Miron Constan ti nescu, Va
sile Patilineț, Ion Stănescu, 
precum și de Ion Cosma, mi
nistrul turismului, de reprezen
tanți ai organelor județene și 
municipale de partid și de 
stat, de specialiști care au co
laborat la înfăptuirea mărețe

lor obiective turistice de pe li
toralul Mării Negre.

Vizita a început din extre
ma sudică a zonei, respectiv 
din stațiunea turistică Saturn, 

rande, în ultimul an, după vi
zita secretarului general al 
partidului, s-a înfăptuit un mare 
volum de construcții. Această 
stațiune dispune în prezent de 
hoteluri moderne, cu o capaci
tate de aproximativ 11 200 de 
locuri.

Oaspeții fac mai întîi un po
pas la hotelul Diana", impu
nător edificiu cu 14 nivele, re
alizat din beton, sticlă și alu
miniu. dat în folosință în actu
alul sezon. Un mare număr de 
turiști aplaudă îndelung pe se
cretarul general al partidului, 
pe ceilalți oaspeți, le oferă bu
chete de flori.

Se urcă la al 14-lea etaj al 
hotelului. In fața privirilor se 
deschide o vastă și feerică pers
pectivă. Se vede nu numai 
„Saturn" : privirea cuprinde 
toate celelalte stele din conste
lația Mangalia Nord, se vede 
orașul Mangalia, întinerit și el, 
se profilează în depărtare con
turul Eforiei Sud si Eforiei 
Nord.

In ceea ce privește dezvolta
rea în continuare a stațiunii 
„Saturn", gazdele informează

că, în partea de nord a aces
teia, sînt pregătite planurile 
pentru crearea unui nou com
plex hotelier de 1 850 de locuri, 
care va fi dat în folosință în 
cursul acestui plan cincinal. Se 
vor amenaja două piscine, se 
va construi un liotei cu bază 
de tratament pentru iarnă și 
vară, proiect favorizat de exis
tența în zonă a unor importan
te surse de ape mezotermalo 
sulfuroase. Este făcută reco
mandarea ca Mangalia propriu- 
zisă să fie unită prin construc
ții moderne cu stațiunea 
„Saturn", în felul acesta 
urmînd să dispară aspectul ac
tualei periferii a acestui oraș. 
Acțiunea trebuie să decurgă 
dintr-un plan unic de sistema
tizare, care să integreze într-un 
tot Mangalia. Saturn, viitoarele 
obiective economice ce se voe 
implanta în zonă.

Pentru înfăptuirea programu
lui de construcții în actualul 
cincinal sînt asigurate toate con
dițiile. recomandările și indi
cațiile primite din partea secre
tarului general al partidului cu 
prilejul vizitelor anterioare pe 
litoral constituind îndreptarul 
deosebit de valoros în alegerea 
soluțiilor optime, care să îm-

(Continuare in pag. a 4-a)
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INTERVIUL
NOSTRU

Inierîocufor
Ion

Radu leseu.
primarul
orașului 
Petrila

— Tovarășe președinte, vă 
propunem drept bază de dis
cuție legalitatea sub toate as
pectele ei, cu toate semnifica
țiile ce pot fi desprinse pe mar
ginea exemplelor din activita
tea consiliului popular orășe
nesc, privind combaterea in
fracțiunilor, apărarea proprietă
ții socialiste, a avutului perso
nal, respectarea normelor 
conviețuire socială.

— O temă vastă pentru 
singur interviu, și tot atât 
vastă pentru un singur inter
locutor. Dar, să încercăm. Re
cent, într-o sesiune a consiliu
lui popular orășenesc acest su
biect a constituit prilejul unor 
largi dezbateri asupra modului 
cum consiliul, împreună cu toți 
factorii colaterali se preocupă 
de întronarea și respectarea le
galității, combaterea fenomene
lor de încălcare a legilor țării.

— O primă constatare în ur
ma analizei ?

— Scăderea numărului de in
fracțiuni față de aceleași peri
oade ale anilor precedenți. Este 
un rezultat al amplificării ac
țiunilor de prevenire luate de 
consiliu și organele de miliție

de

un 
de

LEGEA
una singura,

pentru toți aceeași
Apărarea proprietății socialiste, combaterea 

infracțiunilor, respectarea normelor 
de conviețuire socială în preocupările 

consiliilor populare
dar, în aceeași măsură, și al 
aportului cetățenilor, salariați 
sau nu, cărora le este tot mai 
proprie atitudinea de interes 
pentru apărarea avutului ob
ștesc și întronarea în cadrul 
tuturor relațiilor de muncă și 
de viață a legalității.

— Oferiți-ne un exemplu.
— La mina Petrila o echipă 

de muncitori constituită tocmai 
în acest scop supraveghează, la 
6fîrșitu] schimburilor, vagone- 
tele ce ies din mină procedînd 
la o sortare minuțioasă a ma
terialelor lemnoase și feroase, 
curmând încercările izolate de 
sustragere a lor. La același re
gim sînt supuse și alte mate
riale de construcție. Exemplul 
poate să nu pară suficient de 
grăitor dar mai amintesc faptul 
că el este urmarea sprijinului 
cerut muncitorilor, înțelegerii 
dovedite de aceștia care exer
cită oricînd cu multă pasiune, 
o îndatorire suplimentară atunci 
cînd este vorba de avutul co
mun. Prin această măsură — 
un singur exemplu din ceie a- 
proape 30 de acțiuni întreprinse 
— infracțiunile economice au 
6căzu,ț cu peste 25. la sută. _

— S-au petrecut și cazuri 
contrare, cînd anumite pagube 
puteau fi evitate printr-o preo
cupare mai asiduă a salariați- 
lor.

— îmi voi alege exemplele 
din domeniul comerțului. Cel 
mai concludent este cazul ma
gazinului fero-metal din Lonea 
soldat cu un prejudiciu de 
74 000 lei. O vină mare apar
ține revizorilor O.C.L. produse 
industriale care nu au lucrai 
cu suficient simț de răspundere, 
au săvârșit greșeli neadmise. La 
un alt magazin, cel de textile, 
tot din Lonea, o inventariere 
greșită a determinat întrerupe
rea neadmisă a vânzărilor pc 
o lungă perioadă de timp.

— După cum știm, pe raza 
orașului Petrila există, ca pre
tutindeni, reale preocupări pen
tru respectarea normelor de 
conviețuire socială, combaterea 
parazitismului.

— Există într-adevăr, încă, 
elemente cu o conștiință îna
poiată care duc o viață para
zitară, tulbură ordinea și liniș
tea publică, încalcă cele mai 
elementare reguli de conviețui-

re socială prin manifestări 
liganice contrare regulilor 
bună cuviință promovate 
țara noastră. Ca atare, există 
și preocupări pentru stîrpireu 
lor. Am '■ 
sens tot 
cetățeni, 
tesc, nu
șl hotărârea de a se curma a- 
ceastă stare de lucruri, de a se 
crea pretutindeni un climat să
nătos de muncă și de viață. In 
acest sens o critică trebuie a- 
dusă secției de miliție de pe 
raza orașului ai cărei lucrători 
trebuie să se dovedească mai 
fermi, să colaboreze mai mult 
cu cetățenii folosind interven
ția opiniei publice ca o reală 
pîrghie pentru curmarea para
zitismului social, a manifestă
rilor ’ ‘ m
sens 
ziție 
cele 
pe raza orașului, t 
a arătat tovarășul 
Ceaușcscu, secretarul general al

hu- 
de 
în

făcut un pas în acest 
cu sprijinul masei de 
căreia din nou amin- 
îi este străină dorința

huliganice. Tot în acest 
trebuie să adopte o po- 
inai combativă puterni- 

organizații de tineret de 
Așa cum 

1 Nicolae

I. MUSTAȚĂ

(Continuare in pag. a 3-a)
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VANITATE
— Tovarășe...
— Cum iți permiți ? Și pi

uă cind, pină unde ?
— Tovarășe...
— Nimic, nu admit nimic... 

auzi ?
— Tovarășe...
— Zece la sută, e bine ? !...

★

— De ce propui sancționa
rea, dom'le ?

— Atitudine huliganică, to
varășe...

Șeful de schimb se foi pe 
scaun, vrînd să-l întrebe pe 
maistru ce înseamnă acel 
„imparicopitat", cuvint pe ca
re il auzea de la acesta pen
tru prima oară. Se opri, in
să... Cum era vorba de un 
recalcitrant, se gindi că-i o 
înjurătură, lucru care puse 
capăt șovăielilor și aviză pro
punerea. Cazul „imparicopi- 
tatului" a fost adus in fața 
șefului ierarhic. Acesta toc
mai primise ziarul „Sportul" 
și era nerăbdător să-l citeas
că. Totuși, parcurse cu glas 
tare notificarea din registrul 
de sancțiuni și, ajungînd la 
cuvintul necunoscut, se opri, 
gata să întrebe ce înseamnă, 
dar ca un făcut vorbele i 
se ostoiră pe buze. Teama de 
a nu părea ignorant ii luase 
graiul. Și semnătura șefului 
de schimb, care nu era un 
incult, îl liniștea. Era un 
argument pentru tocul lui. 
Ridicind din umeri ca și cum 
ar fi spus „m-ai convins, 
dom'le", semnă și el, ordo- 
nind :

— La șefu’ ăl mare!
Inginerul șef, un bălrinel 

simpatic, își curăța unghiile

cu virful cuțitului de tăiat 
hirtie — ținea locul lui Y, 
plecat in concediu — citi cu 
glas tare notificarea și, după 
o clipă de meditație, il în
trebă pe maistru :

— In abataj ?
— Nu, în baie. Datoria 

mea era să-l pun la punct, 
și l-am pus.

— Dar ia spune-mi ce în
seamnă „imparicopitat" ?

Pe figura maistrului se ivi 
o expresie de mirare. Pen
tru el cuvintul exista din- 
totdeauna, iar dacă ceilalți 
nu-l știau, de vină era doar 
cultura lor...

— Cind angajații nu știu 
ce se cuvine spus și ce nu 
tn prezența unui „conducă
tor" (vai, ce grav pronunță!) 
asta înseamnă lipsă de con- 
siderațiune, de... de...

★
Mai sint unii care renunță 

mai curînd la tot, la demni
tate, la omenie, la respect; 
nu insă și la vanitate. „Sint 
sau nu cineva" ? Acest „sînt" 
ar părea superficial și lipsit

de temei. Mai sint din a- 
ceia pe care scaunul și 
funcția ii metamorfozează 
brusc și cred că o atare 
poziție in activitatea unei 
întreprinderi sau institu
ții le dă dreptul de a fi 
răi și indiferenți. Nu-i vorba 
de sancțiunea in sine, nu, in 
munca fiecărui om se petrec 
și lucruri neplăcute, uneorE 
necunoașterea și lipsa de ex
periență, de maturitate de 
gindire, alteori neștiința... 
Dar e absurd a judeca „gre
șelile" in muncă după șa
bloane contrafăcute, dupli 
principii meschine. Așa le 
dictează vanitatea, scaunul și 
funcția in umbra cărora 
stau. Și stau bine, din pă
cate... In fața argumentului 
plauzibil, nu intirzie repli
ca : „Cunosc. Pe mine nu mă 
duce nimeni /“ Ar fi greșit 
să spunem că nu există «unii* 
al căror comportament și a- 
titudine față de muncă mai 
lasă de dorit... Dar a șablo- 
niza, după legi și canoane 
personale un gust, o vorbă, 
o neatenție nu face altceva 
decît să ducă la îndepărta
rea de om, de acel om cre
dincios muncii, meseriei și 
demnității lui. Încă ceva in 
legătură cu cei care aplică 
măsuri disciplinare. Auzi a- 
deseori expresii de talcioc: 
..Te ard la buzunar, să simți!’ 
Nu! respectul omului mun
cii., al demnității lui. trebuie 
să fie un act social, de răs- 
pundere. ...Urită, reprobabilă 
in munca unora cu omul, este 
vanitatea de care cu greu se 
pot debarasa...

Dem. D. IONAȘCU
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Reperele înalte ale eficienței
I fața preparatorilor obiectiv primordial al colectivului panificatorilor

A munci azi nîai bine de
fit ieri, miîne moi eficient 
devii azi — aceasta a fost i- 
deen dominantă a dezbaterrior 
recentei adunări generale a 
reprezentanților salariaților de 
Ja Preparația cărbunelui Lu
peni, firul roșu al analizei pri
vind realizarea sarcinilor eco
nomice revenite colectivului 
preparatorilor în perioada tre
cută din acest an, al măsurilor 
pentru îndeplinirea obligațiilor 
de plan pe întregul an și a sar
cinilor pe 1972. Acționând în 
spiritul acestor idei și cerințe 
nobile, caracteristice societal.i 
noastre, colectivul experimen
tat al preparatorilor a reușit 
să-și situeze munca și rezulta
tele ei pe cotele tot mai înalte 
ale exigențelor cantitative și 
calitative generate dc creșterile 
de la an la an tot mai mari 
ale producției la mi ele Lupeni 
ți Urieani, de intrarea in cir
cuitul economic a noii mine 
dc la Bărbăteni. Realizările 
colectivului pe primele șase 
luni ale acestui an, consemnate 
kn dorea dc seamă a comitetu
lui de direcție, prezenlată de 
iov. Victor Ardeleanu, directo
rul preparației. sint edificatoa- 
»c. Mobilizați de organizația 
*)e partid, muncitorii, inginerii 
ți tehnicienii preparatori. In 
irunte cu comunișt i. au depus 
intense strădanii pentru înde
plinirea optimă a sarcinilor din 
pt imul an al noului cânt mal, 
reușind în primul semestru să 
•kpășească indicatorul produc
ției globale cu 3,2 la sută iar 
♦ fl al productivității muncii cu 
750 lei/om, să obțină un spor 
suplimentar sarcinilor la pro
ducția netă de 17 200 tone, la 
cărbune special pentru cocs de 
6300 tone, la cărbune 
normal de 12 700 tone, si 
pășească 
globale cu 0.4 puncte, să îmbu
nătățească cenușa globală cu 
t'.4 puncte iar cenușa cărbune
lui special cu 0.2 puncte, să 
reducă cu 15 lei cheltuielile la 
mia de lei producție marfă și 
să obțină 325 000 lei economii 
Ia prețul de cost

Făcînd bilanțul rezultatelor 
pozitive, preparatorii au căutat 
totodată să-și îndeplinească da
toria ce o au în dubla calitate 
♦le proprietari ai mijloacelor de 
producție și de producători, de 
» căuta necontenit noi căi pen
tru îmbunătățirea activității âe 
producție, pentru creșterea e-

spălat 
i de

sărcina recuperării

r.iicnței ci- Reprezentanții pre
paratorilor au transformai fo
rul suprem de conducere a în
treprinderii — adunarea gene
rală a salariaților — într-o tri
bună a chibzuințe! colective, 
responsabile. ..supra modalită
ților de ridicare a tuturor 
partimentelor activității 
înălțimea actualelor 
și a 
adunării 
tarea și adinei rea 
mul ui economic - 
purtate deschis, 
ritul • - • 
rești, _ 
xiger.te îndeplinirea 
comitetul de direcție 
fiilor de organ de 
colectivă, au disecat 
ficiențcle care mai 
o; ca - area producției și a mun
cii. neajunsurile Și lipsurile ce 
se mai manifestă în activita- 

unor sectoare și formații de 
a unor salariați. In a- 

zontext. s-a arătat că, în 
.da analizată, au existat 

:rie de fisuri în îndcplini- 
indicatorilor economici i 
țirca umidității globale cu 

aiizarea ran- 
13".«) cau- 

depășirea umidității 
;i realizării recuperă- 

globule sub posibilități, de 
necorespunzâ- 
stocurilor su- 
4.662 milioane 
volumului de

Refe-

coni-
)a 

. .. exigențe 
celor viitoare. Dezbaterile 

rcflcvlind dezvol- 
a dcnweratis- 
— discuțiile 

sincer, în spi- 
combativilății muncito
rii supus unei analize e- 

de către 
a obliga
to nd u ce re 
critic de- 
există în

tei 
lucru, 
cest c 
per: 
o s 
rea 
depășirea 
0,4 puncte; ncr( 
domeniului global (! 
zată de 
globale 
rii 
asistență tehnică 
toare : depășirea 
pranormative cu 
lei; nerealizarea 
beneficii planificate etc. 
rindu-se la nercalizârile de la 
indicatorii respectivi, mai mul
ți participant la discuții prin
tre care muncitorii Andrei 
Drotzinger și Ion Tomuș, mai
ștrii Florca Tigoianu și luliu 
Antal, inginerii Victor Corpa- 
dea și .Adrian Pangalos au re
levat că pe alocuri în activita
tea diurnă din sectoarele pre
parației se resimt încă greutăți 
din cauza golurilor din aprovi
zionarea cu unele piese de 
schimb și materiale ca și dato
rită unor anomalii ce există 
la descărcarea la magazie și in 
manipularea unor utilaje și 
materiale (nu există o echipă 
care să aibă ca sarcină aceas
tă treabă și din această prici
nă formațiile de lucru, în spe
cial cele de la reparații pierd 
din timpul de lucru efectuind 
ele descărcări și transporturi de 
materiale). Mai mulți vorbitori 
(muncitorul David lacșa, ing. 
Traian Miclea) s-au referit cu

CAMPANIEI DE

vădită îngrijorare la faptul că, 
în ultimul timp cărbunele ex
tras de minele Lupeni, Urieani 
și Hărbăteni și supus prepară
rii are un conținut de cenușă 
sporit, ceea ce solicită mai 
muît instalațiile, influențează 
iKgativ realizările preparației 

unii indicatori.
Un capitol aparte asupra că

ruia s 
cuțiile, 
peetete 
dueț ie, 
lor față 
sele 
munci politico-educative per
manente desfășurate de orga
nizațiile de partid, sindicat și 
l’.T.C., a unei munci insistente 
cu omul din partea comitetu
lui de direcție, a tuturor ca
drelor tehnico-inginerești dir> 
conducerea sectoarelor de pre
parare. Abordînd aceste cerin
țe în lumina programului 
măsuri elaborat de partid 
propunerile tovarășului N:colae 
Ceaușescu, pentru perfecționa
rea activității ideologice și po
litico-educative, inginerul Adri
an Pangalos spunea : „Este în 
interesul producției, al nostru, 
al tuturor să acționăm operativ, 
practic, fiecare în sectorul său 
de activitate pentru aplicarea 
riguroasă a măsurilor propuse 
dt secretarul general al parti
dului. Avem destule de fă
cut în direcția muncii cu omul, 
cu subalternii, cu noi înșine. 
Sînt încă destui printre 
care nu folosesc integral ce
le 8 ore de muncă, destui șefi 

’ i echipă care obișnuiesc încă 
nu execute contra pon ta jul, 
se plimbe fără rost de la 

î loc de muncă la altul".
Intr-adevăr, întărirea disci

plinei în colectivul p. apărăto
rilor se pune cu acuitate. In 
perioada analizată absențele 
motivate și învoirile de la lu
cru au crescut, față de anul 
trecut, de la 219 om zile la 
250 om zile (în condițiile cînd 
timpul de muncă a fost folosit 
în proporție de numai 95,5 la 
sută), ceea ce denotă o scăde
re a simțului de răspundere în 
rîndurile unor cadre tehnice 
prea darnice în a acorda ore 
libere de la serviciu.

In contextul acelorași multi
ple probleme ale disciplinei și 
educației salariaților în spiri
tul exigenței muncitorești, tov. 
Sever Coman, pornind de la 
realitatea că în preparație 
muncesc mulți tineri — a rele
vat importanța muncii Cu ti
neretul, pentru a se sădi în 
rîndurile lui dragostea față de

concentrat 
constituit 

dc 
sala

>-au
l-au
disciplinei 
atitudinea

dc muncă și de inteic 
colectivului, cerințele un, 

politico-cducativ

de 
la

noi

de 
să 
să 
un

RECOLTARE
a îructeior de pădure

atenția cuvenita
Constituind o formă activă 

♦k> afirmare a responsabilității 
fiecărui angajat, atît pentru 
propria activitate, cit și pentru 
activitatea unității în cure lu
crează, adunarea generală a sa
lariaților oferă în același timp 
i adrul propice pentru dezvolta- 
zea și întărirea atitudinii socia
liste față de muncă și avutul 
obștesc.

Pătrunși de însemnătatea sar
cinilor ce le revin pe linia gos
podăririi pădurilor, însuflețiți 
dt indicațiile cuprinse în do
cumentele de partid cu privire 
3a păstrarea, conservarea și dez
voltarea fondului forestier, lu
crătorii Ocolului silvic din Pe
troșani au examinat cu răs
pundere in cadrul adunării ge
nerale a salariaților modul cum 
s-au achitat de sarcinile ce le-au 
stat în față în perioada celor 
șase luni ale anului 1971. pre
cum și obiectivele stabilite pen
tru anul viitor.

Darea de seamă prezentată de 
Iov. ing. Victor Goța, șeful o- 
tolului, a subliniat faptul că în 
•urma măsurilor tehnico-organi- 
zalorice luate, lucrătorii acestei 
•unități au obținut în primul se
mestru rezultate deosebite la 
producția silvică, indicatorul 
principal al activității ocolu
lui, realizînd planul valoric în 
proporție de 103,8 la sută. Im
portante succese s-au obținut în 
realizarea și depășirea planului 
fizic la lucrările de punere în 
•valoaie a masei lemnoase, la 
tăierile de îngrijire a arbale
telor tinere, la activitățile de 
•vînătoare și piscicultura, ca și 
Ia cele din cadrul pepiniere
lor, precum și la produsele ac
cesorii ale pădurii.

In cadrul lucrărilor de inves
tiții prevăzute pe semestrul I 
s-au realizat plantații masive, 
de calitate superioară.

Obiectivul principal asupra 
căruia s-a insistat în mod deo
sebit în cadru] adunării gene
rale a fost planul dc export al 
unității la fructele de pădure.

Atît darea de seamă cit și 
partkipanții la discuții : Con
stantin Coco lan. Gheorghe Bo-r- 
coci, Ioan Moian. Petru Stoica, 
Micoîae Preda și Petru Nemeș 
»u subliniat că pentru reali
zarea sarcinilor ce stau în fața 
colectivului ocolului trebuie de
duse eforturi susținute în sco- 
pu] recoltării și predării la 
punctele de achiziție a între- 
jii cantități de fructe aflată 
Fn teren.

Ei și-au luat angajamentul 
8ă asigure toate condițiile de 
«auacâ și cazare culegătorilor de 
truele pentru ca aceștia să-și

poată desfășura in bune condi- 
țiuni activitatea; Brigadierii și 
pădurarii ocolului silvic se vor 
strădui să aplice măsurile pri
vind interzicerea pășunatului în 
zonele cu fructificație și com
baterea contravențiilor la re
coltarea și valorificarea fruc
telor de pădure. Pentru evita
rea pierderilor la recolta din 
teren ci vor supraveghea pro
cesul de coacere al fructelor 
și vor dirija recoltatul în așa 
fel incit întreaga cantitate de 
fructe să fie predată centrelor 
și punctelor de achiziție.

Inlrucît indicatorii de plan 
pe 1972 evidențiază creșteri im
portante în acest sector, se im
pun de pe acum o serie de mă
suri care să asigure realizarea 
lor la termenele și în canti
tățile stabilite. In cuvîntul său 
tovarășul ing. loan Roman, de
legatul Inspectoratului județean 
al Ocolului silvic-Deva, a apre
ciat eforturile depuse de lu
crătorii silvici de la Petroșani, 
care au muncit bine, fapt o- 
glindit și în rezultatele obți
nute, dar este necesar să se mo
bilizeze de acum înainte toate 
forțele pentru desfășurarea cam
paniei de recoltare a fructelor 
de pădure, îndeplinindu-se obli
gațiile pentru export, prin iden
tificarea tuturor locurilor bo
gate în recoltă și organizarea 
judicioasă a activității de re
coltare pe întreaga perioadă a 
sezonului. Luînd cuvîntul la a- 
dunarea generală a salariaților, 
tov. loan Badea, delegatul Co
mitetului municipal de partid 
Petroșani, a subliniat necesita
tea întăririi muncii politico- 
educative în rîndurile tuturor 
lucrătorilor din cadrul ocolului 
silvic în sensul aprofundării și 
aplicării întocmai a legilor sta
tului în domeniul lor de acti
vitate, sporirii vigilenței față 
de elementele care încalcă le
gile silvice. Vorbitorul a atras 
atenția asupra neajunsurilor ca
ro mai există în activitatea u- 
nor brigadieri și pădurari ce- 
rînd să se ia atitudine com
bativă față de lipsuri, întărind 
spiritul critic și autocritic, ma- 
nifestînd permanent o atitudi
ne socialistă față de muncă și 
avutul obștesc. Numai așa vor 
fi îndeplinite sarcinile de plan 
la toți indicatorii și în primul 
rînd la sarcinile de export. In 
concluzie tovarășul I. Badea 
și-a exprimat convingerea că 
lucrătorii Ocolului silvic Petro
șani vor depune toate efortu
rile pentru realizarea obiective
lor stabilite, raportând organe
lor de conducere îndeplinirea 
luturoț indicatorilor de plan.

a fi mim-
Vorbitorul 

ca în pro* 
la școlile 

ale unităților mi- 
și de preparare din ba- 

i fie incluse ore de pre
care

muncă, mîndria de 
citor într-o uzină, 
a făcut propunerea 
grama analitică de 
de calificare 
niere 
zin să fie incluse or 
dare care să abordeze noțiuni 
de educație socialistă.

Prin problemele dezbătute, 
prin caracterul pregnant de 
lucru, întreaga adunare a re
prezentanților salariaților de la 
preparația din Lupeni a consti
tuit un act de mobilizare a 
gîndirii colective la eliminarea 
neajunsurilor ce mai există în 
activitatea de producție șil po- 
litico-edueativă, pentru ridica
rea capacității colectivului și a 
rezultatelor sale obținute la 
înnobilarea cărbunelui pe cote
le unor valori mai mari in cin
cinalul actual.

Manifestîndu-și cu pregnan
ță rolul dc conducere a activi
tății economice, adunarea ge
nerală a salariaților dc la În
treprinderea dc Morârit și Pa
nificație Petroșani a analizat 
cu profunzime munca desfășu
rată în primul semestru al a- 
nului curent și sarcinile viitoa
re. relevînd faptul că în pe
rioada celor șase luni, colec
tivul acestei 
realizat și depășit toți indicato
rii economici și financiari.

Darea de seamă a comitetului 
de direcție, prezentată de tova
rășul Constantin Guran, direc
torul întreprinderii, a 
evidență rezultatele 
la producția globală i 
porție de 103,4%, la producția 
marfă de 107.6%, iar la princi
palele sortimente, planul fizic 
a fost îndeplinit în proporție 
de 106,1" „. Rezultatele obținute 
de colectivul de la I.M.P. Pe
troșani demonstrează răspunde

întreprinderi

î scos în 
obținute 

in pro-

ADUNAREA
GENERALA

A
SALARIAȚILOR

tribună a
chibzuinfei
colective,

responsabile

GOSPODĂRIREA
y

localităților Văii Jiului în
pas cu cerințele actuale

rea și eforturile depuse de sa- 
lariații unității pentru îndepli
nirea și depășirea sarcinilor dc 
plan, precum și a angajamen
telor luate. Ele puteau fi și mai 
bune dacă în această perioadă 
nu s-ar fi înregistrat numeroa
se orc de stagnare, dintre care 
numai la moara de grîu din 
Lupeni, 259 ore au fost cauza
te de defecțiunile la utilaje, 
374 orc din cauza blocărilor de 
spațiu și 95 ore din lipsă de 
materie primă. Multe neajun
suri au fost determinate de de
ficiențele existente în construc
ția cuptoarelor, dar mai ales 
ele s-au datorat unor salariați 
care nu au înțeles răspunde
rea ce le revine pe linia înde
plinirii sarcinilor de serviciu, 
în primul rînd a calității pro
duselor de panificație.

Deși comitetul de direcție a 
analizat aceste probleme, au 
existat destule situații de re- 
butare a produselor din cauza 
neglijenței cocătorilor 
Pîrvulescu. Constantin 
mir, Viorel Moldovan. 
Indreica, loan Ileghcduș. Gri- 
goie Bobină și alții. Cazuri 
mai grave s-au întîlnit la secția 
11 Lupeni, unde schimbul lui 
Constantin Căldărușe a rebutat 
cantitatea de 342 kg. pîine in
termediară, datorită consumu
lui de băuturi alcoolice : de a- 
semenea, la secția 5 Lupeni, un
de Traian Moldovan a rebutat 
cantitatea de 112 kg. pîine al
bă, din aceleași motive. Au e- 
xistat cazuri cînd s-au semna
lat anumite corpuri străine în 
pîine fapt ce demonstrează că 
în rîndul salariaților sînt per
soane care urmăresc să discre
diteze colectivul de muncă. 
Manifestarea acestor acte ires
ponsabile trebuie să dea de gîn- 
dit nu numai conducerii 
I.M.P.P. ci tuturor muncitori
lor, întărind vigilența în toa
te schimburile, luînd atitudine 
categorică împotriva celor vl- 
novați.

De asemenea, este necesar să 
se urmărească cu mai mult 
simț de răspundere aspectul 
general a) produselor, evitîn- 
du-se defectele de producție 
ca : lipsa volumului, crăparea 
și aplatizarea, etc. urmări di
recte ale neglijențelor în pro
cesul de producție.

Analiza temeinică, multilate
rală din darea dc seamă, dez
baterile purtate de participan
ts la adunarea generală a sa
lariaților acestei importante 
unități economice, au evidenți
at pe iingă carențele existente 
și posibilitățile multiple de ca
re dispune colectivul pentru 
obținerea unor realizări deose
bite în domeniul calității pro
duselor și lărgirii 
sortimente.

Subliniind rolul 
revine controlului 
calitate, în urmărirea întregu
lui proces ’ ’ ’
a nu mai permite 
produselor 
la consumatori, tovarășa Bri- 
ghita Fucs a spus : -Proble
ma calității produselor a stat 
permanent în atenția colectivu

Nicolae 
Drago- 
Traian

gamei

deosebit 
tehnic

ce 
de

tehnologic, pentru 
ajungerea 

necorespunzătoare

lui nostru. Dispunem de utila
je bune și avem materia primă 
necesară, dar mai trebuie să de
punem eforturi susținute pen
tru pregătirea cadrelor. In a- 
ccastă direcție, consider că es
te necesar să introducem și noi 
reciclarea muncitorilor din 
secții. De asemenea, trebuie să 
înființăm o secție de patiserie 
care ne-ar aduce beneficii și 
ar răspunde cerințelor popu
lației. O secție de specialitate 
presupune o mai mare exigen
ță față de pregătirea profesio
nală și calitatea produselor. 
Este timpul să ne verificăm a- 
titudinca față de muncă și să 
ne gîndim bine ce oferim con
sumatorilor'.

„Calitatea produselor — spu
nea EUGENIA GIRJOABA — 
nc preocupă pe toți salariații 
care Jucrâm la I.M.P.P. Colec
tivul nostru 
răspunderea 
ceastă direcție 
sînt de acord 
tată de controlul tehnic de ca
litate să fie refuzată fără nici 
un motiv temeinic de către 
vînzătorii și șefii unităților de 
la O.C.L. Alimentara. Greutăți 
există, multe sînt determinate 
de faptul că unele cuptoare de 

>îa fabrica de pîine sînt mon
tate greșit, din această cauză 
și calitatea pîinii scade, dar șî 
unii dintre noi nu ne facem 
datoria pe deplin. Aceste pro
bleme au fost tratate în darea 
de seamă și discutate de cei 
care au luat cuvîntul în adu
narea generală. Mă gîndesc to
tuși că este bine să fabricăm 
pîinea albă la franzelăria de 
la Petrila unde condițiile teh
nice ale secției sînt mai bune 
și personalul este specializat*.

Despre creșterea calității pro
duselor, obținută prin organi
zarea științifică a producției și 
a muncii, a vorbit tovarășa in
gineră VIORICA GEORGESCU 
care, a arătat că fluxul tehno
logic influențează direct proce
sul de producție și implicit ca
litatea produselor. De aceea es
te necesară o mai bupă organi
zare a activității în toate sec- • 
țiile prin extinderea mecaniză
rii procesului 
îmbunătățirea 
muncă. Pentru 
ții produselor 
trebuie folosit 
provenite din griul nou, cu făi
na din stocurile existente și 
respectarea duratei de maturi
zare. In perioada caic urmea
ză. personalul de specialitate 
și corpul ingineresc trebuie să 
acorde o mai bună asistență 
tehnică schimburilor care lu
crează la fabricarea produselor, 
pentru îmbunătățirea indicilor 
calitativi de porozilate, volum 
și aspect. Lucrătorii noștri tre
buie să exploateze cuptoarele 
la indicii și parametrii de uti
lizare folosind întreaga supra
față de coacere. De asemenea, 
este necesar să acoi-dăm toată 
atenția menținerii calității pro
duselor în timpu) transportului 
pe rețeaua de desfacere și îm
bunătățirii condițiilor igienico- 
sanitare a mijloacelor de Tran
sport.

de 
a- 
nu

este pătruns 
ce-i revine în

de aceea 
a pîinea uccep-

de producție și 
condițiilor de 
creșterea calită- 
de panificație 
amestecul făinii

Luînd cuvîntul în 
adunării generale 
V1CHENTE BALAN, 
președinte al Consiliului popu
lar al județului Hunedoara, s-a 
referit pe larg la problemele 
puse în dezbaterea salariaților. 
Apreciind rezultatele obținute 
de colectivul I.M.P.P. în urma 
eficientelor măsuri tehnico-or- 
ganizatorice luate, vorbitorul a 
spus: „Datorită importanței 
deosebite pe 'arc panificația e 

în viața noastră eeonc- 
și socială, această între

prindere este cea mai viu cri
ticată de întreaga populație. De 
aceea va trebui să luăm toate 
măsurile, depunîndu-se eforturi 
susținute din partea tuturo» 
salariaților pentru creșterea și 
menținerea calității produselor, 
aprovizionării populației 
produse agro-aJ intentare, 
rice neajunsuri în problen i a- 
provizionării și' a calități’ 
terminate de rebuturi, 
plină și alte 
mulțumiri în rîndul oamenilor) 
care pretind pe bună dreptate 
să ne facem conștiincios dato
ria. La I.M.P.P. se produc încă 
puține sortimente, gama produ-’ 
selor fiind destul de restrînsâLj 
De aceea se impune ca o ne-* 
cesitate imperioasă lărgirea și 
diversificarea acestora pe mă* 
sura posibilităților întreprinde
rii și cerințelor populației. Va 
trebui extinsă mecanizarea și 
automatizarea procesului tehno
logic prin punerea în funcțiunea 
tuturor utilajelor existente și a 
celor ce se vor achiziționa, 
pentru îmbunătățirea indi' il<H? 
calitativi și lărgirea game, -te 
sortimente. Comitetul de direc
ție trebuie să întărească ,ă&- 
punderea la toate nivelele, să 
stimuleze inițiativele și propu
nerile valoroase, să manifeste 
preocupare și exigență față de 
toate problemele, fiindcă nu
mai așa vom putea face față 
cerințelor consumatorilor. Creș
terea calității produselor șî 
menținerea acesteia la toate 
sortimentele este cea mai ma
re cerință, mereu actuală, fi
indcă tot ceea ce producem 
este pentru populație.

In acest sens conducerea în
treprinderii este chemată tS 
acorde maximum de atenție 
folosirii fondului de timp, în
tăririi disciplinei în serviciu și 
a răspunderii tuturor muncito
rilor. respectării tehnologie^ 
lichidării pierderilor tehnologi
ce. precum și igienizării unilă- 
ților. Va trebui să facem mai 
mult in această direcție și *5 
păstrăm, să întreținem ceea ce 

de

încheierea 
tovarășul 

prim-ivi ce

cu
O-

de-» 
indiscw 

'auze, creează ne-

avem. Nu se poate vorbi 
calitatea produselor și lărgirea 
gamei sortimentelor fără a a- 
vea în vedere. în primul rînd 
calificarea și perfecționarea ca
drelor. De aceea trebuie întă
rită asistența tehnică și contra» 
Iul de calitate, alături de pre
gătirea continuă a oamenilor, 
care se reflectă în calitatea 
produselor. Numai așa putem 
să muncim mai bine, pentru 
ca populația Văii Jiului să I’® 
mulțumită să obținem rezultate 
și mai bune*.

Dacă vă place cum sînt în
treținute zonele verzi, străzile 
și trotuarele din localitatea în 
care trăiți, dacă vă satisface 
modul în care sînteți alimentați 
cu apă potabilă, dacă salubri
tatea orașului este la înălțimea 
cerințelor și exigențelor iar 
transportul în comun merge fă
ră ..pene*, merite revin sala
riaților I.G.C. Petroșani ce-și 
desfășoară activitatea în sec
toarele din looalitățile Văii 
Jiului.

Privind bilanțul cu cure co
lectivul I.G.C. s-a prezentat în 
fața adunării generale a sala
riaților, s-ar părea că întreaga 
activitate se desfășoară fără 
cusur așa că toată lumea poate 
fi mulțumită. Procentul de rea
lizare a producției globale pe 
primul semestru din anul în 
curs este de 110 la sută, con
tribuție substanțială aducând la 
aceasta sectoarele Aninoasa, Pe
trila și Vulcan. Realizări bune 
au existat și la alți indicatori 
de plan, realizări scoase în e- 
vidență atît în darea dc seamă 
cît și din discuțiile parlicipan- 
ților. Să ne îndreptăm îndeosebi 
atenția spre dezvăluirea defi
ciențelor ce mai persistă, a 
măsurilor preconizate pentru re
medierea lor, fiindcă numai în 
acest mod se vor crea condi
țiile îndeplinirii sarcinilor de 
plan pe cel de-al doilea semes
tru, pentru îndeplinirea obiec
tivelor noi și mobilizatoare ce 
revin colectivului în anul 1972. 
Și participant)i la discuții au 
dezvăluit multe deficiențe, au 
venit cu propuneri și soluții 
valoroase pentru îmbunătățirea 
activității în toate domeniile. 
Să le dăm deci cuvîntul.

Responsabilitatea curățeniei o- 
rașului apasă pe umerii noștri 
— spunea tovarășul .Aurel Bo
ra, șeful serviciului salubritate 
din Petroșani. Uneori însă n-am 
fost și nici nu puteam fi satis- 
făcuți de aspectul localității. 
Vina o purtăm noi deoarece 
n-am exercitat un control per
manent asupra modului în ca- 
re-și fac datoria cei ce se ocupă 
de curățenie. .Au fost multe ca
zuri tind atit muncitorii cît și 
mijloacele de transport de la 
salubritate s-au retras la garaj 
între orele 11—12 pe motiv că

și-au terminat misiunea. Reali
tatea de pe teren era insă cu 
totul alta. Adevărul este că 
nu ne-am ocupat suficient nici 
de latura educativă a salaria
ților in spiritul responsabilită
ții față de muncă.

Noi apreciem autocritica to
ii lașului .Aurel Bora, dar nu 
ne explicăm un lucru. Dinsul 
susține că nu s-a exercitat un 
control permanent asupra sala
riaților din subordine, dar cine 
l-a împiedicat s-o facă ? Chiar 
dacă nu personal, deși nu e 
rău, prin supraveghetori și per
sonalul tehnic. Despre im
portanța muncii politico- 
educative în rîndurile mem
brilor de partid, a tu
turor oamenilor muncii se a- 
rată clar în programul elaborat 
recent de P.C.R. la propunerea 
tovarășului Nicolac Ceaușescu. 
Pentru traducerea în viață ‘a 
acestui program trebuie să mi
liteze toate organizațiile dc 
partid, fără nici o excepție.

Revenind la disciplină. Cum 
să-i combați pe cei ce uu aba
teri de la disciplină cînd tu 
însuți nu ești exemplu ? De 
pildă, chiar tovarășul Dumitru 
Pasou, șeful sectorului Lupeni, 
a fost sancționat pentru aba
teri de la disciplină și neîn- 
depliniroa unor sarcini de ser
viciu.

Faptul că sectorul Petrila s-a 
prezentat la adunarea de dzi 
cu o realizare a sarcinilor de 
plan de 120 la sută nu e numai 
meritul nostru. Am muncit, este 
adevărat, dar dacă nu ne-am 
fi bucurat de înțelegerea și 
sprijinul organelor locale de 
partid și de stat n-am fi putut 
raporta asemenea rezultate — 
a relatat, tovarășul Jorj Po
po viei, șeful sectorului I.G.C. 
Petrila. In încheiere el s-a an
gajat în numele colectivului să 
îndeplinească și depășească atît 
sarcinile de plan pe cel de-al 
doilea semestru din anul în 
eurs cit ș» pe 1972, să se preo
cupe în permanență de rezol
varea operativă a cererilor și 
sesizărilor oamenilor muncii.

Mireea Vcsa, șef de garaj 
auto: „Rămînerea în urmă la 
unii indicatori de plan are la 
bază mai multe cauze. A bate

rile de la disciplină, destul de 
frecvente, săvirșite de unii sa
lariați, reparațiile de slabă ca
litate efectuate fie din cauza 
superficialității unor mecanici 
auto, fie a calificării necores
punzătoare ale altora. Există 
deficiențe și in ceea ce pri
vește folosirea judicioasă a par
cului de mașini. Sint destule 
cazuri cînd în orele dc vîrf nu 
se găsesc suficiente mașini pe 
traseu, în schimb ele ies din 
garaj cînd nu trebuie. In esen
ță, să se pună accent pe cali
ficare, calitatea reparațiilor, fo
losirea judicioasă a mașinilor 
și pe întărirea disciplinei**.

Calificarea mecanicilor este 
într-adevăr o problemă — spu
nea tovarășul inginer Benone 
Șchiopii, șeful secției auto. Noi 
avem un curs de calificare 
frecventat de 45 tineri care 
fac parte integrantă din echi
pele de reparații. Calitatea 
muncii lor lasă încă, e drept, de 
dorit dar dacă le place profe
sia aleasă și sînt îndrumați cu 
dragoste și răbdare pot deveni 
meseriași dc nădejde.

In ceea ce privește depă
șirea prețului de cost la 
transportul în comun ne 
vom strădui s-o remediem. 
Dorința noastră este să recupe
răm pierderilor și să obținem 
beneficii ixiste plan.

Probleme demne de a fi in
serate în coloanele ziarului pri
vind rolul organizațiilor de 
partid, al organizațiilor de ma
să în educarea multilaterală a 
salariaților, mobilizarea lor la 
îndeplinirea sarcinilor de plan, 
au ridicat de asemenea Fran- 
cîsc Vcber, Dumitru lonescu, 
Francisc Stark și alți vorbitori. 
Participanții la discuții au mai 
subliniat necesitatea de a da 
viață obiectivelor planului 
M.T.O. cît și propunerilor făcu
te în cadrul adunării generale 
a salariaților.

Dacă gospodărirea localități
lor Văii Jiului va ține pas cu 
cerințele, dacă locuitorii muni
cipiului nostru vor fi mulțu
miți de activitatea I.G.C., este 
dovada cea mai elocventă că 
măsurile politice, tehnico-orga- 
nizalorice. propunerile izvorâte 
în cadrul adunării n-au rămas 
doar pe hîrlie, ci au fost tra
duse în viață.

Pagină realizată de :
IOSIF BALAN, DUMITRU CRIȘAN, COk.,£L HOGMAN

Colectivul 1.1.1. s-o angajat 
să realizeze integral noile sarcini

încă de la bun început, me
rită să fie subliniată punctua
litatea cu care reprezentanții 
salariaților întreprinderii de in
dustrie locală s-au prezentat la 
adunarea generală. Planificate 
pentru ora 15, lucrările adună
rii generale a salariaților au 
început fără nici un minut în
târziere. Așa cum atestă ci
frele din darea de seamă, pre
zentată de inginerul Emeric 
Farkaș, directorul I.I.L., cu a- 
ceeași promptitudine s-a achi
tat colectivul întreprinderii și 
de realizarea sarcinilor de plan 
pe primul semestru al anului. 
Planul la producția globală a 
fost depășit cu 2 la sută, re
prezentând valoric 351 mii lei, 
iar la producția marfă vindulă 
și încasată o depășire de 1 la 
sută, cu valoare suplimentară 
de 126 mii lei. Ponderea cea 
mai mare a realizărilor a fost 
obținută la producția bunuri
lor de larg consum desfăcute 
prin organizațiile comerciale 
sau direct către populație.

Pozitiv este faptul că ma
joritatea unităților întreprinde
rii și-au realizat și depășit sar
cinile de producție. Reliefăm 
rezultatele bune obținute dc a- 
tclierul mecanic, atelierul de 
mobilă Petroșani, secția tapi
țerie, secția vată și confecții 
și băuturi răcoritoare. Potrivit 
prevederilor sarcinilor de plan, 
în primul semestru al anului, 
întreprinderea trebuia să exe
cute 10 000 bucăți taburete pen
tru export în valoare dc 51.6 
mii lei. S-au realizat 10 040 bu
căți.

Acestea sînt laturile pozitive 
ale realizării cantitative a sar
cinilor dc plan. Au existat însă 
și lipsuri în această direcție. 
Atelierul de tîmplărie Livezeni 
a înregistrat, în această peri
oadă, un minus la executarea 
de uși și ferestre de 2 049 mp 
iar sectorul de materiale pen
tru construcții a rămas dator 
față de plan cu 6 500 metri 
cubi agregate de carieră. Co
mitetul de direcție a analizat 
cu responsabilitate cauzele ce 
au generat aceste rămîneri în 
urmă, luînd măsuri în conse
cință. Enumerăm doar cîteva 
din aceste măsuri. S-a trecut la 
rcamenajarea, din fonduri de 
mică mecanizare, a carierei Sa- 
șa Izvor, s-a deschis un nou 
front de lucru cu o producție 
lunară de 2 000 tone la cariera

de la Peștera Bolii, iar la tîm- 
plăria de Ia Livezeni s-au con
tinuat lucrările de amenajare 
pentru producția de binale și 
produse de export. Prin mă
surile telinico-organizatorice lu
ate, îmbinate cu întărirea mun
cii politice privind mobiliza
rea intregului colectiv la lichi
darea rămînerii in urmă, s-a 
preconizat ca pînă la sfirșitul 
anului să se recupereze inte
gral minusul și să se obțină la 
toate secțiile și atelierele de
pășiri dc plan.

Important este, in industria 
locală, ca de altfel pretutin
deni nu numai cit se produce 
ci și varietate;! de produse, a- 
litatca și prețul lor de cost 
Pași importanți s-au făcut și 
în domeniul diversificării pro
ducției. Dacă în anii trecuți, 
spre exemplu, activitatea atelie
rului mecanic se rezuma la li
nele lucrări incidentale, astăzi 
unitatea respectivă și-a îmbo
gățit substanțial nomenclatorul 
și sortimentul. Pe lingă con
fecții metalice grele, se produc 
bănci pentru școli și parcuri, 
recipienți de gunoi, tabureți și 
mese cu schelet metalic, paturi 
metalice, garaje pentru mașini, 
piese turnate din fontă și al
tele. In cadru) tîmplăriei s-a 
asimilat un număr de 20 de 
tipuri de mobilier școlar și pen
tru instituții. s-au proiectat 
două tipuri de mobilă combi
nată și biblioteci. Cheltuielile 
ia 1 060 lei producție marfă 
s-au redus față de plan cu 1,20 
Iei iar calitatea producției este 
în general la nivelul cerințe
lor.

Rezultatele sint fără îndoială 
bune și ele nu pot fi contes
tate. Că încă mai există sufi
ciente rezerve nefolosite, acest 
fapt a fost scos în evidență 
atît în darea de seamă cît și în 
cadrul discuțiilor. Demn de re
marcat este faptu] că toți cei 
care au luat cuvîntul, avînd 
mandatul celor ce i-au delegat 
să-i reprezinte la adunarea ge
nerală a salariaților, și-au luat, 
în numele colectivelor în care 
muncesc, angajamentul de a 
contribui la realizarea sarcini
lor de plan pe ce) de-al doilea 
semestru al anului în curs, a 
angajamentelor de întrecere, a 
obiectivelor substanțial sporite 
pe 1972. Redăm în rîndurile 
ce urmează cîteva spicuiri din 
cuvîntul participant ilor.

— Ani făcui bilanțul reali
zărilor pe prima jumătate a 
anului dar în centrul preocu
părilor noastre stau obiectivele 
de viitor — spunea tovarășul 
loan Suru, șeful tapițeriei. Du
pă cum știm. în 1972, produc
ția ramurilor textile și corifee-» 
ții va crește cu 3 și respec
tiv 66,6 la sută. Dorința noas
tră unanimă este să ne reali
zăm sarcinile. Sini însă nece
sare unele mașini care să ducâ 
la sporire;» randamentelor pre- - 
cum și o magazie pentru depo
zitarea produsului finit spre a 
nu se îmbiba cu praf. E ne
cesară pentru a nu deprecia 
caii lalea produselor și a nu 
contraveni normelor P.C.I

— Noi cei din ramura me
talurgică avem de realizat ia 
1972 o producție valorică 
6 000 000 lei, ceea ce repre
zintă o creștere de 11,7 la sutl 
față de acest an. Avem un co
lectiv bine închegat și în nu
mele lui mă angajez să rtali- 
zăm o producție de 7 000 000 
lei, adică in plus cu 1 »>!»<» (JOO 
lei față de sarcini — și-a în
cheiat alocuțiunea tovarășul 
Vaier Zuba.

In numele celor cărora c-ai> 
dat mandatul să-i reprezinte la 
adunarea reprezentanților, și-ai* 
luat angajamente și Petru La- 
zăr, maistru la atelierul de mo
bilă din Petroșani, Alexandri* 
Marus, șeful carierei dc piatră 
de la Gambrinus. Maria liatoșy» 
din secția tapițerie. Eugen Ne- 
dopaca, șeful unității de tîm
plărie Livezeni și mulți alții.

Potrivit indicatorilor, pentru 
1972 pe întreaga întreprindere 
se prevede realizarea unei pro
ducții globale de peste 4OO0S 
mii lei, reprezentînd o creștere 
de 11.1 la sută față de anul 
1971. La producția marfă spo
rul preconizat este de 13 la 
sută. Spre a se pregăti con
dițiile necesare realizării aces
tor obiective mobilizatoare, s-au 
luat încă de pe acum o scamă 
de măsuri tehnlco-organizatori
ce. De modul în care ele vas 
fi traduse în viață, de fektl 
în care comitetul de partid, 
organizațiile de bază, comuniș
tii, organizațiile de masă vor 
ști să militeze pentru întărirea 
disciplinei în muncă, să mobili
zeze întregul colectiv la înfăp
tuirea lor depind și rezulta
tele. Sîntem convinși că ele 
vor fi Ia înălțime.
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Steagul roșu

CINE ȘI CUM
apara liniștea orașului ?

Mă găseam în ot ișul P ești. 
<« ’t-o noapte, pc ’a orc’e 
I'indrant un vetax care <ă 
ducă la gară. Nu cr.im 
jiMif ■. v fă •ea . ost lucru. 
< reni cî'.eva persoane, ceva 
tinere. La un moment 
teptata mașină apăru. 
5.Î să oprească. Era 
î'reci.-noscind s’tuația. 
theat o mină, solicitind opri- 
ac. iar unul din ceilalți care 
așteptau în grupul alăturat, a 
stiigat sau a fluiera’, nu-mi 
rinintesc precis. (După cum 

mi-am amintit nici ..lunci 
era să mă coste). Mașina 
s-a oprit și grupul tineri- 
nvmaiavînd pesemne râb- 

a plecat pe jos. Râmă- 
dar

11. 
mă 

sin* 
mai 
mai
aș- 
fă-

dat. 
dar 
ocup iță. 
am ri-

— Păi dacă \ ă spun ?
M-a crezut și nu a mai in

sistat d-vr. a stat lingă mine 
pină .im reușit să prind totuși 
un gelax și in tot acest răs
timp, mi-a vorbit despre res
pectul ;x? re.re-1 d .torăm celor 
care la ora aceea sc odihneau, 

ș.a.m.d. 
simplu

despre liniște' irașului 
ă îmi făcuse pur și 

capul calendar.
...In multe nopți, in 

ir.tîr. iind cmc știe din 
tiv prin orașul nostru. 
. dus aminte de această
plare. Mi-am adus aminte 
in chip cu totul legitim 
întrebat; cum oare ae 
troșani. rei însărcinați 
dinea și lmiș’ca te!â’en 

asemănător ’.
ce

FU 
șj 
nu 
lor. 
dare, 
ftscm prin urmare s reur. 
numai jjentru citeva minute, 
deoarece, pe neașteptate mă 
trezii încadrat de doi 
ni ordinei : un milițian 
din pa a contractuală. 
iă p liticoși. după . i 
!'•'■•.ul î -.ecou ;

vă supăraț i.
ora aceasta 

să fac ? Aștept 
mă ducă la gară

men;
și unul
S !u!.i-

J
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(Urmare din nr. 6765)

a contractuala făceau o ade
vărată demonstrație de ban
curi, rîs și voie bună, străini 
și absolut nepăsători la fap
tul că. chiar sub nasul lor sc 
petrecea de fapt o infracțiune, 
căreia potrivii legii penale i 
se spune ultraj la bunele mo
ravuri. Ca să nu mai vorbim 
de decretul 153/1970. Și nu e 
vorba de un exemplu singu
lar, anume căutat. Doar nu o 
dată, în miez de noapte, li
niștea orașului e spintecată 
de chiote, de urlete cu pre
tenție de lintea, de fluierături 
și țipete ca-n codru. Păzito
rii oixlinei însă. în loc să in
tervină ferm și cu promptitu
dine. aplicînd cu rigurozitate 
lu^ea. pentru că de aceea cs- 

pen’.ru 
pasivi 

gi a- 
vreo bancă 

si simplu 
inutile cu... 
aceasiâ oră 

facă toaleta

18.30

Deschiderea emisiunii. 
Emisiune in limba ma
ghiară.
La volan — emi
siune pentru conducă
torii auto.
Timp și anotimp in a- 
gricultură.
Pentru sănătatea dum
neavoastră.

vedere al autorităților locale 
să sc schimbe radical. Laxalt 
s-a declarat imediat nemulțumii 
de cartierul generai al lui Ma- 
heu din oraș și i-a cerut aces
tuia să se retragă cit mai repe
de cu putință După acest mo- 
ment-cheie care a fost convor
birea telefonică, dl. Laxalt de
clara sus și tare : „In orice caz, 
orașul Las Vegas nu aparțini 
cituși de puțin lui Maheu.„-

Imediat după ce s-a 
acest fapt, adversarii 
ai lui Laxalt i-au reproșat 
a fi intervenit mult prea 
tiv în afacerea Hughes, 
cindu-sc la 
reședința sa 
răspunzând chiar unei 
cari telefonice nocturne, 
tru Nevada, numele lui 
ward Hughes are aceeași sem
nificație ca U. S. Steel 
o serie 
Motors 
a ținut 
acestea 
doare dezarmantă.

Convorbirea cu Hughes a du
rat mai mult de o oră. Miliar
darul a vorbit iutii cu Laxalt, 
apoi cu procurorul Franklin și, 
in sfîrșit. cu Gay. Laxalt a tre
buii să recunoască că nu-| vă
zuse niciodată pe Hughes, dar 
avusese anterior o serie de con
vorbiri cu el, așa că i-a recu
noscut imediat vocea.

Hughes le-a declarat 
părăsit Las Vegas din 
inițiativă și că voiajul 
fost organizat de conducătorii 
firmei ..Huglies Tool". S-a în- 
deptat spre Nassau (Bahamas) 
la bordul unui jet, a suportat 
bine zborul și. in general vor
bind. este sănătos tun. Semnase 
un ordin către grupul .Hughes 
Tool" pentru a lua in miini 
afacerile din Nevada și ceruse 
să-i fie fixat un termen lui 
Malieu pentru predarea afaceri
lor respective. Miliardarul s-a 
declarat nemulțumit de faptul 
că in Las Vegas se iscascră 
zvonuri despre c 
lă incurabilă sau 
răpire. Le-a declarat 
că ..noutățile privind 
sa i s-au 
gerate".

Imediat 
Hughes, 
declara — 
cumstanțele dispariției miliar
darului — că persoana respec
tivă iși părăsise reședința in 
compania a trei din persoanele 
din anturajul său printr-o ușă 
de serviciu. îndreptindu-se ime
diat spre aerodrom in mașină.

Fusese de ajuns un dialog 
nocturn pentru ca punctul de

18,50

care, 
e mu- 
mî -am 
înlîm- 

§i
m-am 

în Pe
cii or- 
iîor nu 

procedează asemănător ? Cum 
și mai ales pentru ce îrcape 
'are indiferența de care se dă 
dovadă? In susținerea aces
tor întrebări, vreau să dau un 
<ingur exemplu, din inuJ'e’c 

care le aș putea enumera. 
s>cotindu-l intrutolul conclu
dent.

Intr-o noap'e oarecare. în 
jurul orei 1. Cîțiva cheflii ie- 
ș'ii de la restaurantul -Mine
rul" merg împleticindu-se din- 
tr-o margine in alta a trotua
rului. La un moment dat, 'mu
ia îi vine o idee, fapt pen
tru c re se oprește. Înhață un 
coș de gunoi, cc tocmai îi ieși
se in cale. îl ridică și victo
re. >s îl plantează exact in mij
locul străzii. Ceilalți, aplaudă 
zgomotos ..figura" și ca să nu 
rămînă mai prejos, îl imită. 
In felul acesta, mijlocul stră
zii se transformă cit ii bate 
din palme, într-o veritabilă 
pistă de slalom pentru mașini
le întîrziatc. Iar cheflii, se amu
ză zgomotos pe seama șofer - 
lor care, puși în fața un-'m 
astfel de încercări, trebuie să 
facă adevărate exchibiții pen
tru a preveni accidentele.

Toate acestea. în timp ce la 
numai cea. ăo m. distanță, In
tră tori de miliție si de la pă

19,10

aflat 
politici 

de 
ac- 
du-

Las Vegas de la 
îndepărtată, și 

eonvo- 
„Pcn- 

Ho-

1 001 de seri.le lege făcută anume 
asemenea cazuri, stau 
pc margine de trotuar, sau 
păți la taifas pe 
din parc, sau pur 
angajați în discuții 
personalul care, la 
esle chemat să 
străzii.

E poate de natura încredi 
bilului dar, nu exagerez 
loc afirmînd că am asistat 
o dată la scene în care, 
verși scandalagii porni-/ 
gîlccavă. înjurau și bruftulu 
lumea, fără să le pese 
neva. Cum și pentru ce e Ro
s’ bil ? De cc nu se aplică fa
ță de aceștia măsurile cores
punzătoare? De ce li se îngă
duie să strice atît de grosolan 
peisajul și buna dispoziție a 
oamenilor cumsecade ? ExNtă 
dispoziții legale categorice, du
pă cum există și oameni anu
me desemnați, care au obliga
ția să aplice asemenea dis
poziții. Și aceasta nu e ceva 
de ordin facultativ. Se impu
ne. ca prezența lor să se facă 
intr-adevăr simțită. spre li
niștea și pacea orelor noastre 
de fiecare zi și fiecare noapte.

19,30
20,011

Telejurnalul de seară.
Aparențe și realități in 
lumea capitalului.
Interpreta săptăininii : 
Florica Bradu.
Din cronica eroică 
insurecției.
Antologia umorului.
Stan și Bran studenți 
la Oxford.
Cadran internațional. 
Telejurnalul de noapte.

IMINENTA PRĂBUȘIREpentru 
de țări și General 

pentru Michigan" — 
să răspundă la toate 

guvernatorul, cu o >a.i-

20.15

PORT ®

p'C
„Minerul" din Lu- 
desfășurat întîlnirea

.MAN D.

Legea singură, pentruuna
(Urmare din pag. 1)

ine- 
noi

toti aceeași

— Nu
l..ceți la

— Ce 
getax să

— Dumneavoastră ați 
gat adineaori?

— -\. nu ’ Eu d”ar am
tlicat o mină. A sli :gat 
linăr. dintr-Un crup care 
jâccat.

— Precis n-ați

Se poate administra 
neglijența ?• •

Pielon prin Petroșani, trec 
orice turist, și prin pia

ța de legume a orașului. E 
duminică la ora prinzului a- 
nimație. forfotă. 
Eără să vreau mi 
tă privirea 
mercurialul

spre 
zilei.

E normal, 
se îndreap- 
tabla tu

20,30 a

V o
polacestuia, nu

usturoi.

de 
n'J 
di- 
pe 

iau 
de ci-

20,59

21,50
22,20

„Cupa minerului
In ziua de 1 august 1971. 

stadionul 
peni, s-a 
de fotbal contând pentru „Cu
pa minerului", ediția 1971. 
tre echipele E.M. Lupeni 
Preparația Petrila. După 
ne-a declarat conducătorul 
tidei, arbitrul loan Suciu, 
ciul s-a ridicat la o buna 
loare tehnică, in special in 
ma repriză, când jocul a

CC

ca a 
proprie 
său a

pusesem în gînd cu speranța 
că voi regreta impresia fu
gitivă de duminică. Eroare ! 
Mercurialul din 25 se lăfăia 
în continuare. Strugurii au 
același preț, iar pepenele 
verde se vinde cu 5 lei ki
logramul. Se găsesc vinete

ci in- 
. Și 
cum 
pal
me- 
va- 
pri- 
foșt 

extrem de echilibrat, ambele e- 
chipe dovedind o bună pregă- 

fizică. In cea de a doua

repriză, jucătorii echipei gazdă 
se dovedesc superiori partene
rului de joc și înscriu patru 
goluri, față de numai unul în
scris de oaspeți, partida luînd 
sfîrșit cu i ezultatul de 6—2 (2—1) 
pentru E.M. Lupeni.

Cele opt goluri ale partidei 
au fost înscrise de Tivorak și 
Sălăjean (fiecare cite trei) pen
tru gazde și de Virgil C liircu 
pentru

lată formațiile celor 
echipe. E.M. Lupeni :

Preparația Petrila.
două

Conslan-

lin Iepure, Pompiliu Radu. E- 
mil Oravclz, Ion Nicula, Mir
cea Stei, Carol Tivorak, losif 
Mărcuș. Nicolae Precup, Carol 
Sălăjean. Alexandru Munteanu, 
Ion Jurj .și Alexandru Rus; 
Preparația Petrila : Mihai Con
stantin, Emil Menegan, Emili- 
an Gligor, Rudolf Haidu, 
Gheorghe Costa, Viorel Cuciu- 
)ean, Dumitru Bistreanu, Vir
gil Chircii, Gheorghe Rajcran. 
Ludovic Bh.i si Matei Valea.

s. bAloi

T A
Grupe de inițiere

se 
o oarecare boa- 

n u știu ce 
sarcastic 
moartea 

părut oarecum exa-

fi
Ș' 

va 
»e

partidului la Consfătuirea cu 
: U'. u! din domeniul ideologiei : 
„Trebuie să dezvoltăm la tine- 
;«',ul nostru dragostea față de 
muncă. Fiecare să ințclcagă că 
în orice domeniu de activitate 
f'1 nete ar să-și aducă con
tribuția la dezvoltarea socie
tății noastre. Să luăm măsuri 
hotărite ca nimeni să nu poată 
Irăi fără a participa la activi
tatea productivă. Să combatem 
de asemenea, mentalitatea 
Ier părinți care dintr-o 
exagerată, prost înțeleasă 
copii acasă, ii - întrețin 
pruncă, ii ajută să nu se

ace- 
grijă 

(in
fără 

inca-

Conform 
cumpăra ardei iute, 
pepene verde și galben, stru
guri. vinete. Dînd însă o ra.- 
tă prin fața ionelelor par
ticulare și de stat găsesc 
(25.07.71) pepene verde cm 
4 lei kilogramul, pepene gal
ben cu 10 lei kilogramul și 
struguri cu 10 (zece) lei ki
logramul. In rest, prețurile 
variază in funcție de ..fante
zia” producătorului. La io
nelele de stal nu găsesc pe
pene de nici un fel. Găsesc 
struguri cu 10 lei.

Considerind că duminica 
este ziua liberă a adminis
trației pieții și a altor foruri 
ce o controlează — părăsesc 
piața cu dorința de a reveni.

Luni 26
10.30. Revin

1971
cum

cu 3,80 lei la tunetele statu
lui.

Tovarășul meu de drume
ție îmi pune niște între
bări :

— Sini normale asemenea 
fenomene ? Administrația 
pieții are două zile libere 
(de responsabilitate)? Nu 
este vorba oare dc o automul- 
țumire (să nu-i zicem nepăsa
re) din partea 
e așa. ce fac 
control obștesc

Ncștiind ce 
concret dau din 
treb la rîndul meu : „Nu putem 
oare administra neglijen
ța Răspunsul — pe adre
sa redacției și cit mai 
rind 1

după telefonul 
procurorul Fr< 
in legătură ci

Mahcu a încercat să-și salvei 
ze o parte din bunuri. Negoci
eri au și început să se angaje
ze. El reclama despăgubiri con
fortabile, garanția că nu va 
acuzat de proastă gestiune 
asigurarea că ..Hughes Tool" 
onora toate angajamentele
care le contractase in numele 
patronului.

Dar adversarii se arătau in
flexibili și cereau o predare ne
condiționată : expulzarea totali 
a lui Mahcu din casele de joc, 
din Las Vegas, din Nevada... 
Consiliul directorilor administra
tivi ai lui .Hughes Tool" a a- 
nunțat oficial decizia sa de a-I 
revo a pe Malieu și de a-ș» a- 
suma gestiunea tuturor bunuri
lor <are aparțineau lui Hughet 
in virtutea procure! date an
terior de proprietar. Procura a 
fost în fine scoasă la iveală. 
O fotocopie a căzut in miinile 
lui Malieu și a avocaților săi 
care au încercat cu disperare 
să demonstreze că semnătura 
este falsă.

Imediat s-a angajat o verita
bilă bătălie a experților. Mabea 
a fost reprezentat de un oare
care Charles Appel, om expe
rimentat al FBl-ului. El a con
fruntat semnătura de pe procu
ră iu autograful lui Hughes de 
pe diferite hirtii de afaceri și 
de pe biletele adresate lui Ma- 
heu in vremurile bune ale ce
lor doi, după care a declarat 
categoric că semnătura de pe 
procura prezentată de „Hughc-s 
Tool” este falsă. Ziarul local a-J 
lui Greenspun a pus imediat 
mina pe știre, dînd publicită
ții noua turnură a evenimente
lor.

( după „Novoe Vremea")
— va urma —

ei ? Și dacă 
echipele de 

?
să-i răspund 

umeri și în-

I. MIRCEA

redacție. Cornel 
Cărare, antrenorul echipe, 
de juniori republicani Jiul 
Petroșani, ne-a relatat citeva 
impresii referitoare la... cu
noștința sa cu noii elevi 
(..Ăm câțiva băieți excelen- 
ți. In doi-trei ani. Jiul nu 
va mai avea nevoie să achi
ziționeze de aiurea jucători 
valoroși. Cresc și la noi ta
lente..."), la greutățile 
rente începutului unei 
munci („Parcă imi dezobiș- 
nuisem ochiul să privească cu 
atenție la juniori. Atiția ani 

privit doar, cu maxi- 
exigență, jucători matu- 

gencral 
cu co- 
lucrea- 

deosebi

ale 
din 
fie

ureze in activitatea socială". 
Există și in orașul nostru nu
meroși tineri care bat străzile 
i.’. infinit, se sustrag de la în
datorirea de a munci, produc 

. te de încălcare a legilor vie
ții sociale. Pentru combaterea 
lor. organizațiile U.T.C. trebuie 
sii întreprindă acțiuni mai fer
me, eficiente.

— In ce măsură sinteți spri
jiniți pentru stirpirea acestor 
manifestări de către deputați ?

— Sînt numeroși deputați ca
re constituie un real sprijin in 
acțiunile noastre pentru întro
narea legalității. Consiliului 
popular orășenesc îi revine sar
cina de a continua să-i atra-

ga pe aceștia în acțiunile în
treprinse. Coca ce trebuie să 
facă mai mult, atit deputății 
il și sc.lariații consiliului popu- 

. r este să fie mai exigeați, 
m ii combativi față de cazurile 
de încălcare a normelor vieții 
- ■ laic. Și ceea ce trebuie să 
f i â unii salariați ai consiliului 
este să devină exemple pentru 
toți cetățenii, de comportare 
ireproșabilă, de respectare a 
normelor și legilor țării noas
tre.

■na
ri, de Ia care ai in 
mari pretenții. I)ar, 
piii, cu juniorii, se 
ză altfel. Cu grijă 
tă ! Cu atenție..."), l-ani ce 
rut părerea în legătură cu 
intențiile conducerii clubu
lui Jiul, privind depistarea 
și creșterea. în cadrul sec
ției de fotbal, a celor mai 
tineri jucători, întrucît știam

tainele ..ascunse"
celui mai popular sport 
lume. Intre ce vîrstc să 
copiii ? Intre 10 și 15 ani. Nu 
vîrsta contează, în primul 
rind, ci talentul. Să aibă 
aptitudini native, să doreas
că să învețe fotbalul au ten 
tic. Și dacă vor dori cu ar
doare acest lucru, vor avea 
posibilitatea să-și înceapă 
„cariera”. Sint convins că sc 
vor prezenta multi amatori. 
Copiii iubesc fotbalul. Și ni
ci n-au cum să nu-1 iubească 
E atit de frumos, aduce ati
tea satisfacții ! Anunțați-i, 
vă rog, că stadionul Jiul ii 
așteaptă. Anunțați-i că. Ia 
fel, cindva, cu inima îndoită, 
cum se zice, poate s-au pre
zentat pe cine știe ce sta
dioane și atiția mari fotba
liști, Ia care ei azi privesc 
ca la niște idoli. In zilele de 
miercuri, joi și vineri dimi
neața, adică de la ora 10 Ia 
12, și diipă-amiaza, de la 15 
la 17, porțile stadionului ca
re i-au consacrat pe Libardi,

I

I

I

I
i

1 ' retard

să vă rog să anunțați și in
tențiile noastre. Vom înfiin
ța. in cadrul secției de fot- 

patru grupe de iniție-

că asociațiile sportive divi pe Marin Peronescu, pi
zionare, in perioada verii, Gcargevici și pe Naidin lc
iși pun de obicei asemenea sînt larg d eschise"
„probleme" spre rezolvare. Ceea ce și facem... Ș

— Desigur, chiar doream facem cu convingerea că
totul va fi spre binele spor 
tului nostru, in folosul cin 
bului ...Jiul".

V. T.

I

I

Cine, cit și cui

lei și vor 
de acord...

■

— Nu cred. Eu m-am „ciocnit-* săptămina trecută

Cu dv., dacă nu mă-nșel, m-am „ciocnit

Pc scara blocului turn nr. 27 din cartierul „& Martie"- 
Fctrila nu există de foarte multă vreme becuri. Locatarii au 
tumpărat. insă... instalația electrică e defectă. Nimeni, cu toate 
insistențele făcute, nu a luat nici o măsură. Cică liftierii ar fi 
făcut o propunere : ca fiecare locatar să dea 30 
face ei instalația. Se pare, insă, că nimeni 

trebuie să plătească atunci

u\'oin(a de fier" ar fi tra
ducerea exactă a numelui din 
acest titlu, care este denu
mirea cunoscutei localități din 
apropierea Varșoviei (la 54 
de kilometri), leagănul copi
lăriei cunoscutului și celui 
mai popular compozitor po
lonez, Eryderik Chopin, de
numirea metaforică pe care o 
poartă această localitate in- 
sumează sensuri adinei care 
il duc pe vizitator spre tim
puri vechi, și totuși prezen
te și proaspete. Și azi la 
Zelazowa Wola. răsună in 
fiecare duminică aceleași me
lodii pe care compozitorul 
le ciuta la pianul din casa 
părintească...

Casa, devenită astăzi mu- 
zeu, primește oaspeți ca și 
atunci. Numai că oaspeții de 
acum sint mult mai nume
roși, iar gazda este faima ce
lui ce a locuit aici, a com
pozițiilor sale.

In 1810, anul nașterii lui 
Chopin, lingă conacul din 
Zelazowa Wola erau situate 
2 pavilioane. Incendiul din 
1814 a distrus conacul, in 
timp ce pavilionul din dreap
ta a fost urs și distrus in 
timpul primului război mon
dial. Locuința familiei Cho
pin se află insă in cel din 
stingă, care din fericire e- 
xistă și astăzi, renovat in 
stilul epocii, decorațiile inte
rioare fiind copii reușite ale 
celor existente atunci. In sa
lonul unde aveau loc mici re
citaluri in cinstea oaspeților 
ocazionali se află un pian ca
re a luat locul celui ale că
rui clape au fost mîngiiate

de atitea ori de degetele ce 
au dat viață nemuritoarelor 
compoziții.

In anii puterii 
Polonia aproape 
om care să nu 
să nu iubească
poleite, nori urnele

populare, in 
că nu există 
cunoască și 

mazurcile, 
sau po|o-

Zelazowa
Wala

și amintirea
lui Chopin

nezele. chopiniene, inspirate 
de motive populare.

In marele și frumosul parc 
Lazienki din Varșovia a fost 
ridicat in 1926 un monument 
închinat memoriei lui Cho
pin. Opera aparține sculpto
rului polonez Waclaw Szyma
nowski. Concepută încă in 
1905, a fost înălțată abia cu 
21 de ani mai tirziu. Monu
mentul înfățișează silueta lui 
Chopin, așezat sub o salcie 
pletoasă, aseultînd parcă mur
murul ciulului printre frunze.

Cind hitler iștii au ocupat 
Varșovia, ei au interzis in
terpretarea in public a ope
relor lui Chopin, temindu-se 
parcă de cuvintele lui Schu
mann referitor la lucrările 
chopiniene : „mazurcile lui 
Chopin sînt țevi de tun as
cunse printre flori". Urmă- 
rindu-și planurile de distru
gere a culturii poloneze, in 
1940, ocupanții au aruncat 
in aer monumentul. După 
război capul statuii in bronz 
al lui Chopin a fost găsit in
tr-un depozit de 
din Germania.

După eliberarea 
sub jugul fascist, 
tul lui Chopin și-a 
chiul loc. El a fost recon
struit parcă mai frumos >i 
mai impunător, ca un simbol 
in piatră al luptei poporului 
polonez. In fața monumentu
lui se află amenajat un mic 
lac, de jur împrejur fiind 
sădiți trandafiri roșii. Aproa
pe in fiecare zi aici sint 
prezenți vizitatori din țară 
și de peste hotare. Și aici, 
ca la Zelazowa Wola, in 
fiecare duminică au loc din 
primăvară fi pină in toamnă 
cile două concerte de mu
zică chopiniană.

In aceste zile. aleile din ju
rul monumentului devin un 
imens amfiteatru neincăpă- 
tor: spectatorii sint varșo- 
vieni de toate virstele. Aici, 
pe piedestalul monumentu
lui cei mai vestiți pianiști 
polonezi fi străini interpretea
ză lucrările nemuritoare ale 
lui Chopin.

V. DUMITRAȘCU

torii de 
monumen- 
regăsit ve-

a
a

a

■

■

■

a

1) Nemaipomenita aventură ! 
Pe urmele lui Yetli — omul 
zăpezilor.

De dala aceasta comandanții 
sînt cei care trebuie să dea 
frîu liber fanteziei. Pentru că 
nemaipomenita aventură pe 
care o pregătesc detașamentu
lui (unui grup din unitate) nu 
poale rămîne doar o promisi
une.

Expediția se poate ruaniza 
sîmbăta și duminica sau în 
vacanța de iarnă. Comandantul 
comunică știrea că în pri ijma 
cabanei Rusu din Paring a fost 
văzut omul zăpezilor. Expedi
ția pornește in zori. L-a cabană 
se stabilesc pentru mai muit 
timp. Vclti Ic-u pregătit o cap
cană : în cabană este frig, nu 
sint lemne tăiate, nu este mîn- 
tare gătită. Pionierii își fac 
focul, pregătesc masa. Intr-o 
zi primesc Știri de la Yelti — 
o scrisoare pe care o găsesc în 
pîinc. 
vecină 
al. Pe 
multe 
să schieze să-.și 
un adăpost etc.

In sfîrșit, ajung la locul sta
bilit unde ii așteaptă omul ză
pezilor — un schior cunoscut, 
un cabanier, un profesor pa
sionat de munte, sau, dv cc nu.

(detașa- 
unității). Temele 
formulate clar și 
toți. Pionierii se 

vreme, exersează, 
desfășoară in ca

sau la o

un coleg mascat care a venit 
pe altă cale.

2) Concurs de inimică. Se 
dau din timp temele 
meniului sau 
trebuie să fie 
la fel pentru 
pregătesc din 
Concursul se
drul unui carnaval 
seară distractivă.

Exemple de teme ilarna. îm
preună cu detașamentul raci o 
excursie în pădure. Vrei să 
faci pe viteazul și rămii în ur
mă. La un moment dat, pri
vind în urmă vezi că ești ur
mărit de un lup. Concomitenl 
apare și îndoiala. Dacă totuși 

Ești îndemnat să 
ajutor dar îți este 

le mai poți stâpîni. 
în grabă. Gri vei.

Dorin, latră vesel.

li cheamă la o cabana 
sau într-un sat apropi- 
drum li se întind mai 
obstacole. Sini obligați 

construiască

esle ciine 
strigi după 
rușine. Nu 
Colegii vin 
câinele lui 
Mimează comportarea in aceas
tă situație.

Sau > Ești la un meci de fot
bal cu prietenii. Mare susțină
tor al Jiului, dar nu ai spus-o 
nimănui de teamă să 
luat peste picior tind 
Cum reacționezi la un 
care Jiul este condus, 
sfîrșit să cîștige la o 
ță de 4 puncte (minuni 
mea noastră...).

Temele sînt aceleași

nu fii 
pierde, 

meci in 
t a spre 
diferen- 
in v re

pentru

n ,:mul 
fel de

se cil'

toți (sau diferite). In 
caz. va trebui să fie la 
■ mplexe, de dificile.

3) Prietenul la nevoie 
noaste. O discuție despre prie
tenie (condusă ..din umbi ■“ de 
către comandant), despre -oam- 
feslarea pi ie’.eniei în general 
(literatură, fapte din localitate 
ele.) și in cailra) Jetașamentu- 
lui.

4) Comandantul de vorbă cu 
părinții. Este vorba despre e 
activitate care de data aceasta 
nu se adresează •] rect ; ionîe- 
rilor. deși tot lor !e este des-< 
tinată. Colocvii periOd'ce ale 
corn mdantului de detașament 
cu părinții pionierilor despre 
activitatea pioniere i.»eâ, pregă-

pionierești 
carnavaluri,

tircu unor acțiuni 
comune (excursii, 
l ibere, concursuri etc.). O ase
menea preocupare trebuie să 
fie înscrisă în calendarul per
sonal al fiecărui comandant.

5) Utccist. cc mîndru nume. 
Intîlnire cu membri ai organi
zației U.T.C. foști elevi ii șco
lii. cu activiști de U.T C.: dis
cuții colective despre organiza
ția U.T.C., despre tradițiile ei 
revoluționare. Una din formclo 
de pregătire a pionierilor 
tru primirea în Uniunea Tinere
tului Comunist.

Prof. Gligor IIAȘA

PROGRAMUL 1 ; 6,00 Muzică 
și actualități; 7,00 Radiojurnal; 
8,00 Sumarul presei; 3,30 l-a 
microfon, melodia preferată; 9,00 
Buletin de știri; 9,30 Odă limbii 
române; 10,00 Buletin de știri; 
10,05 Muzică populară din Vran- 
cea și Maramureș; 10,30 Clubul 
călătorilor; 11,00 Buletin de 
știri; 11,05 Melodii cu Ileana 
■Popovici și Ion Ulmcanu; 11.15 
Din țările socialiste; 11,30 Al
bum de cîntece muncitorești; 
12,00 Muzică ușoară executată 
la orgă; 12,10 Un interpret și 
rolurile sale; 12,30 Intîlnire cu 
melodia populară și interpre
tul preferat; 13,00 Radiojurnal; 
13,15 Avanpremieră cotidiană; 
13.27 Cintccul c pretutindeni;

JOI 5 AUGUST

Compozitorul săptămînii; 
Cîntece și melodii popu- 
dc joc; 15,00 Buletin de 
15,05 Tribuna radio; 15,25

Pagini vocale și orchestrale din 
muzica de estradă; 16,00 Radio
jurnal; 16,15 „Suita de cîntece 
din viața tinerilor ostași"; 16,30 
lnterpreți de muzică populară; 
16,50 Publicitate î ’ 
Antena tineretului; 
fost 
lunii 
20,00 
Zece 
lnterpreți 
Jar; 20,55 Știința la 
Bijuterii muzicale; 21,30 Revista 
șlagărelor; 22,00 Radiojurnal; 
22,30 Pentru magnetofonul dum
neavoastră; 22,55 Moment poe
tic; 23,00 Concert de seerăț 
24,00 Buletin de ștird] 0,03— 
Estrada nocturnă» '

radio;
; 17,30

preferințele muzicale 
iulie; 13,00 Orele 

seară; 
preferate;

cin tecului i 
zi;

Tableta de 
melodii

ai

17,00 
i Au 

ale 
serii; 
20,05 
20,40 

popu-
21,00
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Vizita de lucru
a tovarășului

Nicolae Ceaușescu
(Urmare din pag. 1)

bine judicios necesitățile func
ționale și estetice cu cele econo* 
mice. Secretarul general reco
mandă proiectanților și arhitec- 
ților ca. încă din prima fază de 
elaborare a proiectelor, să gîn- 
dească mai mult, să dea dovadă 
de mai multă imaginație, de 
mai mult spirit creat Este . 
în curs de înfăptuire o operă 
vastă și de durată. Improviza
țiile. soluțiile insuficient studia
te se cer excluse de la bun în
ceput.

Tot la Saturn, se vizitează 
hotelul Șiret, de categoria a 
doua de confort, unde se consta
tă condiții bune de locuit și o- 
dihnă. Și la acest hotel, resta- 
urantu'.-cantină și secțiile afe
rente fac o impresie bună. Me
niurile pregătite pentru turiști, 
curățenia, ținuta personalului 
denotă grijă și bună gospodă
rire.

In cadrul discuțiilor care au 
loc. specialiștilor li se dă indi
cația ca noile obiective turisti
ce să fie amplasate în imedia
ta vecinătate a mării, să se va
lorifice la maximum suprafața 
plajelor, să se asigure amenaja
rea cu destinații utilitare, iar 
arterele de comunicație să fie 
amplasate în afara pînzei de 
nisip. Să ținem seama de fap
tul, subliniază secretarul gene
ral. că plaja constituie un pa
trimoniu deosebit de valoros și 
se cere valorificat la maximum.

La Venus, o altă tînără și 
originală stațiune din zonă, se 
vizitează hotelul Carmen. Con
tinuă și aici discuțiile privind 
noile amenajări de pe litoral. 
Ca Venus, de exemplu, au fost 
date în funcțiune în ultimul an 
noi hoteluri cu o capacitate de 
1000 de locuri.

După ce sînt vizitate cîteva 
încăperi, conducătorii de partid 
și de stat ies pe terasa hotelu
lui, de unde se deschide imagi
nea panoramică a noilor con
strucții.

In aplauzele și ovațiile mii
lor de turiști, care au făcut o 
primire caldă și entuziastă con
ducătorilor de partid și de 
stat pe întreg parcursul vizitei, 
oaspeții ajung apoi în stațiunea 
Neptun, cea mai mare din a- 
oeastâ zonă a litoralului Mării 
Negre. La Neptun au fost date 
în folosință în ultimul an con
strucții noi cu o capacitate de 
peste 5 000 de locuri. Este vizi
tată o originală cramă fă- 
cînd parte din complexul 
cunoscutului han „La Calul 
Băian". întreaga amenajare este 
o măiestrită îmbinare de fante
zie și artă.

In zona nouă a construcțiilor 
de Ia Neptun, în ultimul an au 
apărut numeroase hoteluri de 
ample dimensiuni ca „Arad-, 
„Galați". „Sibiu". ..Slatina", 
„Craiova", numeroase vile co
chete compuse din apartamente 
cu un grad superior de con
fort. Se vizitează una din a- 
ceste vile și se apreciază nu 
numai concepția arhitectonica, 
ci și gradul de funcționalitate, 
execuția îngrijită a lucrărilor. 
Dar cele mai impunătoare con
strucții din această zonă a sta
țiunii Neptun le constituie cele 
șapte hoteluri de pe cornișa 
mării. Construcția lor a început 
în vara anului trecut.

Tovarășul Nicolae Ceaușescu, 
împreună cu alți conducători 
de partid și de stat au fost 
oaspeți ai constructorilor de 
pe acest șantier în chiar zilele 
când se efectuau primele lu
crări. In prezența secretarului 
general al partidului s-au a- 
nalizat atunci soluțiile cele mai 
adecvate pentru amplasarea 
hotelurilor Și a celorlalte baze 
turistice aflate aici în plin pro- 

„oes de realizare. Prind, văzînd 
'cu ochii, trup de beton alte 
impunătoare hoteluri. creații 
ale arhitecților, inginerilor, 

^materializate prin- hărnicia și 
"priceperea unei armate de 
^constructori angajați cu hotă- 
rîre, potrivit indicațiilor parti
dului, în efectuarea unor lu
crări de bună calitate, la un 
preț de cost cît mai redus și 
£ntr-un timp cît mai scurt. 
'Acest nou complex de hoteluri 
și amenajări turistice care do
mină, de pe coama de deal pe 
care este amplasat, celelal
te stațiuni din zona Manga
lia Nord, va avea în final 
peste 7 000 de locuri, in ho
teluri cu 15 nivele. Cinci dintre 
acestea au și fost date in folo
sință, avînd o capacitate de 
.3 300 de locuri. Fiecare din 
noile construcții întregește fru
musețile litoralului prin va- 

'rietatca arhitectonică în care 
sînt concepute.

Conducătorii de partid și de 
atat vizitează apoi vila scrii- 
jtorilor. In noua lor casă de 
odihnă, dată in folosință in 
cursul acestui an, scriitorii a- 
tlați la odihnă la Neptun fac 
D călduroasă primire oaspeților. 
(Vila, formată din apartamente 
Ei garsoniere elegante, frumos 
’dotate, are o capacitate de 
|00 de locuri.

In numele scriitorilor pre
zență, președintele Uniunii Scri
itorilor, acad. Zaharia Stancu, 
adresează secretarului general 
,jal partidului, celorlalți con
ducători de partid și de stat, 
calde cuvinte de bun sosit și 
exprimă bucuria mînuitorilor 
condeiului de a-1 avea în mij
locul lor pe conducătorul parti
dului și statului, pe cel mai 
iubit fiu ai poporului nostru.

La club, după ce se vizitează 
Casa de odihnă, are loc o întâl
nire a oaspeților cu scriitorii. 
In r.urnele tuturor oamenilor de 
litere din țara noastră, preșe
dintele Uniunii Scriitorilor mul
țumește conducerii partidului 
șl statului, tovarășului Nicolae

Ceaușescu, pentru condițiile de 
viață și de creație de care se 
bucură, și exprimă hotărîrea 
lor de a depune toate străda
niile pentru a îmbogăți neînce
tat tezaurul literaturii române 
cu noi și noi opere de valoare. 
Dialogul dintre secretarul ge
neral al partidului și scriitori 
a relevat încă o dată înalta 
menire socială a prozatorului, 
a poetului, a dramaturgului în 
societatea noastră socialistă, 
rolul deosebit al literaturii ca 
factor formativ, necesitatea ca 
opera literară să se inspire ne- 
mijloclt din viața poporului, să 
oglinde scă procesul viu, dina
mic. dc continuă transformare 
a societății noastre, conștiința 
omului nou al zilelor noastre. 
Numai o literatură care se ins
piră din viața poporului — a 
subliniat tovarășul Nicolae 
Ceaușescu — se adresează cu 
adevărat poporului și numai o 
astfel de literatură are dura- 

. •. trăi multă vreme. 
Scriitorii iși afirmă adeziunea 

la acest înalt deziderat patrio
tic.

Punctul final al vizitei: sala 
clubului din Neptun. Aici, e- 
dilii stațiunilor de pe litoral, 
constructorii, reprezentanții or
ganelor județene și municipale 
Constanța ale P.C.R. prezintă 
secretarului general al partidu
lui, celorlalți conducători de 
partid și de stat imaginea ac
tuală, precum și configurația 
viitoare a litoralului. Prin in
termediul unor hărți, planșe și 
machete prind contur. în an
samblu și detalii, înfăptuirile 
din ultimul an, de la discuția 
avută în același cadru cu se
cretarul general al partidului, 
precum și dezvoltarea zonelor 
turistice ce vor fi construite în 
următorii ani. Se prezintă di
ferite variante de amplasare 
a viitoarelor hoteluri, restauran
te, cantine, care vor întregi în 
anii următori ampla bază turis
tică a Mării Negre.

Se subliniază că toate indica
țiile primite din partea secreta
rului general cu prilejul vizitei 
anterioare în stațiunile de pe 
litoral au fost înfăptuite întoc
mai.

In construcții au fost valori
ficate materii prime ieftine, au
tohtone. Se evidențiază căuta
rea de soluții pentru înlocuirea 
unor materiale ce se procură 
din import și pe care cercetarea 
și industria noastră au posibi
litatea să le realizeze. Se arată 
că pe litoral vor fi date în fo
losință, in perioada 1971—1975, 
noi construcții hoteliere cu o 
capacitate de aproximativ 
30 000 de locuri, dintre care 
16 000 în zona Mangaliei. Se re
comandă celor de față să acorde 
prioritatea acelor amenajări 
pentru care există în prezent 
rețele de canalizare, căi de 
transport, putîndu-se realiza 
astfel o eficiență sporită a in
vestițiilor. Se insistă asupra 
necesității de a se spori densi
tatea construcțiilor, de a se ex
tinde stațiunile existente.

In legătură cu problema for
mării cadrelor de lucrători din 
industria hotelieră și turism, 
ministrul turismului prezintă 
schița și proiectul de construc
ție a centrului de perfecționa
re a cadrelor de turism prevă
zut a fi construit la București. 

Condițiile existente pe litora
lul Mării Negre, cerințele turis
mului modem au relevat nece
sitatea îmbunătățirii posibilită
ților de odihnă și cură, prin 
construirea de bazine acoperite 
în care să se poată practica 
înotul, să se facă baie în orice 
condiții atmosferice. Pornind de 
la această constatare, a fost ela
borat un plan de amenajări de 
piscine, a căror amplasare în 
linii generale a fost înfățișată 
secretarului general, celorlalți 
conducători de partid și de 
stat. Se subliniază eficiența pis
cinelor. construite pînă acum, 
și se arată câ pentru anii ur
mători există un program de 
realizare a încă 23 de piscine.

In încheierea discuției,, specia
liștii sînt felicitați pentru re
zultatele obținute și li se reco
mandă ea, plecînd de la expe
riența acumulată, să realizeze 
în termen cît mai scurt preve
derile pentru actualul plan 
cincinal.

Vizita tovarășului Nicolae 
Ceaușescu, a celorlalți conducă
tori de partid și de stat prin 
noile stațiuni turistice din zona 
Mangalia Nord, discuțiile de 
lucru avute cu factorii care co
laborează pentru îmbogățirea 
continuă a bazei turistice din 
această zonă, recomandările și 
indicațiile formulate cu acest 
prilej constituie un nou stimu
lent in activitatea proiectanți
lor, arhitecților și constructori
lor, în înfăptuirea mărețelor 
sarcini prevăzute pentru actua
lul cincinal.

Pretutindeni în locurile vizi
tate, constructorii, oamenii 
muncii aflați la odihnă au fă
cut oaspeților o caldă și entu
ziastă primire.

Asemeni tuturor sectoarelor 
de activitate, baza turismului 
nostru se află în continuă și 
rapidă dezvoltare, fapt relevat 
in mod pregnant cu prilejul vi
zitei tovarășului Nicolae 
Ceaușescu, a celorlalți conducă
tori de partid și de stat, în 
stațiunile din zona Mangalia 
Nord.

N. POPESCU-BOGDANEȘTI 
Mircea S. IONESCU

Activitatea

HOUSTON 4 (.Agerpres). 
— Astronauții de pe nava 
spațială „Apollo-15" au fost 
treziți miercuri la ora 11 (ora 
Bucureștiului) de către Cen
trul de control de la Houston. 
Ei au trecut apoi la execu
tarea programului de cerce
tări, prevăzut pentru ultima 
zi de evoluție pe orbita cir- 
cumlunară. Astronauții și-au 
concentrat observațiile asu
pra platoului Aristarchus care 
prezintă aspecte de zonă 
vulcanică, fiind cea mai in
teresantă din acest punct de 
vedere de pe întreaga supra
față selenară. Ei au fotogra
fiat, de asemenea, „Baza li- 
niștei*, locul de aselenizare 
al navei „Apollo-ll" la bor
dul căreia s-au aflat primii 
oameni care au pășit pe Lu
nă.

Seara, Scott, Irwin și Wor
den au pus în funcțiune mo
torul principal al cabinei de 
comandă pentru schimbarea 
orbitei pe care evolua nava 
Această manevră a avut sco
pul de a prelungi de la 80 de 
zile la aproximativ un an du
rata menținerii pe o orbită 
circumlunară a minisatelltu- 
lui selenar, lansat în premie
ră în cursul acestei misiuni. 
Operațiunea de lansare a a- 
cestui minisatelit a fost e- 
fectuată la ora 22,10 (ora 
Bucureștiului).

Declarația 
președintelui

Republicii
LIMA 4 (Agerpres). — „Re

voluția noastră iși are izvorul 
în aspirațiile antiimperial is
te ale poporului peruan, fără 
a implica imitarea vreunui 
model sau impunerea vreu
nei formule" — a declarat 
președintele Republicii Peru, 
Juan Velasco Alvarado, în
tr-un discurs pronunțat la 
Universitatea San Marcos 
din Lima. Subliniind „carac
terul autentic al actualului 
proces de adinei transformări 
social-economice și al refor
melor viitoare politice și 
structurale", președintele a 
lansat intelectualității apelul 
de a-și aduce contribuția la 
schimbările promovate de 
guvern. El a adăugat că și 
în reformele ce vor avea loc 
în sistemul de învățămint se 
va porni de la aspirațiile po
porului peruan.

de Securitate
NEW YORK 4 (Agerpres). — 

Consiliu: de Securitate întru
nit marți noaptea în sesiune 
extraordinară, la cererea Gu
ineei, a adoptat o rezoluție ,în 
care, luînd în considerare fap
tul că toate statele membre ii
le O.N.U. trebuie să se abțină 
de a recurge în relațiile lor 
internaționale la folosirea sau 
la amenințarea cu folosirea for
ței, cere ca integritatea terito
rială și independența politică 
a Republicii Guineea să fie res
pectate. Consiliul de Securitate

a hotărît, totodată, să trimită 
în Republica Guineea o misi
une specială formată din trei 
membri pentru a conferi 
autoritățile acestei țări și 
întocmi în cel mai scurt timp 
un raport asupra situației exis
tente. Componența acestei mi
siuni va fi desemnată prin 
consultări între președintele Con
siliului de Securitate și secre
tarul general al O.N.U. Consi
liul a decis, totodată, ca situ
ația din Guineea să fie menți
nută pe ordinea sa de zi.

cu 
a

Situare 
încordată 
în Irlanda 
de nord

4 (.Agerpres). — 
i Irlanda de nord 

se mențină încor- 
sear i, în plin cen

ți explodat

BELFAST 
Situația din 
continuă să 
dată. Marți 
tru al Belfastuluî 
o bombă care a rănit o per
soană și a avariat Banca irlan
deză, La Londonderry, o bom
bă a fost plasată în cartierul 
cheiurilor, iar alta la intrarea 
unei săli de cinema. La Newry, 
comitatul Down, aproximativ 
3 000 de persoane au organizat 
o puternică manifestație pe 
străzile orașului in semn de 
protest față de prezența mili
tarilor britanici în această pro
vincie.

© O violentă furtună înso
țită de averse de ploaie s-a 
abătut marți după-amiază asu
pra regiunii pariziene, provo- 
cînd moartea a două persoane 
și rănirea altor 12.

Furtuna a produs pagube im
portante Și a întrerupt circu
lația. Mai multe macarale 
fost răsturnate de vînt.

au

S Președintele S.U.A., Ri
chard Nixon, a informat Congre
sul că a hotărît să înceapă ime
diat „o operațiune sistematică 
de publicare a documentelor 
secrete privind al doilea răz
boi mondial", aflate în posesia 
Statelor Unite, și a solicitat, în 
acest sens, aprobarea unui fond 
de 636 000 dolari pe exercițiul 
financiar în curs.

• După o lună și jumătate 
de grevă, muncitorii de la U- 
zinele „Beli Telephone” din 
Belgia și-au reluat lucrul. Cer
curile patronale au fost nevoite 
să satisfacă o bună parte din 
revendicările celor 5 000 de mun
citori.

© Ministrul britanic al in
dustriei și comerțului, John 
Davies, a făcut marți o vizită 
la Glasgow pentru a se edi
fica „la fața locului" asupra 
problemei unei iminente creș
teri bruște a șomajului în Sco
ția, ca urmare a închiderii par
țiale a șantierelor navale „Up
per Clyde Shipbuildeis*.

• Compania aeriană „Alita
lia" a suspendat marți toate 
zborurile pe timp nedeterminat. 
Această hotărîre a fost luată 
ca urmare a numeroaselor gre
ve care au avut loc în ulti
mul timp și care au paralizat 
practic întreaga activitate a 
companiei.

£ Un avion militar britanic 
cu decolare verticală de tipul 
„Harrier" s-a prăbușit în apro
piere de Peterborough. In acest 
accident pilotul și-a pierdut 
viața.

GHEOKGHI 
BABAKIN

O In urma vizitei la Havana 
a delegației conduse de minis
trul afacerilor externe al Re
publicii Chile, Clodomiro Al- 
meyda, a fost dat publicității 
textul unei declarații comune 
cubanezo-chiliene. transmis de 
agenția Prensa Latina.

© O reglementare definitivă 
a problemei războiului din Viet
nam impune retragerea tuturor 
trupelor americane și ale alia- 
ților lor din Vietnamul de sud 
și renunțarea Ia sprijinul acor
dat de către Washington ac
tualului regim de la Saigon — 
a declarat într-un interviu a- 
acordat agenției belgiene de 
informații șeful delegației Gu
vernului Revoluționar Provizo
riu al Republicii Vietnamului 
de Sud la Conferința cvadri- 
partită de la 
Binli.

MOSCOVA 4 (Agerpres). — 
La Moscova a încetat din via
ță, de o moarte fulgerătoare, 
Ghcorghi Babakin, eminent 
constructor sovietic și savant 
în domeniul tehnicii cosmice, 
informează agenția TASS.

In necrologul semnat de 
Leonid Brejnev, Nikolai Pod- 
gornii, Alexei Kosîghin, de 
alți conducători sovietici, de 
oameni de știință marcanți se 
arată că Gheorghi Babakin a 
fost un mare specialist in 
crearea aparatelor cosmice au
tomate pentru cercetarea Lu
nii și planetelor sistemului 
solar.

HAGA 4 (Agerpres). - 
Guvernul olandez, format la 
30 iunie de Barend Biesheu
vel, a prezentat Parlamentu
lui declarația sa 
Alcătuit într-un 
patru săptâmîni, 
voioase tratative 
tenerii actualei 
vernamentale — 
popular — catolic, 
tirevoluționar, Uniunea 
tin-istorică și ~ 
’70 — programul de guver
nare, citit de primul minis
tru Biesheuvel, cuprinde un 
număr de măsuri prioritare 
ce vor fi adoptate pentru 
reducerea deficitului balanței 
de plăți externe care se ci
frează la circa două miliar
de de guldeni. Menționînd 
că, la sfîrșitul acestui an, 
deficitul va depăși actualul 
plafon, ceea ce va determina 
o fortificare a presiunilor 
inflaționiste, premierul olan
dez a propus o substanțială 
reducere a cheltuielilor pu
blice, concomitent cu crește
rea eficacității aparatuiui gu
vernamental, in scopul obți-

program, 
interval de 
după ano
int re par- 

coaliții gu- 
partidele 

liberal, an- 
creș- 

Dcmocral.ia

nerii în 1972 a unor econo
mi: de 900 milioane guldeni. 
El a făcut, totodată, cunos
cută intenția cabinetului de 
a spori de aproape cinci ori 
taxele pentru învățămîntul 
secundar „pentru a le adu
ce la nivelul celor percepu
te pentru învățămîntul su
perior".

Cît privește politica sa 
externă, cabinetul olandez 
declară că este de acord cu 
propunerea întrunirii unei 
conferințe general-europene 
asupra securității avînd 
drept obiectiv „crearea, în 
colaborare cu alte țări, a u- 
nei structuri de securitate în 
care armele de distrugere 
nu-și vor mai avea locul". 
Totodată, noul guvern olan
dez se pronunță pentru „o 
colaborare strînsă a aliați- 
lor occidentali" în cadru) 
blocului militar N.A.T.O. 
Biesheuvel a arătat că Or
ganizația Națiunilor Unite 
rămîne „instrumentul cel 
mai potrivit pentru întărirea 
colaborării economice și poli
tice în lume".

Paris, Nguyen Thi

© Intr-o 
presei, noul 
Republicii Democratice Popu
lare a Yemenului, Aii Nassor 
Mohammed, a relevat că gu
vernul său va promova o po
litică de întărire a colaborării 
și cooperării cu celelalte țări 
arabe și va extinde relațiile cu 
statele socialiste.

declarație făcută 
prim-ministru al

Senatul Venezuelei a a- 
probat, în prima lectură, pro
iectul de lege privind națio
nalizarea zăcămintelor de gaze 
naturale ale țării.

© Camera Reprezentanților 
a S.U.A. a aprobat un proiect 
de rezoluție prin care cere pre
ședintelui Statelor Unite să se 
consulte în prealabil cu Con
gresul atunci cînd adoptă hotă- 
rîri privind implicarea forțelor 
armate americane în conflicte 
militare.

Acțiuni armate în Guineea-Bissau
ALGER 4 (Agerpres). — 

Forțele patriotice au eliberat 
mai mult de jumătate din su
prafața țârii, a declarat 
cadrul unei conferințe 
presă reprezentantul la Al
ger al Partidului African al 
Independenței din Guineea- 
Bissau și Insulele Capului 
Verde, Joseph Turpin. El

în 
de

a arătat că lupta armată pen
tru eliberarea țării de sub 
colonialismul portughez a 
intrat intr-o nouă etapă. De 
la atacarea și distrugerea unor 
puncte fortificate dispersate, 
forțele de eliberare și-au ex
tins acțiunile militare asu
pra orașelor, inclusiv a capi

talei Bissau. In același timp, 
Partidul African al Indepen
denței a trecut la reconstruc
ția zonelor eliberate. Sînt 
înființate școli și spitale, sînt 
create primele organe de ad
ministrație locală, se efec
tuează o activitate intensă de 
pregătire a cadrelor.

70000 
feroviari 

australieni 
în grevă

SYDNEY 4 (Agerpres). —• 
Peste 70 000 de muncitori de la 
căile ferate din toate statele 
Australiei, cu excepția Tasma-» 
niei și Queenslandului au in
trat în grevă miercuri. In con
secință, aproape toate trenuri
le din Australia au rămas în 
depouri.

Greva a fost declanșată în 
urma refuzului administrației 
căilor ferate de a satisface re
vendicările muncitorilor, for
mulate prin intermediul lideri
lor sindicali în cadrul negoci
erilor între cele două părți, 
desfășurate la Melbourne. Li
derii muncitorilor aflați în 
grevă au declarat că lucrul nu 
va fi reluat pînă cînd nu vov 
fi satisfăcute revendicările.

Ultimele

care 
mec;

BUDAPESTA 4 (Agerpres). 
— Turneul internațional fe
minin de handbal de la Ba
laton s-a încheiat cu victoria 
selecționatei Ungariei, 
a învins în ultimul 
cu scorul de 10—9 
prelungiri) formația
Germane. Echipa României 
a ocupat locul trei. învin- 
gînd cu scorul de 15—5 
(9—1) reprezentativa Iugos
laviei. In meciul pentru lo
curile 5—6, echipa Olandei 
a întrecut cu 5—4 (3—3) se
lecționata orașului Vcszprem.
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O experiență originală, a- 
utentic populară și africa
nă, este în curs de realizare 
în teritoriile eliberate de că
tre forțele patriotice care 
luptă împotriva colonialis
mului portughez în Angola, 
Mozambic și Guineea-Bissau. 
Această experiență se des
fășoară în condițiile războiu
lui, în timp ce alte sarcini 
mai urgente, în special ace- 
ea a luptei armate împotri
va forțelor colonialiste, ab
sorb deja o mare parte din 
resursele destul de reduse 
ale mișcărilor de eliberare 
respective. Dar, în acest „la
borator* al guerilei se for
mează structurile, programe
le care mîine, după obține
rea independenței, vor căpă
ta adevărata lor dimensiu
ne.

In mod concret este vor
ba de faptul că, în condițiile 
dure ale războiului, Partidul 
African al Independenței 
Guineei și Insulelor Capului 
Verde (P.A.I.G.C.), Frontul de 
Eliberare din Mozambic (Fre- 
limo), Mișcarea Populară do 
Eliberare a Angolei (M.P.L.A) 
au pus în aplicare un 
gram caracterizat prin 
tru trăsături esențiale, 
ma sarcină a acestui
gram este distrugerea mași-

nii economice a forțelor co
lonialiste. Din anul 1963, în 
Guineea-Bissau populațiile 
din regiunile de sud și de 
centru boicotează comerțul 
portughez, determinînd astfel 
închiderea — în afara mari
lor centre — a tuturor punc
telor de desfacere situate la

boicotul monetar și financi
ar a completat aceste acți-

ES □

D
presa străină

In această perspectivă, 
imensele energii laten
te de la sate au fost mobili
zate pentru a lupta pe fron
tul economic. In regiunile 
joase din Guineea, de pildă, 
acoperite de mlaștini, mii 
de
te,

de
hectare au fost defrișa- 
amenajate și cultivate de

pro- 
pa-

Pri- 
pro-

0 experiență autentic
sud de fluviul Corubal, cea 
mai bogată și populată re
giune a țării. Magazinele a- 
parținînd „C.U.F.", principa
lul trust portughez, sînt se
chestrate, iar bunurile lor 
inventariate. Acest boicot se 
extinde asupra culturilor de 
export, îndeosebi a arahide-' • 
lor, a căror producție a scă
zut din 1964 cu 50 la sută. 
De asemenea, orezul nu mai 
este livrat orașelor, ceea ce 
îi obligă pe portughezi să-l 
importe pentru alimentarea 
trupelor. Lovituri foarte du
re au fost date economiei 
coloniale prin sabotarea căi
lor de comunicație. In sfirșit,

(„Jeune Afrique“)

uni 3 în regiunile eliberate, 
circulația monedei portughe
ze este interzisă, iar țăranii 
nu-și mai plătesc de mult 
datoriile contractate față de 
comercianți. 
sabotaj este 
nia nu mai 
metropolei.

Un alt punct al programu
lui prevede mobilizarea ță
ranilor pentru a se obține 
creșterea producției agricole.

Efectul acestui 
profund : colo- 
aduce venituri

africană
către populație. In Angola, 
în Mozambic, ca și în Gui
neea-Bissau, forțele patrioti
ce, pentru a veni în spriji
nul țăranilor, efectuează lu
crări de defrișare și culti
vă cereale. In prezent, pro
ducția de orez a regiunilor 
eliberate din Guineea-Bissau 
depășește cu mult necesită
țile, iar o parte din recoltă 
a fost deja exportată. Cultu
rile alimentare au contribu
it la reducerea considerabi
lă a suprafețelor cultivate 
cu arahide, care, în contextul 
actual, nu-i avantajau decit 
pe colonizatori.

Desfacerea produselor agri
cole este asigurata în zonele 
eliberate prin magazinele 
populare. Acestea dispun

Vipar ul

- 8 o 
re țăranii pot să le procure P 
in schimbul produselor agri- |J

de produse de primă 
necesitate; textile, i 
hăr. săpun, sare, alimente, 
utilaj agricol, unelte, pe ca

cole — orez, sorg, arahide, ri 
muguri de palmier. Este o U 
reîntoarcere temporară la n 
sistemul arhaic al trocului, U 
dar, evident, impusă de con- f] 
dițiile războiului și care nu U 
reprezintă în realitate decit w 
un aspect formal, secundar. “ 

Pentru a conduce aceste 
magazine și pentru a da sfa- n 
turi competente maselor U 
țărănești sînt necesare ca- Jj 
dre, agronomi, contabili așa 
cum, de altfel, este nevoie 
de medici, infirmiere, f 
sori. Or, în aceste regiuni, 
care în urmă cu

0

0
profe-

'■ o 
aveau □ populație analfabe- fi 
tă în proporție dc 99 la su- “

zece ani

constituie [] 
faptul că a fost posibil să se 
găsească și să se formeze a- 
ceste cadre noi. Tinerii teh- Q 
nicieni trăiesc viață de par- n 
lizani și studiază experiența U 
seculară pe care o posedă ță- |j 
rănii. Mîine, cu mijloace mo- 
derne, ei vor ajunge să-i LI 
transforme, păstrînd ceea ce fi 
au obținut. u

lă, miracolul îl

0

D

DELIII 4 (Agerpres). —■ 
Comentând meciurile din se
mifinalele interzonale ale 
„Cupei Davis". acest campio
nat mondial neoficial pe e- 
chipe al tenisului, corespon
denții agențiilor internațio
nale de presă subliniază per
formanta echipei României 
care pentru a doua oară în 
decurs de trei ani reușește 
să se califice în finala in- 
terzone, ultimul act al în
trecerii înaintea întâlnirii cu 
deținătoarea trofeului. Ro
mânia luptă cu ambiție pen
tru a disputa al doilea 
„Challenge round" (meciul 
cu deținătoarea Cupei, res
pectiv echipa S.U.A.) notea
ză comentatorul agenției Re
uter. Românii, care au în
vins la Delhi cu 4—1 echi
pa Indiei, vor întâlni acum 
selecționata Braziliei, țintind 
spre marea finală progra
mată la începutul lunii oc
tombrie la Charlotte (Caro
lina de Nord) cu selecționata 
S.U.A. Specialiștii evidenția
ză jocul foarte bun al lui 
Ilie Năstase, care a fost de 
neîntrecut în meciul de la 
Delhi, demonstrind întreaga 
gamă a talentului său ce l-a 
consacrat ca unul 
mai buni jucători 
in ultimii ani.

Comentatorii
Ansa (Italia) și France Pre- 
sse remarcă, de asemenea, 
frumoasa comportare a te- 
nismanilor români Ilie Năs
tase și Ion Țiriac care au 
eliminat echipe deosebit de 
puternice in actuala ediție 
a Cupei Davis.
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dintre cei 
din lume

agențiilor
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