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• Asigurarea cu prioritate a 
materialelor și utilajelor 
necesare

• Planificare exigentă și bine 
chibzuită

Se știe că acordul global e o 
formă de salarizare extrem de 
eficientă, care stimulează atît 
efortul individual și colectiv 
depus pentru încadrarea în ter
menul de execuție și chiar de
vansarea acestuia la obiective- 
cheie de investiții, de construc- 
ții-montaj, miniere — subterane 
sau de suprafață — ttc. cît și 
preocuparea de a se respecta în 
amănunțime toate prevederile, 
din punct de vedere calitativ, de 
efectuare a lucrărilor.

La șantierul Valea Jiului ai 
T.C.M.M. s-a vădit încă din tri-, 
mestrul I a.c. interesul sporit 
pentru extinderea acestei forme 
rodnice de retribuire a muncii, 
rezultatele obținute în sensul ca 
atare fiind satisfăcătoare i e- 
xistă fronturi de lucru care o- 
feră constructorilor posibilita
tea de a lucra din plin. Preo
cupările crescînde pentru asi
gurarea documentației, a solu
țiilor definitive, a amplasamen
telor și cele de asigurare a ma
terialelor atestă faptul că șan
tierul a reușit să-și consolideze 
calea spre rentabilitate. Dar, și 
despre aceasta vom vorbi în 
rîndurile de feță. Generalizarea 
noii forme de salarizare — a- 
cordul global — nu a fost în
scrisă, încă, definitiv în para
metrii activității colectivului 
șantierului. Practica salarizării 
în acord, în general, și în acord 
global, în special, pe obiective 
de investiții, cuprinzînd toată 
gama operațiunilor care cad în 
sarcina executantului, trebuie 
să ducă la un spor substanțial 
și de necontestat în producție 
și în salariu] muncitorilor cu
prinși în echipe complexe — 
muncitori cu profesii diferite 
— sau echipe simple, după caz.

In contractele — angajament, 
dintre șantier și formațiile de 
lucru, s-au înscris termenul de 
predare a lucrărilor, condiții’e 
pe care trebuie să le asigure 
conducerea șantierului pentru 
continuitatea lucrului în ritm 
uniform, suma ce va fi primită 
de executanți pentru munca 

’depusă în condițiile respectării 
indicilor calitativi ai lucrărilor.

Pornind de la această consi
derație, se cuvine subliniat as
pectul că introducerea salari
zării în acord global prezintă 
avantaje certe pentru munci
tori, asigurîndu-le acel spor de 
cîștig demn de luat în seamă 
atunci cînd vorbim de cointe
resarea materială și de sporul 
de producție. Referindu-se la a- 
cest aspect, cunoscutul șef de 
brigadă de zidari de pe șantier 
loan Cuță a exprimat ideea 
menționată cît se poate de con
cret > „Aplicarea salarizării în 
acord global solicită echipelor 
respective o atenție sporită la 
preluarea frontului de lucru și 
la execuția pe faze a lucrărilor, 
cu respectarea documentației 
pentru evitarea remedierilor, 
cere o muncă susținută și colec
tivă pentru obținerea unei cali
tăți superioare și pentru respec
tarea termenului prevăzut în 
contract. Dar. sublinia el, este 
de primă importanță îndeplini
rea tuturor clauzelor contractu
ale, mai ales aprovizionarea rit
mică și zilnică cu materiale. 
Sînt elemente comune lucrărilor 
de construcții montaj și instala
ții".

Cu acestea revenim la afir
mația făcută, cum că acordul 
global nu a atins încă o răs
pândire corespunzătoare condi
țiilor existente, deși șantierul, 
la ora actuală, are angrenată 
în această formă de salarizare 
peste 50 la sută din producția 
sa. Astfel șantierul, față de a- 
nul trecut, cînd erau cuprinși 
în forma de salarizare în acord 
global numai 25 Ia sută din nu
mărul total al muncitorilor, în 
trimestrul I 1972 nu a reutșit să 
sporească această cifră decîb la 
35 la sută.

Cum se explică „încetineala" 
cu care se extinde această for
mă avantajoasă de execuție și 
de plată a muncii ? Părerea

Dumitru CIIIRCULESCU 
șef birou norme-salarizare — 

Șantierul Valea Jiului 
al T.C.M.M.
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ÎNCHEIEREA convorbirilor intre
TOVARĂȘUL NICOLAE CEAUȘESCU, 

SECRETAR GENERAL AL P. C. R.,
Șl DELEGAȚIA PARTIDULUI 

COMUNIST DIN CEYLON
Joi la prînz s-au încheiat convorbirile între 

tovarășul Nicolae Ceaușescu, secretar general 
al Partidului Comunist Român, și delegația 
Partidului Comunist din Ceylon, formată din 
dr. S. A. Wickremasinghe, președinte al partidu
lui, și C. Kumarasamy, membru al Biroului 
Politic al partidului, care Se află în țara noas
tră la invitația Comitetului Central al Partidu
lui Comunist Român.

La convorbiri au participat tovarășii Gheor- 
ghe Pană, membru al Comitetului Executiv, al 
Prezidiului Permanent, secretar al C.C. al P.C.R.,

PRIETENII
ÎNFRUMUSEȚĂRII

Adeseori sîntem puși în fa
ța unor fapte, care, deși au 
devenit obișnuite, rețin de fie
care dată atenția, determi- 
nîndu-ne să reflectăm asupra 
sensului major pe care îl 
exprimă.

Sînt fapte ale oamenilor cu 
conștiința răspunderii sociale 
mereu trează, receptivi la ce
rințele prezentului, angajați 
plenar în lupta pentru înfăp
tuirea obiectivelor stabilite.

Un astfel de fapt, încărcat 
de semnificații l-am întilnit 
și în această primăvară, cînd, 
cetățenii Văii Jiului au acțio
nat cu promptitudine pentru 
mai buna gospodărire și în
frumusețare a localităților, 
hotărîți să ridice pe o treaptă 
superioară gradul estetic al 
municipiului nostru. Răspun- 
Zînd chemării comitetelor e- 
xecutive. mii de cetățeni, de 
la mic la mare, au participat 
cu o vie însuflețire la acțiu
nile patriotice organizate. în 
lunile martie și aprilie, în 
toate orașele și comunele din 
aceste străvechi meleaguri. 
Rezultatele muncii lor sînt 
vizibile la tot pasul, în fieca-

re cartier, în fața fiecărui 1 
bloc. Putem spune, fără tea- 1 
ma de a greși, că in lunile ' 
gospodăririi și înfrumusețării ' 
acești oameni au creat fru- 1 
moșul în nenumăratele lui 
ipostaze, afirmîndu-se încă o 
dată ca făuritori de valori 
estetice.

Prin ceea ce au realizat în 
timp de cîteva săptămîni și 
prin tot ce vor face în luni
le viitoare, oamenii aceștia cu 
o arhitectură spirituală nouă, 
intr-o continuă aspirație spre 
dezvoltarea personalității, se 
impun ca identități ale so
cietății pe care o făurim. 
Căci ceea ce s-a înfăptuit cu 
abnegație pentru înfrumuse
țarea localităților și urbani
zarea municipiului, nu-i alt
ceva decit continuarea fireas
că a eforturilor depuse in 
subteran, pe schelă, sau în la
boratorul de preparare.

Și strădaniile lor, menținu
te la o temperatură mereu 
înaltă, n-au rămas nerăsplă-

Cornel HOGMAN
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Organizare aista, dar...
lipsește aproape cu desăvîrșire (i)

Satisfacerea în cele mai bune condițiuni a 
cerințelor curente ridicate de către populație, 
este o obligație pentru împlinirea căreia nu 
trebuie precupețit nici un efort. Cetățeanul 
bate Ia ușa prăvăliei, indiferent Ce profil ar 
avea aceasta pentru a cumpăra, pentru a-și 
procura ceea ce îi este de trebuință și în 
nici un caz pentru a fi servit cu „n-avem“. 
Destul de adesea însă, este nevoit să supor
te refuzuri sau atitudini ce-1 pun în stare de 
umilință sau revoltă. De Ce și pînă cînd se 
va mai tolera ? E o datorie pusă cu fermi
tate în fața noastră, a tuturor, de către 
partid, de a combate cu toată energia acele 
fenomene negative ce se manifestă încă în a- 
ria vastă a activității de desfacere a bunu-

rilor menite să îndestuleze pe cei care de 
fapt le creează — oamenii muncii. In scopul 
realizării unui astfel de obiectiv, au fost în
treprinse cîteva investigații în sectorul ali
mentației publice. Constatările pe care le 
consemnăm ar putea să pară poate NEGA
TIVISTE ! Ar fi jo regretabilă eroare. Se 
știe că și aici sînt și au existat realizări 
frumoase. Dar, nu e în nici un caz necesar, 
ca mai înainte de a fi pus degetul Pe niște 
realități ce deranjează, să se cădelnițeze 
neapărat. Să privim fără ezitări și scuze as
pectele ce provoacă încă nemulțumiri în 
rîndurile consumatorilor. Pentru că numai 
așa vom reuși să le stîrpim 1

Pornind de la o
halbă cu bere...
— Aveți bere ?
— N-aVem bere !
— Aveți fruco ?
— N-avem fruco!
— Aveți citro ?
— N-avem citro!
— Aveți șef ?
— N-avem... adică stai tova

rășe, de ce mă iei așa ?...
★

S-ar putea probabil crede 
că-i vorba de vreo discuție fie

tivă, inventată din interese re
portericești. Dar nu! Nu e in
ventată. Cel puțin, 6ub aspectul 
conținutului său, este atît de 
reală, îneît se potrivește la mai 
toate unitățile T.A.P.L. din Pe-

• o • e <
o experiență pozitivă care

troșani. Incepînd cu cofetăriile 
unde, după o prăjitură, e firesc 
să simți nevoia de a bea ceva 
răcoritor și pînă la restaurante, 
asemenea produse în general 
lipsesc. De aici, o seamă de as
pecte. dintre cele mai bizare și 
mai jenante.

Să luăm de pildă o zi de sîm- 
bătă. Indiferent care. Ne găsim 
în ceasurile de după masă, deci

timpul în care omul, aflîndu-se 
la sfîrșitul unei săptămîni de 
muncă, simte legitima trebuin
ță să se recreeze, să stea cîte
va ore undeva la o masă, sin
gur sau în tovărășia unor prie
teni și să ciocnească o halbă 
(hai c-am zis vorbă mare), sau 
o sticlă cu bere. Sau, pur șl 
simplu, dorește să cumpere cîte
va sticle și să le ducă acasă, 
unde să le consume în liniște 
cu familia. Frumos, reconfor
tant, nu-i așa ? Numai că e 
greu, e foarte greu să se poată 
realiza o astfel de elementară 
dorință.

Bate mai întîi pe la ușile tu
turor unităților alimentare (un
de s-a pierdut de mult obiceiul 
de a se desface astfel de mar
fă), iar după ce le-a terminat 
pe toate, începe cu bufetele și 
restaurantele. Cel mai adesea 
însă, rămîne cu sacoșa goală 
și gura uscată.

Vorbeam despre o zi de sîm- 
bătă. Care este de obicei situa
ția ? Cu foarte rare excepții, a- 
ceasta este următoarea : la co
fetării nu se găsește decît un 
soi de limonada, de cea mai 
proastă calitate și nici chiar a- 
ceasta peste tot. Bere, 
bufetul „Jiul", unde se 
într-un timp record, și, 
seria „Minerul", la care.

doar la 
topește 

la pati- 
pe par-

S. Ka.v
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Ștefan Andrei, secretar al C.C. al P.C.R., 
Ghizela Vass, șef de secție la C.C. al P.C.R.

Convorbirile s-au desfășurat într-o ambianță 
caldă, tovărășească.

★
După convorbiri, tovarășul Nicolae Ceaușescu. 

secretar general al Partidului Comunist Român, 
a oferit un dejun în cinstea delegației Partidului 
Comunist din Ceylon.

Au luat parte tovarășii Gheorghe Pană. Ștefan 
Andrei și Ghizela Vass. Dejunul s-a desfășurat 
într-o atmosferă prietenească.

SOSIREA LA BUCUREȘTI
A PRIMULUI MINISTRU

AL ISRAELULUI,
GOLDA MEIR

Joi dimineața a sosit la Bucu
rești primul ministru al Israelului, 
d-na Golda Meir, care, la invitația 
președintelui Consiliului de Miniștri 
al Republicii Socialiste România, to
varășul Ion Gheorghe Maurer, face 
o vizită oficială în țara noastră.

Premierul Israelului este însoțit 
de Raphael Benshalom, ambasadorul 
Israelului în România, Simcha Di- 
nitz, director general al Președinției 
Consiliului de Miniștri și consilier 
politic al primului ministru, gene
ral de brigadă Lior Israel, secretar 
militar al primului ministru, Cohen 
Yohanan, directorul Departamentu
lui Europa de Est din M.A.E., Kad- 
dar Lou, secretară personală a pri
mului ministru.

Președintele Consiliului de Miniș
tri, tovarășul Ion Gheorghe Maurer, 
a salutat cordial pe premierul Israe
lului, d-na Golda Meir, la coborîrea 
sa din avion. Erau prezenți Corne- 
liu Măncscu, ministrul afacerilor ex
terne, George Macovescu, prim-ad- 
junct, precum și Ion Covaci, amba
sadorul României în Israel.

unde erauPe aeroportul Otopeni, 
arborate drapelele de stăt ale Ro
mâniei și Israelului, se aflau, de a- 
semenea, Theodor Burghele, 
nistrul sănătății, Matei Ghigiu, 
nistrul construcțiilor indt. 
Mircea Malița, 
și învățămîntului, 
ministrul justiției și alte persoane 0- 
ficiale române.

Erau prezenți membrii Ambasa
dei Israelului la București.

Potrivit ceremoniei rezervate șefi
lor de guverne, au fost intonate 
imnurile dc stat ale celor două țări. 
Primul ministru al Israelului, Golda 
Meir, și președintele Consiliului de 
Miniștri al Republicii Socialiste Ro
mânia, Ion Gheorghe Maurer, au 
trecut în revistă garda militară de 
onoare aliniată pe aeroport

Primului ministru al j Israelului 
i-au fost prezentate în; continuare 
persoanele oficiale venite în întîm- 
pinarea sa.

A urmat apoi defilarea gărzii de 
onoare. Premierului Israelului și ce
lorlalți oaspeți le-au fost; oferite bu
chete de flori.

mi- 
mi- 

industriale, 
ministrul educației 

Teodor Vasiliu,

VIZITĂ PROTOCOLARĂ
După-amiază, primul ministru 

al Israelului, Golda Meir, a fă
cut o vizită protocolară preșe
dintelui Consiliului de Miniștri 
al Republicii Socialiste Româ
nia, Ion Gheorghe Maurer.

Intre cei doi șefi de guverne 
a avut loc o convorbire cordia
lă.

La întrevedere au luat parte 
persoane oficiale române și 
israeliene.

CONVORBIRI OFICIALE
In cursul aceleiași zile, după- 

amiază, la Palatul Consiliului 
de Miniștri au avut loc convor
biri oficiale între președintele 
Consiliului de Miniștri al Repu
blicii Socialiste România, Ion 
Gheorghe Maurer, și primul mi
nistru al Israelului, Golda Meir.

La convorbiri, care s-au des
fășurat într-o atmosferă cordia
lă, au participat t

Din partea română — George 
Macovescu, prim-adjunct al mi
nistrului afacerilor externe. Ion 
Covaci, ambasadorul României 
în Israel, Vasile Răuță, adjunct 
al ministrului comerțului exte
rior, Emilian Manciur, director

în Ministerul Afacerilor Exter
ne.

Din partea israeliană — Ra
phael Benshalom, ambasadorul 
Israelului îy România, Simcha 
Dinitz, director general al Pre
ședinției Consiliului de Miniștri 
și consilier politic al primului 
ministru, general de brigadă 
Lior Israel, secretar militar al 
primului ministru, Cohen Yoha
nan, directorul Departamentului 
Europa do Est din Ministerul 
Afacerilor Externe.

In cadrul convorbirilor a 
loc un schimb de păreri 
vind problemele relațiilor 
terale și dezvoltarea lor.

avub 
pri- 

bila-

DINEU OFICIAL
Președintele Consiliului de 

Miniștri al Republicii Socialiste 
România, Ion Gheorghe Maurer, 
împreună cu soția, Elena 
Maurer, au oferit joi un dineu 
oficial în onoarea primului mi
nistru al Israelului, Golda Meir.

Au luat parte Ion Pățan, vi
cepreședinte al Consiliului dc 
Miniștri, Corneliu Măncscu, 
ministrul afacerilor externe, 
Theodor Burghele, Matei Ghi- 
giu, Mircea Malița, Angelo Mi- 
culescu, Teodor Vasiliu — mi
niștri, George Macovescu, prim- 
adjunct al ministrului afacerilor 
externe. Ion Covaci, ambasado-

rul României in Israel, 
Drăgan, secretar general al 
siliuluj de Miniștri. Nicolae Gio- 
san, președintele Academiei de 
științe agricole și silvice, 
membri ai conducerii unor mi
nistere economice' și ai altor in
stituții centrale, funcționari su
periori din Ministerul Afaceri
lor Externe.

Au participat Raphael Ben
shalom, ambasadorul Israelului 
în România, și celelalte persoa
ne care însoțesc pe premierul 
israelian în vizita oficială în 
tara noastră.

Ion 
Con-

(Agerpres)

L'n cartier vulcănean zimbind primăverii

F£Ri TARI IUL CÎȘTIG

îndeamnă Ja reflecții și se cere urmată

DOI FACTORI DETERMINANT! 
ÎN ÎNDEPLINIREA PLANULUI

întlmpinăm greutăți, dar sîntem
ontimiști

A sigura rea bunei desfășurări 
a ai ivității în sectoarele de pro
ducție, optimizarea condițiilor 
de muncă în abataje printr-o 
bună aprovizionare tehnico-ma- 
terială și funcționarea ireproșa
bilă a utilajelor și instalațiilor 
mecanice reclamă o muncă res
ponsabilă din partea personalu
lui electromecanic și din trans
port Odată cu trecerea la pro
gramul redus de 6 ore la fron
turile de lucru din subteran, la 
mina Uricani comitetul oameni
lor muncii, sub îndrumarea or
ganizației de partid, a luat mă
suri energice pentru adaptarea 
activității acestor sectoare la 
cerințele noului program, pen
tru înlăturarea deficiențelor, 
pentru îmbunătățirea generală 
a deservirii brigăzilor de mineri.

Cum au acționat factorii de

răspundere de la mină pentru 
a veni în sprijinul sectoarelor 
productive prin extinderea me
canizării, montarea la timp și 
în condiții bune a noilor utila
je dar mai ales pentru întreți
nerea celor existente în vede
rea bunei lor funcționări spre 
a evita stagnările și pierderile 
de producție ?

— Odată eu creșterea gradu
lui de mecanizare a operațiilor 
de lucru din subteran — susți
nere, tăiere, încărcare, trans
port — activitatea în domeniul 
electromecanic are o importan
ță tot mai mare — ne-a decla
rat inginerul Marcel Tomoiu, 
mecanicul șef al minei. Tocmai 
de aceea ne-am străduit și ne 
străduim — mai ales după tre
cerea la programul de 6 ore — 
să asigurăm o funcționare cîb

mai bună, fără întreruperi și 
stagnări a tuturor instalațiilor 
mecanice, pentru a crea posibi
lități sporiite celor ce le folo
sesc să obțină de la ele randa
mente maxime. După imtroduce-

ționau circa 14—16 ore pe zi, în 
momentul de față ele funcționea
ză circa 20 ore pe zi ceea ce de
termină creșterea necesarului de 
piese de schimb și efectuarea 
întreținerii într-un timp

rea noului program de lucru 
redus, rezolvarea acestei sar
cini ridică probleme mai deo
sebite datorită faptului că tim
pul de funcționare a utilajelor 
s-a mărit cu circa 4 ore pe zi. 
Dacă înainte, în condițiile pro
gramului de B ore utilajele func-

scurt, cu o atenție și exigență 
sporite. In cadrul sectoarelor 
s-a preconizat ca o oră la înce-

Anchetă realizată de 
C. MAGDALIN

(Continuare în pag. a 3-a)

Nu doar o dată și nu pe 
puțini i-am auzit decretînd cu 
suficiență la adresa cite unui 
miner mai răsărit „Păi de 
asta a venit, să cîștige... Și 
cîștigă măi, nu fleac /" Da, 
omul adîncului a venit să 
cîștige și cîștigă ! Atît doar că 
a descins în Vale spre a 
munci ca să cîștige bani. Mij
locul ca atare nu numai că 
scuză scopul, dar constituie și 
unica lui rațiune. „Da, mun
cesc ca să cîștig !“ Nici o ezi
tare n-a umbrit mărturisirea 

■ lui Vasile Avarvarei, pe care 
mi-a făcut-o acum cîteva seri'. 
Mi s-a uitat drept în ochi, fă
ră șovăire. Acest șef de bri
gadă cu ortacii lui au bătut 
un record în luna care s-a în
cheiat : din abatajul lor ca
ptară, de pe stratul 5. de la

mina Petrila, au extras o pro
ducție de cărbune de aproa
pe 5 000 de tone. Asta în
seamnă că aproape 10 tone 
s-au scurs, în medie, pe gu
ra de rol la fiecare oră I

de adormit copii — îmi destăi
nuia cu gravitate inginerul 
Octavian Cristoi. La el totu-i 
ca la carte. Nu-i sculă care 
să nu fie pusă pe rastel, in 
ordine. Podit și măturat

Cînd a fost nevoie, după un 
șut prestat normal, șeful de 
brigadă a trimis după supli
ment (altfel nu prea are 
timp...) și a făcut alte două 
schimburi, unul după altul... 
Cum e la el în abataj ? „Poa
te crezi că eu spun povești

Purghiele-s ascuțite la ma
ximum. Adeseori merge sin
gur la uzină și dă să le meș
terească tăișurile... Ce să-ți 
mai zic ? Pe 40 de metri lun
gime a unei aripi, dacă o ar
mătură e deviată cu 5 cm de 
la linia perfect dreaptă, sfîn-

u’ să mă tune ! Stai în fața 
unui slîlp, și numai acesta se 
vede, de te uiți de la un ca
păt la altul al câmpului de 
abataj..." De fapt, cu îndrep
tățire abatajul a fost propus 
ca țintă a unui prelungit 
schimb de experiență.

Pe Vasile Avarvarei îl gă
sim in fruntea unuia dintre 
colectivele care nu numai că 
au înțeles că sarcina cumu
lată a brigăzilor trebuie să 
acopere planul de stat 
torului, al minei, dar 
șese să se încadreze, 
rodul strădaniilor, in 
le imperativului. „Și
taci și de tot sînt mulțumit 
în suflet" Și ăsta e un cîștig ' 
Și nu dintre cele mai de 
ignorat.

al sec- 
și reu- 

prin 
rigori- 
de or-

*

*
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Gheorghe Cojocarii nu știe 
a povesti scurt. Și în ciuda a- 
cesfor reveniri la ceea ce o fost, 
omul din fața mea este de un 
firesc și de o modestie atît de 
elocvente, incit o intervenție 
în povestea vieții sale ar fi ne
dorită. La început, am încercat 
să mo apropii astfel de el, o- 
menește, fără acele ticuri care 
însoțesc pe reporteri. „Și vreți 
să vorbesc despre mine ? Ceva 
deosebit ! ? Ca tot omul, m-am 
născut într-o zi : 19 martie 1932. 
La Salcia, lîngă Suceavo". Aici, 
la Petrila e un obișnuit al lo
curilor, stimat și, mai ales, as
cultat. Spun ascultat pentru că 
are „cinstea și onoarea" (ex
presia îi aparține), să fie locții
torul secretarului de partid. 
Sta cu coatele rezemate de bi
rou și privea prin geam, unde
va departe, peste „Roșia", cău- 
tînd parcă în albul stîncos a- 
mintiriîe vieții lui pline, frumoa
se, zbuciumate. După un timp 
se adună de prin dealuri și-și 
întoarce privirea spre mine.

— Am crescut cu semenii mei 
împreună. Ne-am lovit de a- 
celeoși necazuri, ne-am unit 
bucuriile și gîndurile, ne-am 
zbătut împreună pentru fieca
re izbîndă.

trecut pe șantier și inima i se 
umple de bucurie. Intr-o zi și-a 
pus cărțile în valiză, cele cîteva 
lucruri le-a îngrămădit deasu
pra și s-a prezentat la primul 
secretar.

— Eu plec !
— Cum pleci ? Unde pleci ?
— Plec în Valea Jiului.
Și trenul l-o purtat din nou 

spre meleaguri cunoscute doar 
la „suprafață".

...Sta la gura puțului, aștep- 
tîndu-și ortacii. In polmă sim
țea cîrligul rece al lămpii, ier 
pe cap casca. Trecuseră 6 luni, 
6 luni de școală și de muncă 
in mină. Acum, știe ce-i aia o

vos. Iși revine doar în colivie, 
li place vîjiitul acela nebun, 
provocat de viteza cu care co
livia ii duce pe mineri in adin- 
cul pămîntului.
- Așa a fost I
Și fața i se luminează de a- 

celași zîmbet calm, sigur, în
crezător. „Cînd cobor în mină, 
muncesc și sînt fericit, lor aici 
— se gîndește la munco lui de 
locțiitor — este mai greu, fiind
că aici nu-i voie să doi steril. 
Omul trebuie să fie puternic, 
de nădejde, om pe care parti
dul să se poată bizui în orice 
clipă". Și Ghiță, așa cum ii 
spun toți cunoscuții, surîde unui

ZRAIII1
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...In urmă a rămas satul Sal- 
cia. Băieții l-au petrecut pînă 
Io drum. Acum se vede Sucea
va cu ruinele din vîrful dealu
lui. Dar nu intră în oraș. Parcă 
îi pare rău și inima i se strîn- 
ge puțin. Dar ce să-i faci, tre
buie. „Construim socialismul, 
și asta nu se face fără sacrifi
cii". Și el pleacă să construias
că la Bumbești - Livezeni. Și 
au urmat zile grele. Incăpățî- 
narea pietrei se lua la între
cere cu cea a omului. Treptat, 
a început să se contureze ceea 
ce astăzi numim drumul de fier 
Bumbești - Livezeni. Entuzias
mul tinereții a învins. Acesta 
o fost învățămîntul principal pe 
care l-a tras Gheorghe Cojo- 
caru din prima Iul școală a vie
ții.

Mai tîrziu, cînd pașii il pur
tau prin arșiță și praf, pe dru
murile Botoșanilor, și apoi ale 
Săvenilor, cind kilometri il aș
teptau în față, își lasă gînduri
le să se întoarcă la timpul pe

galerie, un abataj cameră sau 
un obataj frontal. Nu-i mai es
te teomă, ca în primele zile, 
de necunoscut, nu-i mai este 
teamă de adîncime. Acum se 
strecoară cu ușurință printre 
grinzi, iar trozniturile armătu
rilor nu-l mai sperie, nu-l mai 
fac să tresară. Ii plăcea mina. 
Pînă într-o zi...

- După ce termini școala vei 
munci ca activist, i-a spus pri
mul secretar. Este nevoie, Cojo- 
care. Vin oameni din toate col
țurile țării cu apucături diferi
te, minați aici de motive dife
rite. Partidul ne cere să-i edu
căm, să-i facem să iubească 
Valea noastră, să facem din 
ei oameni noi, adevărați...

...1963. Acum Gheorghe Co- 
jocaru știa multe și-și repeta 
cu plăcere in gind toate cite 
le învățase. Acum era matur, 
privea viața cu încredere, cu 
mai multă fermitate. „Constru
im socialismul", dintr-o noțiu
ne generală, devenise pentru el 
cevo mult mai concret, mai 
practic. Cînd se apropie oro 
de intrat în mină, inima îi tre
sare, și se înfioară, ca la o în- 
tîlnire. Devine nerăbdător, ner-

gind știut numai de el. Murmu
ră citeva cuvinte, în care revine, 
leit-motivul vieții omului : MUN
CA.

— De cînd țin minte, am mun
cit. Am muncit și din trebuință 
și din mai mult decit trebuin
ța mea și-o ortacilor. Muncind 
am învățat. Am învățat cum să 
muncesc. Cu mine, cu oamenii, 
cu timpul, cu inerțiile, cu greu
tățile, cu cărbunele. O școolă 
lo care te duci mereu. (Zim- 
bește). Mă consider încă tînăr. 
(Vorbele îl îmbujorează, veți ve
dea mai încolo de ce). Spun 
asta, deși am patru copii. No
tați, patru I Un om care se res
pectă, își lasă urmași, de re
gulă, noi bărbații dorim fete, 
dar... (Umor scuzabil). Că mun
cesc în mină, nu e un secret, 
iar aici e. vorba de cctivitatea 
politică, e un act de mare res
ponsabilitate, de aceea cred, 
e cazul să revenim lo ceea ce 
ne interesează : MUNCA. La 
mină e un obicei, pe care eu, 
Cojocaru, nu-l aprob. Cînd se 
realizează sarcinile de plan, mă 
refer la cărbune, sînt unii care 
spun : „Noi am făcut totul I" 
Dar acum, poate că e un oc-

cident, cînd nu reușim să ne 
ținem pe picioare, acei care 
spun „noi", tac. Ei, bine, cine 
credeți dv. că poartă vina că 
șchiopătăm ? Bineînțeles că mi
nerii. Situația mi se pare ab
surdă, or trebui să privim lucru
rile mai în adîncimeo lor. Răul 
e mult mai adînc : inginerii, 
tehnicienii noștri nu știu să 
muncească întotdeauna cu o- 
mul, mai au lacune în ceea ce 
privește practica, omul nu-i ma
șină. Există o slabă organizare 
a sectoarelor de muncă, apro
vizionarea nu merge mereu 
așa cum trebuie. (Evident, 
aștept să spună ceea ce 
a ocolit pînă acum). Ni
mic de zis, s-a înrădăcinat a- 
cel „trebuie", dar fără să răs
punzi cerințelor - cînd ceri 
lemn, ți se spune „caută I" — 
deși nu sintem obligați să cău
tăm, este în obligația maistru
lui s-o facă, dar nu prea o fa
ce, îngreunîndu-ne munca, pe 
o noastră șj pe o altora. Mi se 
pare nedrept să distrugem mi
turile - hărnicie, pricepere, dă
ruire - omului din adînc, e 
prea puțin însă, în condițiile 
noastre avem cu totul altceva 
de făcut : e un motiv în plus, 
poate două, ca să ne drămuim 
forțele. In interesul nostru al 
tuturor. Am 42 de ani, nu-s nici 
prea copt ca să mă simt bă- 
trin, nici prea crud, ca să mă 
simt adolescent. Cît privește bi
lanțul, omul se uită înapoi nu
mai dacă a pierdut ceva. Eu 
n-am pierdut. Am adus totul lo 
zi...

Un om modest, neînchipuit 
de modest, se îndepărtează pe 
strada căzută în beznă. Așa îi 
este viața, precum statura ma
sivă, impunătoare. In el trăieș
te, il simte, îl știe, un adevăr 
simplu, pe care îl spune prin 
însăsi existenta sa tuturor celor 
ce pot și vor să-l înțeleagă — 
adevărul vieții închinate muncii 
— care dă omului un scop și o 
rosturre nouă, pentru că omul 
e implicat în viața colectivității.

Aceasta este viața, și eo îi 
umple inima de mîndrie, dem
nitate și omenie.

Dem. D. IONAȘCU

Cerință elementară a compor
tării civilizate, POLITEȚEA — 
după cum ne învață dicționa
rele — devine pentru contem
poranul nostru un mod de a 
fi, de a se comporta, nu doar 
în ocazii diferite, ci, in toate 
împrejurările vieții. Acasă și 
în societate, la locul de muncă, 
la cinematograf sau în piață și 
mă rog in orice ipostază te afli. 
Omul politicos nu are (sau nu 
trebuie să aibă) zile cînd a- 
ceastă caracteristică să cunoască 
scăderi.

Pe tovarășul A. B. il știam de 
mult timp ca un om foarte

DOUA FIRE DIN
NOIANUL COTIDIAN
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Ce să 
mai cred 
despre 

politeje ?
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politicos. Autoritar, dar politi
cos. Intransigent, dar politicos. 
Intr-un cuvînt politețea nu ii 
exclude nici exigența, nici alte 
trăsături Ce Ie dovedește ca su
perior, conducător al unei în
treprinderi de frunte.

Intr-o bună zi, mai multe tre
buri m-au purtat spre întreprin
derea ce o conduce. In antica
meră m-am prezentat secreta
rei care, îndatorată de funcție, 
m-a anunțai șefului Am primit 
d<- îndată răspunsul că sinț bine 
venit, și rugat să mai aștept ni
țel pînă cînd tovarășul A. B. 
termină ce are de discutat cu 
un salariat de la o altă între
prindere.

Am început să aștept. După 
vreo două sferturi academice 
(și ceva) ușa capitonată se des
chide și, in sl'îrșit, tovarășul
A. B. rămas singur, mă invită cu 
un gest larg, politicos în biroul 
său. In același timp, biroul avea 
să fie părăsit de către tovarășul
B. A., o mai veche cunoștință 
a celui dinții, de care-1 leagă o 
prietenie trainică.

Ii cunoșteam bine pe amîn- 
doi. .Ș'tiam că în afara priete
niei nici o altă problemă de in
teres obștesc sau de serviciu nu 
le justifica întrevederea Ia acea 
oră. în acel loc. Mai știam că 
eram grăbit, și nu înțelegeam 
de ce politețea acelui șef se ter
minase tocmai cînd aveam ne
voie de aprobarea urgentă a u- 
nei lucrări. Nu înțelegeam dacă 
am fost lăsat în anticameră din 
politețe față de primul vizitator 
(amicul șefului) sau din impoli
tețe față de un simplu salariat 
venit, acolo, cu treburi de ser
viciu..

I. S.
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Obișnuit cu succesiunea rapidă fi uneori efemeră a 
secvențelor cotidiene, ochiul s-a deprins, sa le înregistre
ze ca atare. Și numai atunci cind, ici-colo, observă cite 
o abatere de la normal, de la firesc, zăbovește mai mult 
asupra amănuntului care lezează echilibrul, armonia!...

Dacă lipsa de gust, limitat la spațiul cuprins intre pe
reții unui apartament, se .consumă* la un nivel așa zis 
interior, familial, cel care se manifestă in mod public, e- 
talindu-se in fața unui mare număr de observatori, soli
cită neapărat dezaprobarea unanimă a acestora.

Adagio-ul „de gustibus"... a devenit in acest caz dis
cutabil. De ce, oare, LIPSA DE BUN GUST, aninată in 
locuri publice, este sancționată prompt de cei mulți 1 Pen
tru că produce un puternic seurt-circuit, momentan irecu
perabil, in sistemul lor afectiv.

Dar cînd totul pare normal, față de puncte <le reper 
unanim recunoscute, spunem simplu că... așa trebuie să 
fie.

Nu de puține ori, călătorii-care folosesc mijloacele de 
transport în comun, autobuzele, au sesizat faptul că șo
ferii „decorează" tablourile de bord cu tot felul de foto
grafii decupate din reviste, unele mergind pînă la o inad
misibilă indecență.

Zilele trecute, am călătorit intr-un autobuz care nu 
era „ornat" cu asemenea „elemente decorative". In schimb, 
intr-o ramă modestă, la loc vizibil. în fața conducătoru
lui auto am descoperit o fotografie, mărime carte poștală. 
Doi copii cu fețe inundate de zimbete senine radiau pu
ritate. prospețime și optimism din acel cadru metalic spre 
noi toți călătorii și probabil, spre tatăl lor de la volanul 
mașinii...

O simplă manifestare a dragostei părintești, un semn 
pentru cel ce conduce mașina cu iuțeala viatului că un
deva, acasă, îl așteaptă doi copii. Sau că nu are voie să 
uite nici o clipă că și cei din 
casă de alți copii, la fel ca ai

Poate șoferul Blaziu Kollo 
știe ceva...

spatele lui sînt așteptați a- 
lui. Cine poate să știe ?
de pe autobuzul 31 HD 3094

•E

Indiferent de intensitatea sau durata lut, zimbetul în
soțește, de regulă, un gest, o expresie, subliniază o afir

mație sau o substituie pe aceasta la nevoie. Zîmbim sin
cer, dezinvolt, forțat, prefăcut sau pur și simplu nu zim
bim. Depinde de conjunctură și de temperamentul fiecă
ruia dintre noi...

Există o meserie in care zimbetul face parte intrinse
că din exercitarea, din practicarea ei. Aceasta este deser
virea, sub toate genurile ei de manifestare. Fie că e vor
ba de omul de după tejghea, de cel care ți-a'reparat o 
mașină indispensabilă gospodăriei sau ți-a dat o înfățișare 
mai acătării, in frizerie, zimbetul este un element com
plementar la procesul de lucru propriu-zis. Nu știu dacă 
vreo disciplină didactică prevede cultivarea și stimularea 
acestei forme de comunicare, dar produsul, ori cit ar fi 
el de bine măsurat sau cîntărit, ambalat frumos, sau de 
calitate superioară, e nevoie să fie însoțit de acel crîm- 
pei din existența celui care ți-l înmânează.

Cunoaștem oameni care, timp de o viață, in dosul, tej
ghelei, au întâlnit mii, sute de mii sau poate chiar milioa
ne de priviri întrebătoare, la care au răspuns în toate 
împrejurările zâmbind. Altfel nu se putea. Zimbetul face 
parte din ritual, chiar dacă este sau nu marfa solicitată, 
dacă e de calitate bună sau mai îndoielnică. El, omul de 
după tejghea, nu ire nimic de împărțit cu tine, cel de 
partea cealaltă a tejghelei. Dimpotrivă, iți adresează un 
zimbet spontan, plecat din cele mai adinei și calde unghe
re ale bunei intenții, așa cum procedează, 
fetele de la autoservirea „Rustic", sau cele 
zinul de galanterie „Femina" (Petroșani).

In ultima vreme, tot mai mulți tineri și 
cenți ai școlilor de specialitate, completează 
lor care se ocupă cu deservirea. Cu toată 
toată prospețimea lor degajată, mulți, mult prea mulți 
dintre ei îți așează însă marfa în față cu o privire bla
zată. ștearsă, uneori întrebătoare parcă, mergind. pînă la 
a te face să înțelegi că le conturbi existența. De ce oare ?

Au lipsit, oare, acești tineri de la orele în care s-a 
subliniat la predare ce înseamnă „zimbetul" in relația 
cumpărător — vînzător sau pur și simplu nimeni nu le-a 
pomenit vreodată despre așa ceva ?

T. KARPATIAN

de exemplu, 
de la maga-

tinere, absol- 
rîndurile ce- 
tinerețea, cu
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Pe acoperișurile noilor 
blocuri ale cartierului 
Aeroport — Petroșani. 
Constantin Țurcanu, aju
tor șef de brigadă de 
fierari-betoniști execu- 
lînd nervura de oțel a 
blocului E 3-3.

Foto : I. LICIU

Atitudini
Id bogăția sa fantastică de 

fapte și întîmplări senzaționa
le, de imensă încărcătură u- 
mană, odiseea anticului Ulise 
ne oferă o legendă frumoasă, 
impresionantă și — în ceea 
ce oamenii au general-uman 
peste scurgerea timpului — 
din multe puncte de vedere 
încă actuală. Se spune în e- 
popeea lui Homer că Ulise, în 
lungul drum a) întoarcerii sa
le spre Itaca s-a rătăcit în 
insula Ogigia, aflată în stăpî- 
nirea frumoasei nimfe Ca lip
so. Și cum frumoasa era fru
moasă, și cum nici Ulise nu 
era de loc de lepădat, s-a gîn- 
dit Calipso că i s-a cam urît 
cu singurătatea, drept pentru 
care i-a propus viteazului și 
istețului naufragiat să rămî- 
nă cu ea pe insulă, să se că
sătorească și, ca răsplată, Ca
ii,pso îl va face nemuritor. 
Deși tentația era mare — în
gemănarea frumuseții cu ne
murirea — eroul grec nu și-a 
pierdut cumpătul și, după șap
te ani, a plecat de pe insulă 
întoreîndu-se în patria sa, la 
frumoasa Penelopa. statornica 
lui soție.

Are ceva tîlc povestea as
ta ? Bineînțeles, ca orice po

veste trebuie să aibă un tîlc. 
Căci, chiar peste milenii, e- 
xistă noțiuni umane — dragos
tea, statornicia, ura etc. — al 
căror conținut e aproximativ 
același. Și azi există viteji și 
isteți ca Ulise, soții statornice 
în dragoste ca Penelopa și. cu 
un pic de sinceritate, vom re
cunoaște că există, de aseme
nea, nimfe frumoase și soli
tare care nu au nici un chef 
să treacă cu vederea naufra

mic decît ceea ce realizează 
păstrîndu-și intactă indepen
dența.

Calipso cea contemporană 
are destule griji. Prima dintre 
ele este să fie întotdeauna 
frumoasă, atrăgătoare, să-și e- 
taleze cu randament maxim 
calitățile. Cea de-a Joua grijă 
este să facă tot ce-i stă în 
putință pentru a ascunde fap
tul că este Calipso din interes 
pentru că. am mai spus, ei'

Calipso din interes
giu) pe „insula" singurătății 
Joi- a vreunui eventual Ulise, 
fie el în pantaloni trapez și 
eu plete

Calipso cea contemporană 
are cîteva similitudini cu an
tica nimfă! este frumoasă și 
neînțeleasă, este atît de sin
gură (deși cunoaște lume mul
tă !) și de obicei neconsolată, 
este duioasă și înțelegătoare 
cu bărbații. Tntr-un cuvînt. 
este o fată bună, de suflet. 
Și mai are o mare calitate — 
nu cere nimic. Obține I De 
aceea nici nu se mărită, be
neficiul de pe urma acestui 
gest fiind incomparabil mai

nu cere nimic, obține doar. 
Cea de-a treia grijă este se
lecționarea foarte judicioasă 
a posibililor Ulise.

...Zilele trec pe nesimțite și 
bietul Ulise copleșit de sar
cinile sale de serviciu, cons
tată surprinzător că subordo
nata Calipso este destul de a- 
trăgătoare... Alteori, posomo
ritului Ulise (cîte greutăți nu 
sînt pe lumea asta I) îi merge 
drept la inimă zimbetul duios, 
cald, cu care îi este servită 
cafeaua.

Categoric, fata asta trebuie 
răsplătită într-un fel, uite 
chiar acum s-a primit de la

consiliu) popular a garsonieră 
da, bineînțeles, o merită din 
plin. Și acum îi vine lui rîn- 
dul să fie răsplătit — este in
vitat la inaugurarea locuinței 
fetei unde întîrzie pînă-n zori 
ca să studieze" condițiile de 
viață ale subordonaților. Bie 
tul Ulise este acum înlănțuit 
își neglijează total întreprin 
derea și familia, fără să-și 
dea seama că în acest „a- 
mor nebun" el este de la în 
ceput cel sacrificat.

Iată că acum, după atît; 
vreme de dragoste, se ved< 
izgonit din iatacul acestei Ca 
lipso din interes, căci trebu
rile au mers foarte prost la 
întreprindere, el a fost schim
bat și altul i-a luat locul. In
gratul I

Ulise s-a deșteptat. Totu' 
s-a năruit în.tr-o clipă și acun 
începe să gîndească invers 
Da, a fost o rătăcire. Dar nic; 
ea n-a scăpat, au mutat-o dis 
ciplinar ! Și el ? El ce să fa 
că ? Aici s-a compromis, a T®-1' 
și o sancțiune. Da. o să plece 
și el. dar în altă parte. Pe Ca 
lipso nu vrea s-o mai vadă 
Bine că a scăpat I Acasă 7 
Ce-o să facă acasă ? Poate că 
îl iartă. Tot Penelopa săraca 1

T. SOMEȘAN

SPAȚÎUL RÂS FUNDER H
Afirmarea practică a 

conștiinței — toată lu
mea o știe — înseam
nă, in ultimă analiză, a- 
firmarea spiritului de 
răspundere, a seriozită- ? 
ții personale cu care 
abordăm și înfăptuim 
obligațiile sociale, cerin
țele cotidiene alex vieții 
obștești și ale propriei 
noastre vieți. Uneori, în
să...

Uneori, însă, unii (și, 
uneori, nu tocmai pu
țini ') gîndesc cam astfel, 
ba, din păcate, fac din 
astfel de gînduri un ve
ritabil ..principiu de 
viață" : ..Ei bine, nu tre
buie chiar să mă omor 
cu firea... Dacă n-o să 
fiu eu, o să fie altul"... 
Dacă insul în cauză, cu 
alte cuvinte, n-o să se 
ducă în cutare zi la lu
cru, sau n-o să se achi
te de cutare misiune 
încredințată lui, n-o să 
se întîmple, în ordinea

largă a firii, nimic... N-o 
să se facă gaură-n cer, 
n-o să se tulbure nimic 
în marea armonie a 
Cosmosului. Și dacă, to
tuși, să zicem, se va 
ivi, cumva, pe undeva, 
vreun gol, se va găsi 
cineva care să-1 umple...

Demn de notat este și 
faptul că, nu o dată, o 
astfel de optică viciată 
primește — conștient sau 
nu — „încurajări" și 
„justificări" din afară, 
întreprinderea sau ins
tituția în care lucrează 
eroul nostru se grăbeș
te „să umple golul" — 
lucru firesc, fiindcă sar
cinile zilei cu pricina 
trebuie, totuși, îndepli
nite — fără să sancțio
neze, însă, cum se cu
vine, dezertarea de la 
răspundere și fără să-i 
insufle insului respectiv, 
printr-un curent de o- 
pinie sau printr-o mun
că educativă temeinică.

sentimentul propriei sa
le utilități, sentimentul 
că munca, aportul, crea
ția lui sînt necesare, do
rite, așteptate și impor
tante, sentiment ale că
rui valențe educative 
sînt mai mult decît re
levante.

Am vizitat de mai 
multe ori, la Lupcni, a- 
batajul în care lucrea
ză cunoscutul miner co
munist Petre Constan
tin, șef de brigadă și 
Erou al Muncii Socialis
te, abataj care, prin rea
lizările pe care le îns
crie cotidian pe graficul 
de întrecere, prezintă, 
pentru orice vizitator, 
un interes și o culoare 
aparte. Brigada lui se*
numără, după cum se
știe, printre primele din 
Valea Jiului care au iz
butit să scoată din ndîn- 
curi peste 10 tone de 
cărbune pe post de lu
cru. Ce s-ar fi întîmplat.

la acest loc de muncă, 
dacă un om, un singur 
om dintre membrii bri
găzii, nu. și-ar fi făcut 
datoria ?

Ritmul de muncă al 
brigăzii lui Petre Con
stantin a fost și e, de 
ani de zile, vizibil pen
tru oricine îl urmărește, 
cît se poate de strict, 
determinat pe ceasor
nic, cu o succesiune de 
operații ce cresc una 
dintr-alta, nepermițînd 
nici o eroare, nici o miș
care în gol. Toți mem
brii brigăzii acționează 
— s-ar spune — ca un 
singur om, sincroniz.în- 
du-și mișcările, cunoș
tințele, cadența brațe
lor și a inimii, la acest 
ritm, la această înaltă 
ștachetă a muncii. Fie
care îsi știe precis mi
siunea, fiecare o înde
plinește la fel do precis.

Rezultatele cucerite sini, 
de aceea, opera tuturoi 
și a fiecăruia în parte. 
Ce s-ar întîmpla, deci, 
în aceste condiții, dacă 
un om, un membru al 
brigăzii, unu] singur, 
s-ar eschiva, ar munci 
mai puțin, ar lăsa pe 
umerii altora propria sa 
răspundere ?

— Nimenj dintre noi 
— nc mărturisește Pe
tre Constantin — n-a fă
cut vreodată asta... 
Munca și rezultatele 
noastre se bizuie tocmai 
pe acest echilibru, pe 
faptul că fiecare și toți 
laolaltă contribuim la 
armonia întregului... La 
noi. în subteran. se 
poate merge decît îna
inte. Nu se poate face 
decît mai mult... Și, da
că vreți să v- dau un 
exemplu t de ani de zile, 
nici un n din brigada

noastră n-a lipsit — nici 
o zi l — de la lucru.

Ascultîndu-1 pe ve
chiul miner, ne-au su
nat în urechi alte cu
vinte, cele care le-am 
reprodus la începutul 
acestor rînduri... „Dacă 
n-o să fiu eu, o să fie 
altul!“... Șj ne-am dat 
seama cît de străin, de 
strident, dc nelalocul 
lor, sună astfel de vorbe, 
astfel de „principii do 
viață". în comparație cu 
abnegația, cu hotărîrea, 
cu profundul simț al 
răspunderii care guvern 
nează activitatea a mi
lioane și milioane de 
oameni ai muncii din 
țara noastră ' Și ne-am 
dat seama că acești oa
meni — prin însăși exis
tența lor — veștejesc 
practica detașării, a ne
păsării, a sprijinirii pe 
umerii celorlalți...

Paul GEORGESCU

ORGANIZARE
dar... lipsește aproape

EXISTA, 
cu desăvîrșire

(Urmare din pag. 1)

cursul timpului în care e pu
să în vînzare. se produce un a- 
devărat vacarm. Consumatorii, 
nemai'avînd loc în interior, ies 
în stradă, așezîndu-se pe bor
dura trotuarului, ca la iarma
roc. Penibilă panoramă. In rest, 
restaurantul „Minerul", care în 
sîmbăta la care ne referim era 
închis, „fortăreața* ce se, con-, 
struiește alături de el și căreia 
se intenționează să i se dea nu
mele de grădină de vară (va fi 
gata probabil pe la toamnă) și, 
colac peste pupăză restauran
tele „Carpați* și „Tic-tac" în 
mare formă de gazde pentru... 
nunți, astfel îneît, celorlalți mu
ritori ce ar mai vrea să bată la 
ușa lor, nu le rămîne decît să 
se uite cu jind prin perdele. 
Sincer vorbind, se putea oare 
concepe ceva mai fără cap ? 
Adică să lași la dispoziția unui 
oraș întreg, doar cele cîteva bu
fete care, în general nu știu a 
servi decît băuturi tari ? O i- 
dee mai năstrușnică e greu de 
închipuit.

Intr-o vreme, mai suplinea

consumul de pe strada princi
pală, bufetul „Grădinița". Acum 
acesta nu funcționează decît o 
jumătate de zi. Cauza ? Nu es
te decît o singură barmană. Ca 
să vezi optică de a face comerț, 
atît de bine gîndită îneît dato
rită celui care a hotărît-o, 
T.A.P.L.-ul, pierde zilnic circa 
2000 lei, ceea ce, după un cal
cul destul de simplu, înseamnă 
60 000 lei lunar. Dar, ce contea
ză la o casă mare I!

Aminteam despre unele as
pecte jenante. Să le concretizăm: 
așadar, caută omul o bere. Cum 
e normal intră în local, se a- 
șează la o masă și cere să fie 
servit. Civilizat, nu ? Bineînțe
les, numai că, ospătară sau os
pătarul. îl retează fără comen
tarii.

— N-avem I
Omul, totuși insistă. De ce, 

dacă j s-a spus clar că nu mai 
este ? Pentru că, știe el ce știe. 
Și într-adevăr, dacă va avea 
cumva norocul să-1 observe ci
neva din personalul de deser
vire. care „să-1 cunoască", a- 
tunci se va bucura de favorul 
de a i se arăta printr-o ochia-

dă, intrarea pc din dos. Ințelegînd 
cum se pune problema, consu
matorul se va ridica foarte dis
cret și se va mistui pe ușa ară
tată, în spatele căreia, oarma- 
nia, sau cinai șeful în persoa
na (depinde), îi va așeza în 
mină, cu gestul celui cure îți 
face un imens serviciu, 9 sticla 
cu bere, pe care o va consuma 
cu noduri în gît, ca și cînd nu 
ar fi plătit-o cu bani buni, ca 
și cînd i-ar fi fost dată din mi
lă. Apoi va pleca urmării) de 
acel sentiment de jenă amintit, 
provocat de conștiința faptului 
că, deși a plătit legal, a fost si
lit să consume pe ascuns.

Degradantă practică, ce înti
nează fața comerțului din acest 
oraș și care, spre indignarea 
celor ce sînt puși în situația să 
se izbească de ea, se desfășoa
ră nestingherită, sub ochii nepă
sători ai merceologilor și ai al
tor factori chemați să vegheze 
activitatea din acest sector. 
Cum să o vegheze însă, cînd ei 
fac apel cel mai mult la aseme
nea procedee ?!

Există suficiente motive pen
tru care, să nu se încarce spa-

țiul articolului de față cu pro
bleme legate de cei amintiți, ci, 
să le fie consacrat în întregime, 
unul din materialele ce vor ur
ma. Deoarece, ar fi dezolant 
pentru cititori, ca tocmai acei 
ce au răspunderea principală, să 
fie amintiți doar așa. în treacăt.

Nimic din ce e spus nu con
stituie exagerare. Dimpotrivă, 
e prea puțin, raportat la tot 
ceea ce se poate spune. Ori 
cum s-ar privi lucrurile, e de 
neînțeles, după ce anume reguli 
și criterii se face aproviziona
rea unităților 'de alimentație 
publică din acest oraș ? Și pî
nă cînd se va mai abuza dc 
înțelegerea acestor oameni răb
dători ? Pentru care motiv, nu 
se face în unitățile T.A.P.L. o 
aprovizionare ca lumea. îneît 
să se poată găsi oricînd ceea 
ce cauți ? Ce cauze extraordi
nare pot fi invocate spre justi
ficare ? Indiferent despre ce ar 
fi vorba, una singură rămîne 
în picioare 1 uimitor de defec
tuoasa organizare. In sectorul 
de care ne ocupăm, se vede că 
nu se mai știe de mult ce în

seamnă ritm continuu, cerere și 
ofertă ele. Nu se mai știe și, 
după cit se poate deduce, nici 
nu mai interesează, care sînt in 
fond nevoile de desfacere ! Și 
atunci, nu mai e deloc de mira
re că se lucrează întâmplător, 
ajungindu-se uneou la situații 
pe care nici dacă ar fi cineva 
anume plătit să le încurce nu 
ar reuși să facă un asemenea 
lucru, cu mai mult succes.

Nu s-a căutat a se face in a- 
cest materia] 0 pledoarie pentru 
băutură, așa cum poate ar fi 
tentați unii, să binevoiască a 
citi. Nu I S-a urmărit doar să 
se denunțe o stare de lucruri, 
oare de acum a devenit într-a
devăr supărătoare Pentru că « 
vorba de fapt de niște bunuri 
de necesitate normală, care, 
sînt create și pentru omul din 
Valea Jiuluii. acest om minunat 
ce cu ntîinile lui harnice și cu 
inima lui mare, stă ferm în pri
mele l-înduri ale constructori
lor noii vieți. Să nu se îngăduie 
deci nimănui nici să-i drămu
iască șj nici să-i stingherească, 
bucuriile satisfacțiile, clipele 
sale de răgaz.
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PREMISE ALE REUȘITEI
ACȚIUNII DE EXTINDER
A ACORDULUI GLOBAL

(Urmare din pag. 1) 

tite. Acordarea diplomelor și 
insignelor de fruntaș in gos
podărirea orașelor exprimă 
intr-o simbolică expresie re
cunoașterea și prețuirea de 
care se bucură acei cetățeni 
care s-au distins în acțiuni
le patriotice organizate in ca
drul' mobilizatoarei întreceri

(Urmare din pag. 1)

multora este că acordul global 
ar fi e formă de plată „preten
țioasă", legată de asigurarea 
«minut cu minut" a materiale
lor și a utilajelor necesare for
mației de lucru și de aici neîn
crederea, să-i zicem, a unor 
muncitori, cu toate că au exis
tat destule cazuri în care ei 
s-au putut convinge de avanta
jele unei asemenea forme de 
plată. Aș vrea să subliniez că 
c absolut necesar ca în compar
timentul aprovizionare să exis
te un merceolog numit pentru 
urmărirea zilnică a materialelor 
prevăzute în fișa tehnologică 
anexă la contractul angajament 
foitrucît majoritatea dificultăți
lor pe care le întâmpinăm în a- 
plicarea acordului global — ea 
decalări de termen, privarea 
formațiilor de a primi garanția 
reținută — sînt provocate de 
factorul asigurarea cu materia-

BEJENARU IOAN — Vul
can. Comisia de boli profesio
nale, la data de 19 septembrie 
1970, în urma examinării me
dicale la care ați fost supus, 
a concluzionat că, nu e vor
ba de boală profesională, așa 
cum pretindeți, ?i de boală 
obișnuită. Intr-un sens ase
mănător, se pronunțase de 
fapt și Institutul de experti
ză București, unde ați stat 
internat de la data de 16 II 
— 27 II 1970.

•Și atunci, dacă lucrurile 
stau așa, nu înțelegem ce a- 
nume doriți ? Nici noi și nici 
altcineva nu poate infirma 
un diagnostic, dat de persoa
ne și instituții, a căror obiec
tivitate *și competență nu 
comportă rezerve.

le. Organelor sindicale dc la 
loturi, le revine în primul rînd 
sarcina popularizării formei de 
salarizare, alături de maișitri și 
de tehnicieni.

In parte, această opinie este 
întemeiată. Se întâmpină încă 
greutății în aprovizionarea șan
tierului cu materiale și utilaje. 
Cum să asiguri o aprovizionare 
corectă, bine corelată — canti
tativ și sortimental — la cerin
țele producției, cînd înșiși titu
larii de investiții nu pun la dis
poziția constructorului, la timp 
util, documentația tehnică de 
execuție, materialele neputînd 
fi contractate la timp, deci Im
plicit- nici asigurate pentru in
trarea în operă ? Nu-i mai pu
țin adevărat că dificultățile se 
datoresc și lipsei de preocupare 
pentru o organizare internă te
meinică, dezinteresului manifes
tat nu odată de factorii răspun
zători, care au făcut ca nu toa
te punctele de lucru să fie apro
vizionate ritmic.

Desfășurarea susținută, in
tensă, a execuției este necesară 
pentru reducerea factorului 
timp, factor de primă condiție 
ca sistemului de plată în acord 
global să i se asigure un cadru 
cît mai larg de extindere. Por
nind de la faptul că duratele 
de execuție se regăsesc, pe lin
gă contractul angajament, și în 
grafice coordonatoare sau nor
mative, acest indicator trebuie 
orientat și impus, în primul 
rînd, factorilor care, înăuntrul 
perioadei respective, pot influ
ența pozitiv sau negativ respec
tarea termenului de punere în 
funcțiune, deci maiștrilor și teh
nicienilor. In acest context, de 
cea mai mare importanță este 
alegerea și numirea maistrului. 
Acesta trebuie să fie un mese
riaș priceput, cu dragoste de 
muncă, eu spirit organizatoric, 
cu un bogat ștat de serviciu. 
Dar rolul important al maistru
lui în conducerea directă a pro
cesului de producție este secon
dat și de cel al tehnicianului 
Grăitoare din acest punct de ve

dere sînt cifrele atinse in acor
dul global de normatorii : Du
mitru Datu — lot Livezeni : 50 
la sută ; Nicolae Dubaru — lot 
Petrila : 50 la sută și Iosif Dane 
— Iot Rușchița : 70 la sută din 
totalul muncitorilor. Din toate 
îotu-ri-le șantierului, lotul Ghe- 
lar punctul de lucru condus de 
maistrul Constantin Voica este 
singurul care încă nu a trecut 
la aplicarea salarizării în acord 
global, deși există condiții de 
aplicare a acestuia.

De curînd, a avut loc la șan
tier ana'liza aplicării salarizării 
în acord global și trasarea sar
cinilor de viitor în vederea ex
tinderii acestuia. Astfel, condu
cerea șantierului a defalcat prin 
decizii interne, sarcini concrete 
pe maiștri și tehnicieni, cu ter
mene și soluții, urmînd ca în 
trimestrul II 1972 întreaga ac
tivitate dc producție a șantie
rului să se încadreze în cifra de 
cel puțin 70 la sută a plătii 
muncii în acord global.

Co'ncluzionînd, e necesar a se 
reține că la Șantierul Valea 
Jiului al T.C.M.M. se impune 
ridicarea la un nivel mult mai 
superior a activității pentru apli
carea acordului global, iar mai
ștrii și tehnicienii punctelor de 
lucru cuprinse în această for
mă de salarizare, conducători 
direcți ai producției, trebuie 
să-și pună cu mai mult interes, 
cu o mai mare preocupare în 
valoare capacitatea organizato
rică și profesională în vederea 
extinderii salarizării în acord 
global, ■

Conducerea șantierului și a 
forului tutelar urmează să de- 
pună toate străduințele pentru 
asigurarea cu prioritate a ma
terialelor și a utilajelor necesa
re. efort ce se poate materializa 
în fina) printr-o planificare e- 
xigentă și judicioasă, concreti
zată într-o răspundere a tutu
ror factorilor. înceoînd de la 
șeful de echipă oină sus la șe
ful compartimentului de pregă
tire a lucrului — plan materia
le din cadrul forului tutelar.

Prietenii
înfrumusețării
intre municipii, orașe și co
mune. Pe piepturile multor 
sute de oameni din toate lo
calitățile Văii Jiului, strălu
cesc acum însemnele înfru
musețării.

Ceva invizibil, dar de o 
irezistibilă forță interioară ii 
leagă pe Iosif Szcllan, loan 
Geană, Elena Huruban (din 
Uricani), Maria Stoicoiu, Au
gustin Napău, Francisc Vasil- 
țum, Dumitru Cîmpeanu, Si- 
mion Ceteraș (din Lupeni), 
Ana Zurman, Alexandru Ni- 
coară, Iosif Ludovic, Dumitru 
Ceaușu, Ana Szakocs, Vasile 
Stănică (din Vulcan), Pavel 
Popa, Maria Barna, Ioan Bor- 
nemisa, Gheorghe Taeu, Al
bert Konya (din Aninoasa), 
loan Ciobanu, Ionel Popa, 
Nicolae Ursu, loan Mocanu, 
Maria Cîmpeanu, Francisc 
Brudi (din Petroșani), Iulian 
Cernea, loan Barbălată. Ele
na Apostol, Cornel Crujanic, 
Nicolae Paraschiv, Andrei 
Drui, Nicolae Trăilă (Petrila), 
loan Sălășan, Gheorghe Po
pescu, Ioan Marcu, Ion Sîn, 
Ioan Rusu (din Banița).

Sînt numai cițiva din miile 
de prieteni ai înfrumusețării 
care și-au contopit existența 
cu mugurii înfloriți, cu ver
dele crud al ierbii și mireas
ma prospețimii pămintului.
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VINERI 5 MAI

Soarele răsare la ora 5,01 și 
apune la ora 19,24. Zile trecute 
din an — 126. Zile rămase — 
240.

a productivității muncii"; Pe
trila: La ora 17, expunerea 
„Om și cetățean, patriotism și 
internaționalism"; Vulcan. Cu 
prilejul împlinirii a 154 de ani 
de la nașterea lui Karl Marx, 
la ora 17, este organizată o pre
zentare a vieții și activității ma
relui gînditor, acțiune întregită 
de o expoziție tematică în sala 
bibliotecii.

FOLM
EVENIMENTE

1945 — In Cehoslovacia a în
ceput răscoala de eliberare împo
triva ocupanților fasciști; 1941 
— A fost eliberată Etiopia. Săr
bătoare națională; 1821 — A 
încetat din viață Napoleon I Bo
naparte (n. 1769); 1818 — In 
orașul Trier din Germania s-a 
născut Karl Marx (m. 14. Jll. 
1883); 1963 — In Libia se săr
bătorește ziua proclamării unită
ții (a fost desființat sistemul fe
deral și s-a format un stat cen
tralizat cu un guvern unic).

VINERI 5 MAI

PETROȘANI — 7 Noiem
brie : Pădurea pierdută; Repu
blica : Hugo și Iosefina; LO
NEA — Minerul: Băieți buni, 
băieți răi; PETRILA : Decola
rea; ANINOASA : ’ începutul; 
VULCAN : Simon Bolivar; LU
PENI — Cultural: 12 oameni 
furioși.

mergem
VINERI 5 MAI

PROGRAMUL I : 6,00 Mu
zică și actualități; 7,00 Radio
jurnal; 8,00 Sumarul presei; 9,30 
Memoria pămintului românesc; 
10,00 Buletin de Știri; 10,05 
Cîntec și joc în ținutul Dolju
lui; 10,30 Portret în trei melo
dii : Harry Belafonte; 10,45 Se- 
lecțitini din operetele lui Paul
I. incke; 11,00 Buletin de știri;
II, 05 Din muzica popoarelor; 
11,15 Pe teme juridice; 11,25 
Album de cîntece; 12,00 Discul 
zilei; 12,15 Recita) Viorel Ban;

12.30 întâlnire cu melodia popu 
Iară și interpretul preferat; 13,CC 
Radiojurnal; 13,15 Avanpremieră 
cotidiană; 13,30 Scrisori către 
copii... semnate de scriitori; 13,40 
Muzică ușoară; 14.C0 Lucrări 
concertante; 14.40 Muzică de 
promenadă; 15,CC Buletin de 
știri; 15,05 Radioancheta econo
mică; 15,30 Pagini din muzica 
de estradă; 16,00 Radiojurnal;
16,15 Madrigale; 16.30 Concert 
dc muzică populară; 16,50 Pu 
blicitate radio; 17,00 Pentru pa 
trie; 17,30 Cîntă Ion Ulmeanu; 
17,40 Radiocabinet de informa
re și documentare; 18,00 Orele 
serii; 20,00 Tableta de seară; 
20,05 Teatru radiofonic. Premie
ră : „Cincizeci de trepte". Docu
mentar radiofonic realizat Ia U- 
zinele „23 August" dc Radu Du
mitru; 21,10 Cîntece populare;
21.30 Bijuterii muzicale; 22,00 
Radiojurnal; 22,30 Concert de 
scară; 22,55 Moment poetic; 
23.00 Concert de seară (conti
nuare); 24,00 Buletin dc știri; 
0,03—6,00 Estrada nocturnă.

și rolurile lor . Teodora Lucaciu 
11,35 Cărți și idei; 12,00 Tele 
jurnal; 14,00 Tenis de cîmp : 
România — Elveția în cadrul 
.Cupei Davis" — primele două 
neciuri de simplu Transmisiune 
directă dc la Arena Progresul; 
16,30—17,00 Teleșcoală. Bazele 
teoriei cinetico-moleculare. Legile 
gazelor; 17,30 Deschiderea emi
siunii de după-amiază; 17,35 
Muzică populară; 17,55 Cunoaș
teți legile ?; 18,10 Arta plastică : 
Muzeul Zambaccian; 18,25 Stop- 
cadru; 18,55 Oameni și fapte: 
19,10 Tragerea Loto; 19,20 1 001 
de seri; 19,30 Telejurnal; 20,CC 
Film artistic: „Visul unchiului" 
O producție a studiourilor so
vietice; 21,20 Drumuri în isto
rie. „Cărți de început"; 21,35 
Revista literară TV; 22,20 Selec- 
țiuni din concursul de cîntece a) 
Euroviziunii — 1972; 22,40 „24 
de orc.

VINERI 5 MAI

9,00 Deschiderea emisiunii de 
dimineață. Telex; 9,05 Reportaj 
TV : O definiție a tinereții; 9,30 
Gala vedetelor, 10,00 Curs de 
limba germană Lecția a 14-a; 
10,30 Film serial pentru copii : 
„Aii și cămila". Episodul „Că
mila care vorbește"; 10,45 Pa
gini de umor : „Aventuri în e- 
poca de piatră"; 11.10 Interpret

Ieri, temperatura maximă a 
fost la Petroșani de plus 11 
grade, iar la Paring de plus 4 
grade. Minima din cursul nopții 
a Oscilat între zero grade și plus 
6 grade.

Pentru următoarele 24 de ore : 
Vreme umedă, cu cerul mai mult 
acoperit. Vor continua să cadă 
precipitații sub formă dc ploaie. 
Vînt slab, pînă la potrivit din 
sectorul sudic.

CASA DE CULTURA URI
CANI. In sala mică, la ora 19, 
Cadran politic internațional cu 
tema „Securitatea europeană, ce
rință primordială a zilelor noas
tre".

CLUBURI — Lonea. La ora 
17, pentru elevii școlii dc cali
ficare, expunerea ; „Căile prin
cipale de realizare și dc creștere
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GOȘA IOSIF — Lupeni. In 
zadar vă agitați și faceți lar- 
mă. Nici conducerea între
prinderii și nici tovarășul de 
care amintiți în scrisoarea 
dv. nu poantă vreo vină. E- 
xistâ intr-adevăr precizări o- 
bligatorii, care de fapt v-au 
fost arătate șj explicate. In 
acestea, se arată toarte clar 
că dispozițiunile art. 39/1 și 
57 din Codul muncii, se refe
ră la situații excepționale, 
ele neavînd in vedere acele 
unități unde se lucrează în 
tură continuă.

CALARAȘU CONSTANTIN 
— Vulcan. Pentru a vă fi de 
folos vă rugăm să ne scrieți 
mai detaliat și îndeosebi să 
precizați locul dv. de muncă. 
Altfel ce și mai ales unde să 
căutăm ?

PA1CU ION — Lupeni, Des.- 
pre ce fel de amendă este 
vorba 7 Penală 7 Contraven
țională 7 Fiecare dintre aces
tea, ere regimul său. Ca să vă 
putem răspunde la întrebare, 
trebuie să cunoaștem actul 
prin care respectiva amendă 
a fost instituită, să știm eine 
l-a instrumentat și pentru 
ce 7

MAI MULTI CETĂȚENI — 
Petroșani. Pentru completa e- 
dificare a problemelor ce vă 
interesează, reproducem mai 
jos cele mai recente precizări 
făcute de Ministerul Muncii, 
cu privire la acordarea alo
cației de stat pentru copii i

Punctul I, alineatul II. In 
numărul copiilor pentru ca
re se stabilește alocația nu 
se includ cei care nu sînt în 
întreținerea familiei (copiii 
internați, în unități de ocro
tire, dați în plasament fami
lial. bursieri sau semibursi- 
eri, angajați în muncă, elevi 
in școli profesionale, ucenici 
la locul de muncă).

Red.

Pe pajiște au înfrunzit mestecenii

TRATAMENTE COSMETICE
In cadrul complexului de de

servire din cartierul Aeroport 
Petroșani al Cooperativei meș
teșugărești „Unirea" a fost des
chisă o unitate modernă de 
cosmetică pentru femei și băr
bați. Noua unitate este ampla
sată într-un local corespunză
tor, dotată cu aparatură moder

nă din import și încadrată cu 
personal cu pregătire de specia
litate. Fiind deschisă între ore
le 6—22, unitatea execută io- 
nizări, dezincrustări, epilații, 
machiaje, tratarea ridurilor, 
tratamentul bărbiei duble 
cationoterapie și altele.

(Urmare din pag. Z)

patul fiecărui schimb să fie a- 
fectată reviziilor și schimbării 
pieselor uzate pentru a asigura 
continuitatea funcționării utila
jelor în restul schimbului. Du
pă trecerea la programul de 6 
ore s-a. constatat ca un aspect 
negativ că factorii responsabili 
cu aprovizionarea, atât la mină 
cît și la centrală nu au putut 
asigura necesarul de piese de 
schimb sporit ca urmare a mă
ririi gradului de utilizare. în
tâmpinăm deficiențe în această 
privință datorită modului de a- 
provizionare care, la ora actua
lă nu este corespunzător, pentru 
a asigura o continuitate perfec
tă în • funcționarea utilajelor. 
Deși s-au luat măsuri și s-a in
tervenit în sensul asigurării 
pieselor de schimb necesare fie
cărui utilaj pentru a înlocui la 
timp pe cele uzate, în momen
tul de față sîntem deficitari cu 
aceste piese, din care cauză a- 
vcm destul de multe perturbații 
în funcționarea utilajelor. Deci, 
sub acest aspect sîntem încă 
deficitari, nu putem satisface la 
nivelul cerințelor solicitările ce
lor de la fronturile de lucru.

Pentru a nu avea în viitor 
probleme și mai mari cu utila
jele se impune, după părerea 
mea, să se reconsidere durata 
de amortizare a unor utilaje în 
sensul reducerii acesteia, ca ur
mare a creșterii timpului zilnic 
de funcțiomare față de regimul 
de lucru de 8 ore. (De exemplu 
durata de funcționare de 4 ani 
pentru transportoare nu poa
te să mai fie asigurată în con
dițiile actuale deoarece se va 
reduce mult față de programul 
de 8 ore datorită numărului 
mare de ore de funcționare. Va 
trebui, deci, ca în viitor să ne 
aprovizionăm cu utilaje precum 
și cu piese de schimb care în 
momentul de față nu ne sînt a-

P

sigurate în mod corespunzător, 
la nivelul cerințelor.

Este de pe acum necesar ca 
.mina Uricani, pentru a putea 

prelua în bune condițiunl sarci
nile pe trimestrele viitoare, să 
fie aprovizionată cu niște benzi 
transportoare pe care pînă în 
momentul de față n-am putut 
să le obținem. Consider că pu
nerea în funcțiune a puțului 3 
ne va ajuta mult în asigurarea 
unei aprovizionări mai bune a 
locurilor de muncă iar prin tre
cerea complexului în abatajul 
frontal ce urmează să fie dat 
în funcțiune în stratul 15 vom 
putea prelua sarcinile trimes
trului III în condiții care ne 
permit să fim optimiști. Consi
der, totuși, că nu am făcut des
tul în privința ridicării pregăti
rii profesionale a oamenilor, în 
special a lăcătușilor din subte
ran pentru a avea o calificare 
corespunzătoare ca atunci cînd 
fac aceste întrețineri de o oră 
planificată pe fiecare schimb, 
să asigure funcționarea utilaje

lor în bune condițiuni. Împreu
nă cu conducerea exploatării 
vom rezolva într-un timp scurt 
și această problemă.

— Cum se asigură, lotuși, la 
Uricani efectuarea la timp și în 
condiții corespunzătoare de ca
litate, lucrările de întreținere 
și reparație a utilajelor 7

— Aceste revizii <le circa o 
oră — o oră și jumătate, pro
gramate în cursul săptămînii la 
începutul schimbului sînt făcu
te de către un șef de echipă, lă
cătuș și respectiv electrician. 
Totul depinde de conștiinciozi
tatea acestor persoane. Dumini
ca sînt programate revizii la ca
re participă cel puțin maistrul 
principal electromecanic din ca
drul sectorului pentru asigura
rea bunei funcționări a utilaju
lui respectiv. In momentul de 
fată întâmpinăm greutăți din 
cauză că unele piese de schimb 
nu sînt executate corespunzător, 
producînd perturbați! în func
ționarea utilajelor.

Preocuparea noastră principală: 
asigurarea unei cit mai bune 

aprovizionări a brigăzilor de mineri
'Pulsul activității generale a 

minei este determinat în mare 
măsură de calitatea transportu
lui subteran, dc promptitudinea 
cu care sînt rezolvate cerințele 
minerilor privind aproviziona
rea cu materiale, vagonete goa
le. utilaje și diferite piese. In 
discuția avută eu maistrul prin
cipal Miron Belgun, locțiitorul 
șefului sectorului de transport 
ne-au fost înfățișate preocupă
rile acestui harnic și conștiin
cios colectiv pentru a veni în 
sprijinul brigăzilor de mineri.

— Trecerea la programul de 
6 ore — ne-a declarat interlo
cutorul — a ridicat serioase pro
bleme. Preocuparea noastră 
principală, de la aplicarea pro
gramului redus de lucru, a fost 
asigurarea unei cît mai bune 
aprovizionări a brigăzilor de 
mineri, ca ele să poată folosi 
productiv, în întregime, toate 
cele 6 ore de lucru. In acest 
sens am luat măsuri pentru 0 
bună funcționare a tuturor lo
comotivelor prin formarea u- 
no.r echipe de mecanlci-lăcătuși 
pentru efectuarea Ia timp a re

parațiilor, insistând u-se ca fie
care să-și îndeplinească sarci
nile cît mai bine cu putință.

Am avut și greutăți pe care 
le-am considerat inerente înce
putului ; unii din angajați) sec
torului se acomodau greu cu 
programul de 6 ore, risipeau 
încă mult din timpul de lucru. 
Pentru a-i convinge să se înca
dreze în disciplina cerută de 
noul program s-a dus cu acești 
oameni o insistentă muncă de 
lămurire. Rezultatele se văd. Am 
îmbunătățit mult activitatea în 
această perioadă mai ales prin
tr-o organizare mai bine gîndi- 
tă și prin disciplină, ajungîlid 
chiar să reducem numărul pos
turilor. Toți salariațdi din sec
torul de transport au sarcini 
concrete pe activități și specia
lități. în legătură cu măsurile 
luate în cadrul sectorului. In 
felul acesta am reușit ca în tri
mestrul I și în prima lună a 
trimestrului al 11-lea sectorul 
nostru să fie apreciat de con
ducerea exploatării pentru con
tribuția pe care a adus-o la rea
lizarea sarcinilor de producție.

Consider că esențial în activi
tatea conducerii sectorului a 
fost perseverența în urmărirea 
măsurilor pe care ni le-am pro
pus. consultarea cu muncitorii 
pentru îmbunătățirea perma
nentă a acestor măsuri. La în
demnul organizației de partid 
ne-a.m străduit să imprimăm 
fiecărui salariat din sector o 
responsabilitate sporită pentru 
rezolvarea reclamațiii or și sesi
zărilor muncitorilor de la fron
turile de lucru în legătură cu 
aprovizionarea. Aceste sesizări 
au fost și sînt analizate direct 
de către conducerea sectorului 
care. în funcție de situația con
cretă, ia operativ măsurile ce se 
impun pentru o mai bună de
servire a tuturor brigăzilor. Ba 
cerința minerilor. în ultima vre
me s-au luat măsuri hotărîte 
pentru a transporta în mină

lemn numai la dimensionarea 
cerută, potrivit monografiilor 
de armare. De asemenea, s-a 
trecut cu mai miultă promptitu
dine și exigență la organizarea 
lucrărilor de revizuire și repa
rație a utilajelor de transport 
din subteran luîndu-se îndeo
sebi măsuri eficiente pentru e- 
xecutarea la timp și Ia nivelul 
calitativ cerut a lucrărilor de' 
reparație și revizie la locomoti
vele Diesel. Conducerea secto
rului a luat de asemenea a serie 
de măsuri pentru a îmbunătăți 
transportul, în așa fel îneît ce'e 
trei sectoare de producție să-și 
desfășoare în bune condițiuni 
activitatea pentru a-și îndeplini 
șl depăși sarcinile de plan. în 
același timp s-a dat o deosebi
tă atenție sectorului de investi
ții. care are an plan mobiliza
tor, de a cărui îndeplinire de
pinde dezvoltarea minei în 
anii viitori. Despre modul în 
care a fost susținută activita
tea acestui sector de către per
sonalul de la transport poate 
vorbi și faptul că în luna apri
lie el și-a îndeplinit planul Ia 
toți indicatorii, fiind la înălți
mea celorlalte sectoare ale mi
nei.

★
Continuarea și sfirșitul anche

tei, în numărul de mîine al zia
rului. Vezi și „Steagul roșu" ne. 
6 995, 6 996, 6 998.

Mica publicitate
CAUT îngrijitoare pentru 

doi copii. Str. Viitorului, bloc 
40/2, Petroșani—Aeroport.

VIND Dacia 1100 în perfec
tă stare. Lămuriri : dr. Albert, 
Lupeni, str. T. Vladimirescu, 
44. Telefon 183.

4 DUMINICA 7 MAI

8,15 Gimnastica pentru toți.
8,30 Cravatele roșii.

10,00 Viața satului.
11.10 Să înțelegem muzica.
12,00 De strajă patriei.
12.30 Emisiune în limba ma

ghiară.
14,00 Telesport.
15.10 Postmeridian.
17,00 Fotbal i Sportul studen

țesc — Progresul Bucu
rești.

18.50 Vetre folclorice.
De la Dunăre la mare — 
Cîntece și jocuri populare 
din județul Constanța.

19.20 1 001 de seri : Bolek și 
Lolek : „Trofeul indian".

19.30 Telejurnal.
20,00 Reportajul săptămînii : De 

la fereastra mea (Brașov).
20.20 lașul... pe adresa dumnea

voastră.
Emisiune de varietăți rea
lizată la Teatrul Național 
„Vasile Alecsandri".

22.50 Telejurnal.

< LUNI 8 MAI

116.30 — 17,00 Curs de limba ru
să. Lecția a 13-a (reluare).

17,35 Deschiderea emisiunii.
17,40 La volan — emisiune pen

tru conducătorii auto.
18,00 Căminul.
18,45 Ecranul.
19.10 Noutăți cultural-artistice.
19.20 1 001 de seri i Bolek și

Lolek : Doi cavaleri.
19.30 Telejurnal.
20,10 Partidului. Emisiune de 

versuri.
20,25 Teatru foileton : Mușatinii 

(ultimul episod).
21.30 Noua tinerețe a Berlinului. 

Reportaj.
21,45 Să înțelegem muzica.
22.35 24 de ore.

Contraste în lumea capita
lului.

4 MARȚI 9 MAI

9,00 Deschiderea emisiunii de 
dimineață.
Telex.

9,05 Teleșcoală.
Biologie (anul III liceu).
Fiziologia circulației în ar
borele circulator.
Literatura română : Mo
mentul „Junimea" în dez
voltarea literaturii româ
ne.

9,55 Curs de limba rusă. Lec
ția a 14-a.

10.30 Ex-Terra ’72.
Tema a doua : Cosmona- 
veta.

10,55 Căminul (reluare).
11,40 Film serial : Patru tan- 

chiști și un cîine (XIII) — 
reluare.

12.35 Telejurnal,
16.30 — 17,00 Curs de limba 

franceză. Lecția a 14-a — 
reluare.

17.30 Deschiderea emisiunii de 
după-amiază.

Cum vorbim.
17.45 Steaua polară.
18.15 Universitatea TV.
19,00 9 Mai.
19.15 Publicitate.
19,20 1 001 de seri 1 Bolek și 

Lolek : Aventură marină.
19.30 Telejurnal.
20,10 Eroi au fost, croi sînt încă. 

Emisiune de cîntece și ver
suri.

20.30 Seară de teatru.
Premieră TV.
Agent dublu — de Ștefan 
Berciu.
Distribuția : Florin Piersic, 
Emanoil Petruț, Traian 
Stăncscu, Ovidiu Moldo
van, Chirii Economu, Flo
rina Luican.

21,55 Teleglob. Brno. Reportaj.
22.15 Vedete ale muzicii ușoare 

— Helena Vondrackova și 
Enrico Macias.

22.30 24 de orc.

4 MIERCURI 10 MAI

9,00 Deschiderea emisiunii de 
dimineață.
Telex.

9,05 Teleglob — Brno (reluare).
9,25 9 Mai (reluare).
9.45 Desen animat.

10,00 Curs de limba franceză. 
Lecția a 15-a.

10.30 Telecinemateca pentru co
pii și tineret : ..Povestea 
micului cocoșat" (reluare).

12,00 Telejurnal.
15.30 Teleșcoală.

Biologie (anul III liceu).
Fiziologia circulației în ar
borele circulator (reluare). 
Matematică (în ajutorul 
candidaților la concursul 
dc admitere). Relații me
trice. Arii.

16,30 — 17,00 Curs de limba en
gleză. Lecția a 14-a (relua
re).
Deschiderea emisiunii de 
după-amiază.

P ROGRAMUL
pentru 

săptâmîna 
viitoare

17.30 O viață pentru o idee ! 
Gheorghe Marinescu.

18,00 Timp și anotimp în agri
cultură.

18.30 Muzica.
Emisiune dc actualitate 
muzicală.

18,55 Oameni și fapte.
19,10 Tragerea Pronoexpres.
19,20 1 001 de seri : Bolek și 

Lolek : „Bunicul... fals".
19.30 Telejurnal.
20,00 Reflector.
20,15 Telecinemateca : Copilăria

lui Ivan.
Cu i K. Burliaev și V. 
Zubkov.

21,50 Interpretul săptămînii '. 
Maria Lătărețu.

22,05 Cititorii și creatorii despre 
tezele Uniunii Scriitorilor.

22,35 24 de ore.

4 JOI 11 MAI

9,00 Deschiderea emisiunii de

dimineață.
Telex.

9,05 Prietenii lui Așchiuță.
9,35 Cronica literară (reluare).

10,00 Curs de limba engleză. 
Lecția a 15-a.

10.30 Telecinemateca : Copilă
ria lui Ivan (reluare).

12,05 Portativ *72 — revista mu
zicii ușoare TV. (reluare).

12,50 Telejurnal.
16.30 — 17.00 Curs dc limba 

germană. Lecția a 14-a — 
reluare.

17.30 Deschiderea emisiunii de 
după-amiază.
Emisiune în limba maghia
ră.

18.30 Sensul acțiunii i Perfecțio
narea.

19,00 Muzică ușoară cu formația 
Tudor Arcadie.

19.15 Publicitate.
19.20 1 001 de seri : Bolek și 

Lolek... cowboy curajoși.
19.30 Telejurnal.
20,10 Avanpremieră.
20.15 Tinerii despre ej înșiși.
21,00 Pagini de umor ; Retros

pectivă Buster Keaton (I).
21.45 Mai aveți o întrebare ? 

Poluarea — o problemă la 
scară planetară.

22.30 24 de ore.

4 VINERI 12 MAI

9,00 Deschiderea emisiunii de 
dimineață.
Telex.

9,05 Mai aveți o întrebare ? 
Poluarea — o problemă la 
seară planetară (reluare).

9,45 Muzică ușoară cu formația 
Tudor Arcadie (reluare).

10,00 Curs de limba germană. 
Lecția a 15-a.

10.30 Film seria! pentru copii : 
„Aii și cămila" (reluare). 
Episodul ,.In deșert".

10.45 Pagini de umor (reluare).
11,35 Universitatea TV. (relua

re).
12.20 Telejurnal.
16,00 — 17,00 Teleșcoală.

Istoria României. Vechi 

cetăți de scaun — film. 
Fizică (In ajutorul candi
daților la concursul de ad
mitere). Electrostatica. Le
gile curentului electric 
continuu. Curentul conti
nuu în electroliți.

17.30 Deschiderea emisiunii dc 
după-amiază.

17.35 Arta plastică. Prin expozi
ții.

17,50 Stop-cadru.
18,15 Studioul artistului amator. 

Cîntece și jocuri de nuntă 
din Bihor.

18.35 Satul contemporan. 
Comuna noastră de azj și 
de mîine.

19,00 Oameni și fapte.
19.10 Tragerea Loto.
19,20 1 001 de seri t Bolek și 

Lolek : îmblânzitorul.
19.30 Telejurnal.
20.10 Pentru sănătatea dv. Ali

mentația și arteroscleroza.
20,25 Film artistic. Roata. Un 

film realizat de Andre Ha- 
guet și Maurice Debez. In 
rolurile principale : Jean 
Servais, Pierre Mondy, 
Catherine Anouilh. Paul 
Mercey. Premieră pe țară.

22,00 Ancheta TV. 
„Nedreptatea" de la Siria.

22,40 24 de ore.
Din țările socialiste.

4 SIMBATA 13 MAI

9,00 Deschiderea emisiunii de 
dimineață.
Telex.

9,05 Biblioteca pentru toți.
Mihai Eminescu (II).

9,40 De vorbă cu gospodinele.
9,55 Teleenciclopedia (reluare).-

10,40 Ancheta TV. (reluare).
11.20 Bucuroși dc oaspeți ? Sc- 

lecțiuni din spectacolul de 
varietăți (reluare).

12,05 Emisiune de educație sa
nitară.

12.15 Telejurnal.
16.30 Deschiderea emisiunii de 

după-amiază.
Emisiune în limba germa
nă.

18.15 Ritm, tinerețe, dans.
19,00 Cîntece de cîmpie. Versuri.
19.15 Avanpremieră.
19.20 1 001 de seri : Bolek ți 

Lolek : „încrucișarea spa
delor".

19.30 Telejurnal.
20.15 Teleenciclopedia.
21,00 Film serial ; Invadatorii, 

Ultimul episod.
21.20 Concert de buzunar. In 

distribuție: Puiu Călincs- 
cu, Rodica Popescu-Bită- 
nescu, Dodu Ionescu.

22,10 Țepi la Bruxelles.
Micro spectacol de varie- 
'ăți realizat de Televiziu
nea belgiană în colaborare 
cu a II-a Televiziune vest- 
germană.

2,30 Telejurnal.
22,45 Seară de romanțe eu Con

stanța Cîmpeanu și Cleo
patra Melidoncanu.
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Delegația guvernamentală 
militară română și-a încheiat

P. Chinezivizita în i
PEKIN 4 (Agerpres). — Delega

ția guvernamentală militară româ
nă condusă dc tovarășul Emil Bod- 
naraș, membru al Comitetului Exe
cutiv, al Prezidiului Permanent al 
G.C. al P.C.R., vicepreședinte al 
Consiliului de Stat, care a făcut o 
vizită prietenească în R. P. Chineză, 
la invitația’ Comitetului Central al 
P.C. Chinez și a guvernului R. P. 
Chineze, a părăsit joi Pekinul, pie
rind spre țară.

Oaspeții români au fost conduși 
de Ie Cien-in, membru al Biroului 
Politic al C.G. al P.C. Chinez, vice
președinte al Comisiei militare a 
G.C. al P.C. Chinez, Li Dă-șin, 
membru supleant al Biroului Poli
tic al C.C. al P.C. Chinez, șeful 
Direcției generale politice a Ar
matei Populare Chineze de Elibera
re, Ken Biao, membru al C.C. al 
P.C. Chinez, șeful Secției pentru re
lații externe a C.C. al P.C. Chinez, 
Ciao Kuan-hua, adjunct al ministru
lui afacerilor externe, Su Și-u, mem
bru al C.C. al P.C. Chinez, adjunct 
al ministrului apărării naționale, 
Cian |’ai-cien, membru al C.C. și 
locțiitor al șefului Marelui Stat 
Major.

Au fost prezenți ambasadorul Ro-

, la Pekin, Nicolae Gavriles- 
membri ai ambasadei.

★
MOSCOVA 4. — Coresponden

tul Agerpres, Laurențitt Dtiță, trans
mite : In drum spic patrie, delegația 
guvernamentală militară română, 
condusă de tovarășul Emil Bodnaraș, 
membru al Comitetului Executiv, al 
Prezidiului Permanent al C.C. al 
P.C.R., vicepreședinte al Consiliului 
de Stat, care a participat la festi
vitățile prilejuite de cea de-a 40-a 
aniversare a Armatei Revoluționare 
Populare Coreene, și a întreprins 
o vizită de prietenie în R. P. Chi
neză, a făcut o escală la Moscova.

La aeroportul Șeremetievo, dele
gația a fost întîmpinată de M. A. 
Iasnov, vicepreședinte al Prezidiului 
Sovietului Suprem al U.R.S.S., pre
ședintele Sovietului Suprem al 
R.S.F.S.R., general-colonel M. H. 
Kalasnik, locțiitor al șefului Direc
ției Politice Superioare a Armatei 
și Flotei Sovietice, lucrători ai C.C. 
al P.C.U.S., funcționari ai 
lui Sovietului Suprem al 
și ai M.A.E. al Uniunii

In aceeași zi, delegația 
tinuat drumul spre patrie.

mâniei 
cu, și

Prezidiu- 
U.R.S.S.

Sovietice, 
și-a con-

VARNA

SOFIA 4. — Corespondentul 
Agerpres, Constantin Amariței, 
transmite ; In stațiunea bulga
ră Drujba, lîngă Varna, conti
nuă lucrările sesiunii Consiliu
lui Federației Democrate Inter
naționale a Femeilor.

Tn cuvîntul rostit în ședință 
plenară, Suzana Gâdea. preșe
dinta Consiliului Național al 
Femeilor din Republica Socia
listă România, conducătoarea 
delegației române la sesiune,

s-a referit la activitatea Fede
rației în direcția întăririi uni
tății de acțiune a femeilor din 
lumea întreagă. în lupta pen
tru drepturi egale, libertate și 
democrație, pentru independen
ță națională, pace și progres. 
Conducătoarea delegației româ
ne a făcut, totodată, o serie de 
recomandări menite să contri
buie la găsirea unor forme mai 
variate de dezvoltare a legătu
rilor F.D.I.F. cu organizațiile 
neafiliate de femei.

Tito—BokassaDUBAI 4 (Agerpres). — La 
invitația guvernului Uniunii E- 
miratelor Arabe, o delegație ro
mână, condusă de Petru Burlacii, 
adjunct al ministrului afacerilor 
externe, face o vizită oficială în 
această uniune.

In ziua de 3 mai, delegația a 
fost primită de șeicul Rashid Ben 
Said Ben Maktoun, vicepreședin
tele Uniunii, de șeicul Khaldoun 
Ben Rashid, vicepreședintele Con
siliului de Miniștri, de Ahmed 
Khalifa Swedy, ministrul afaceri
lor externe, și de Khalifa Ben 
Zaid, prinț moștenitor și prim- 
ministru al Emiratului Abu 
Dhabi.

In timpul vizitei, delegația a 
purtat convorbiri la Ministerul 
Afacerilor Externe, Ministerul E- 
conomiei și Comerțului, Ministe
rul Petrolului și Industriei și la 
alte instituții din Uniunea Emi
ratelor Arabe.

In cadrul convorbirilor, care

ROMANEȘTI
s-au desfășurat într-o atmosferă 
de prietenie, au fost discutate as
pecte referitoare la dezvoltarea 
relațiilor de colaborare dintre Re
publica Socialistă România și 
Uniunea Emiratelor Arabe, pre
cum și probleme internaționale de 
interes comun.

★
BUDAPESTA 4. — Corespon

dentul Agerpres, Al. Pintea, trans
mite : Cu prilejul apropiatei săr
bătoriri a Zilei victoriei și a in
dependenței naționale a României, 
joi, ambasadorul Republicii So
cialiste România la Budapesta, 
loan Cotoț, a depus coroane de 
flori la mormintele eroilor ro
mâni căzuți în luptele pentru e- 
liberarea Ungariei de sub jugul 
fascist din localitățile Cserkeszolo 
și Szeged. Au mai fost depuse co
roane de flori din partea Amba
sadei române la monumentele și 
mormintele ostașilor români din 
localitățile Miskolc și Cegled.

BONN 4 (Agerpres). — Agenția 
D.P.A. anunță că, joi dimineața, a 
avut loc la Bonn o nouă întreve
dere între cancelarul Willy Brandt 
și liderul creștin-democrat, Rainer 
Barzel. La sfîrșitul convorbirii, pur
tătorul de cuvînt guvernamental, 
Conrad Ahlers, a subliniat că s-a 
căzut de acord ca dezbaterea în 
Bundestag a ratificării în cadrul ce
lei de-a doua și celei de-a treia lec
turi a tratatelor încheiate cu Uniu
nea Sovietică și Polonia să aibă loc 
în zilele de marți și miercuri, săp- 
tămîna viitoare.

★

BONN 4 (Agerpres). — După 
cum informează agenția D.P.A., 
cancelarul R. F. a Germanici, Willy 
Brandt, și liderul opoziției creștin- 
democrate, Rainer Barzel, au căzut 
de acord, în cadrul întrevederii pe 
care au avut-o joi dimineața, ca 
în cursul zilei de vineri să aibă loc 
o nouă convorbire între liderii parti
delor reprezentate în Bundestag. 
Este vgrba, după cum se știe, pe 
de o parte, de partidele Social-De
mocrat și Liber-Dcmocrat, respectiv 
coaliția guvernamentală, iar pe de 
altă parte de Uniunea Creștin-De- 
mocrată și ramura sa bavareză, U- 
nittnea Creștin-Socială, care formea
ză opoziția.

il

SANTIAGO DE CHILE 4. — 
Corespondentul Agerpres, Eugen 
Mp, transmite : In cadrul celei dc-a 
III-a sesiuni a Conferinței O.N.U. 
pentru comerț și dezvoltare, Mircea 
Petrescu, ministru consilier, a ară
tat, vorbind în grupul de. lucru nr. 
1, că sarcinile U.N.C.T.A.D. s-au 
înmulțit și au devenit mai com
plexe dacă se ține seama de rolul 
crescînd pe care el este chemat să-l 
joace în vederea transformării co
merțului internațional într-o pîrghie 
importantă a dezvoltării economice.

In comisia a treia, care exami
nează problemele financiare, a luat 
cuvîntul reprezentantul țării noastre, 
Dumitru Lăzăroiu. El a subliniat 
influențele nefavorabile ale crizei 
monetare occidentale asupra țărilor 
în curs de dezvoltare. Reprezentan
tul român a propus ca viitoarele 
negocieri să aibă loc într-un cadru

universal, care să permită partici
parea tuturor țărilor interesate în 
condiții de egalitate.

In comisia a patra a continuat , 
examinarea problemelor referitoare 
la transporturile maritime ale țărilor 
în curs de dezvoltare. Reprezentan
tul României, Gheorghe Calciu, în 
intervenția sa, a arătat că țarilor 
în curs de dezvoltare le revine în 
prezent o pondere îngrijorător de 
mică și în continuă scădere în flota 
maritimă comercială, ceea ce influ
ențează negativ dezvoltarea lor e- 
conomică.

Vorbind în cadrul primei comisii 
a conferinței, care analizează pro
blemele produselor de bază, repre
zentantul României, Mircea Lupescu, 
a exprimat sprijinul țării noastre 
pentru măsurile necesare privind fa
cilitarea accesului acestor produse pe 
piețele țărilor dezvoltate.

washington 4 (Agerpres). 
— In urma unui violent incen
diu declanșat în galeriile minei 
de argint „Sunshine", din Idaho 
cea mai mare mină de acest 
fel din Statele Unite, 29 de mi
neri și-au pierdut viața, iar alți 
52, btocați în galeriile pline de 
fum ale minei, la 
de peste 1 200 m.

o adîncime 
continuă să

at '^1
®5, '

zent să declanșeze, ca și în luna 
martie, o criză ministerială, re
latează agenția France Presse.

Miercuri, studenții au conti
nuat manifestațiile lor de pro
test în legătură cu reprimarea, 
Ia 27 aprilie, în fața Facultății 
de Drept, a unei demonstrații.

fie căutați de echipele de sal
vare. Eforturile salvatorilor, în 
ajutorul cărora au fost trimiși 
specialiști în combaterea incen
diilor, sînt îngreunate de flă
cările și fumul care blochează 
căile de acces. Incendiul este 
alimentat de bîrnele vechi și 
uscate din suprastructura gale
riilor. Mina „Sunshine", ou o 
vechime de 88 de ani, are o a- 
dîncime totală de 1 700 m. 108 
mineri au reușit să se salveze 
după izbucnirea incendiului.

BELGRAD 4 (Agerpres). — 
La Belgrad au avut loc convor
biri între președintele Iugosla
viei, Iosip Broz Tito, și preșe
dintele Republicii Africa Cen
trală, Jean Bedel Bokassa. Cei 
doi președinți. informează a- 
genția Taniug, au avut un 
schimb de păreri eu privire la 
situația internațională. Ei au 
examinat, de asemenea, activi
tatea țărilor neangajate în ul
timii ani, precum și acțiunilo 
acestor țări pe plan in»<-n>tio- 
nal în perioada care urmează. 
Au fost abordate, totodată, pro
bleme privind relațiile iusosla- 
vo-centrafricane. Agenția pre
cizează că schimbul de păreri 
s-a desfășurat într-o atmosferă 
de prietenie, r 
un grad înalt de

Concomitent, între Emil Lud- 
viger, membru al 
xecutiv Federal, j 
se, ministru de 
dinția republicii, 
convorbiri cu păți 
ile bilaterale. Cu acest prilej, 
interlocutorii au analizat proble
me privind dezvoltarea schim
bului de mărfuri, colaborarea 
industrială și tehnică, stabilirea 
de legături aeriene între cele 
două țări și alte probleme de 
interes comun. S-a convenit să 
se încheie un nou acord de co
laborare comercială și economi
că și să se formeze o comisie 
comună de colaborare economi
că.

manifestîndu-se
> înțelegere

Consiliului E- 
și Arige Patas- 

: stat la Prese- 
au avut loc 

■ivire la relați-

Cum va fi timpul

Situajia din Burundi
BUJUMBURA 4 (Agerpres). — 

După cum informează agenția 
France Presse, mai ntulți militari 
și foști miniștri în guvernul de la 
Bujumbura au fost arestați, în ur
ma evenimentelor de la sfîrșitul săp- 
tămînii trecute, îndreptate împotri
va regimului colonelului Michel Mi- 
combero. Miercuri seara, postul de 
radio burundez a difuzat un comu
nicat oficial, în care se anunța că 
armata stăpînește situația și că toa
te clădirile oficiale sînt păzite de 
soldați. Totodată, comunicatul îi 
chema pe cetățenii burundezi „să se 
organizeze în vederea unei lupte e- 
ventuale împotriva unor noi agre
siuni ale imperialismului".

Paralel cu întărirea măsurilor dc

securitate, în unele puncte activita
tea a revenit la normal. Postul de 
radio Bujumbura a anunțat că ae
roportul din capitala țării a fost 
redeschis, miercuri, traficului nor
mal.

Potrivit unor surse oficiale bu- 
rundeze, încercarea de lovitură de 
stat a fost pusă la cale dc unele 
„elemente tribaliste și monarhiste", 
ajutate de „mercenari străini". Pos
tul de radio burundez, reluat dc a- 
genția Reuter, a anunțat că mai 
multe sute de persoane și-au pier
dut viața în cursul luptelor dintre 
forțele fidele regimului și elemen
tele participante la tentativa dc lo
vitură de stat.

La Milano a avut loc cea de a 50-a ediție jubiliară a 
Tîrgului internațional. Au participat 90 de state, dintre care 
75 cu pavilioane proprii, pe o suprafață de 600 000 m2 expun 
12 000 dc firme, produse industriale, agricole și artizanat. 
R.S. România a participat cu șapte pavilioane cu produse 
ale firmelor „Mașinexport", „Chimimport", „Mecanoexport", 
„Electronum", „Metalimport", „Mașinimport", .Icecoop", etc.

In foto : Aspecte din pavilioanele R.S.R.

în luna mai

i

Vietnamul de sud

Forțe e patriotice iși continuă ofensiva
VIETNAMUL DE SUD 4 (A- 

gerpres). — Agențiile de presă sem
nalează că forțele patriotice din 
Vietnamul de sud își continuă ofen
siva în direcția orașului Flue — 
transmite agenția Reuter. Joi, uni-
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- 
tățilc forțelor patriotice au st|ppș 
unui puternic tir cu rachete bțtza 
de artilerie a trupelor americano- 
saigoneze „King", situată la nițmai 
13 km sud-vest de Hue. Căderea 
acestei baze, apreciază abservatorii, 
ar antrena și cucerirea de către pa- 
trioți a bazei aeriene Phu Bai, afla
tă în apropiere. Patrioții au pro
vocat grele pierderi inamicului, izo- 
lînd, de asemenea, șoseaua care du
ce la sud, către Da Nang. Coman
damentul forțelor americane din 
această regiune a recunoscut faptul 
că bătălia finală pentru Fine nu 
mai reprezintă decît o problemă de 
zile.

@ Un număr de 112 deputați 
laburiști au semnat o moțiune 
adresată cancelarului R.F. a 
Germaniei, Willy Brandt, prin 
care își exprimă sprijinul față 
de politica guvernului său de 
îmbunătățire a relațiile cu ță
rile socialiste din Europa. In 
moțiune se apreciază că poli
tica guvernului vest-german de 
dezvoltare a relațiilor cu țările 
socialiste corespunde interese
lor tuturor națiunilor și popoa
relor continentii'ui nostru.

După cum transmite agen
ția Khaosan Pathe.t Lao, în 
cursul unor recente atacuri ale 
aviației americane asupra teri
toriilor eliberate, alte trei avi
oane și două elicoptere apar- 
ținînd forțelor aeriene ale 
S.U.xA. a.u fost doborîte de pa- 
trioțij laoțieni.

Cu acestea, numărul avioane
lor și elicopterelor americane 
doborîte deasupra1 Laosuîui se 
ridică la 2 364.

Partidul Comunist din E- 
cuador se pronunță pentru uni
tatea tuturor forțelor din țară 
în vederea unei lupte comune 
pentru apărarea bogățiilor na
ționale ecuadoriene împotriva 
exploatării lor de către mono
polurile străine — se arată în- 
tr-o declarație difuzată de con
ducerea partidului, la Guayaquil, 
și reluată de agenția Prensa 
Latina.

® Alexei Kosîghin, președin
tele Consiliului de Miniștri al 
U.R.S.S., l-a primit, Ia 4 mai, 
la Kremlin, pe Valery Giscard 
d’Estaing, ministrul economiei 
și finanțelor al Franței, sosit în 
vizită în U.R.S.S. După cum re
latează agenția TASS, întreve
derea a prilejuit un amplu 
schimb de păreri Privind dez
voltarea relațiilor sovieto-fran- 
ceze în diferite domenii, precum 
și adîncirea colaborării econo
mice, tehnice și industriale bi
laterale.

Alegerile preliminare desfășurate 
marți în statele Ohio, Indiana, Ala
bama și districtul Columbia par să 
clarifice într-o oarecare măsură lu
crurile în sinul Partidului democrat 
a cărui convenție programată pentru 
luna iunie la Miami Beach trebuie 
să investească pe candidatul oficial 
la scrutinul prezidențial din luna 
noiembrie. Deși au rămas încă multe 
semne de întrebare, competiția ale
gerilor preliminare a cernut dintre 
numeroșii candidați democrați trei 
protagoniști care se definesc Ca li
deri ai curentelor de stingă (sena
torul George McGovern) de centru, 
(senatorul, fost vicepreședinte), Hu
bert Humphrey și respectiv dc 
dreapta, (guvernatorul rasist al sta
tului Alabama. George Wallace).

Dacă pentru republicani lucrurile 
sînt foarte clare, 
rea candidatului în persoana pre
ședintelui Nixon 
drept o chestiune de 
democrații se află încă în această a 
șaptea săptămînă de alegeri preli
minare în cumpănă. Din cele 12 
candidaturi cu care au debutat pre
liminariile în statul New Hampshire. 
Florida și Illinois, numai cei trei 
se dovedesc a fi viabili din punct 
de vedere politic. Surprizele nu au 
lipsit de la început. Senatorul Ed
mund Muskie, considerat înainte ca 
avînd cele mai mari șanse între as
piranții democrați. la președinție, a 
pierdut constant teren, fiind deter
minat să renunțe cu totul la parti
ciparea directă în testele prelimina
riilor. In același timp, senatorul 
George McGovern, aproape ignorat 
dc aparatul partidului democrat, a 
înregistrat o ascensiune spectaculoa
să, iar Hubert Ilumpbrey a reușit 
cu greu să-și păstreze o poziție mo
destă pînă la aceste ultime alegeri.

La o analiză mai atentă a cam
paniei electorale desfășurate în ca
drul preliminariilor de pînă acum, 
se constată că lipsa unui program 
politic clar constituie prima cauză 
a schimbărilor înregistrate în echi
pa protagoniștilor democrați. Tot
odată, acest fapt a făcut ca parti
dul democrat să nu poată reuni în 
jurul unei personalități toate for
țele sale pentru a oferi o alterna
tivă politică și un contracandidat 
valoros președintelui Nixon, hotărît 
să-și reînnoiască mandatul. Senato
rul Edmund Muskie și-a pierdut 
prestigiul de favorit la obținerea 'în
vestiturii partidului datorită ambi
guităților și oscilațiilor în poziția 
adoptată față de diferitele proble
me aflate în imediata atenție a ale
gătorilor.

In contrast cu fostul favorit, se
natorul George McGovern a căutat

să-și creeze o platformă politică de 
larg interes național prin evitarea 
rezervelor mărturisite sau nemărtu
risite, pornitul de la problemele de 
ordin local, care au ocupat în mod 
firesc un loc central în campaniile 
electorale ale preliminariilor. Expo
nent al curentului liberal din ca
drul partidului democrat, McGovern 
a interpretat atent preocupările fi 
neliniștea alegătorilor americani bl
ind poziție deschisă împotriva răz
boiului din Vietnam pe care îl con
sideră drept sursa crizei politice și 
morale din societatea americană. El 
vede în încetarea neîntîrziată și ne
condiționată a intervenției militare 
americane în Indochina și r e trage-

întrucît desetnna-

este considerată 
necontestat,

Comentariu! zilei

re de sufragii, speculînd cu abili
tate nemulțumirile create 
anumitor comunități de aplicarea 
măsurilor de desegregate. Succesele 
sale electorale sînt circumscrise însă 
în statele Indiana, cunoscute pentru 
(oncepțiile lor segregaționiste.

Chiar dacă aceste evoluții nu 
vor dovedi hotărîtoare în ceea 
privește alegerea persoanei care 
urma să fie investită de Convenția 
partidului democrat ele denotă ac
centuarea delimitărilor în rîndurile 
electoratului democrat, fapt care nu 
va putea fi ignorat la Miami Beach. 
Deși vîrfurile partidului democrat 
agrează pe senatorul Hubert Hum 
phrey, nu poate fi trecut cu vederea 
ecoul pozițiilor senatorului McGo
vern, îndeosebi în rîndul maselot 
de alegători tineri care însumează, 
după unele statistici, peste 25 mi
lioane de voturi, suficient de multe 
pentru a înclina balanța electorală 
în favoarea acestora.

în sinul

se 
ce 
ai

rea tuturor trupelor S.U.A. din a- 
ceastă regiune, singura soluție rea
listă de ieșire a Statelor Unite din 
război. McGovern nu s-a oprit la 
condamnarea războiului, ci a acor
dat atenție dificultăților economice, 
inechităților fiscale, creșterii prețuri
lor, necesității unui program de re
vizuire a priorităților economice în 
sensul reducerii substanțiale a po
verii cheltuielilor militare, care gre
vează asupra unor sfere vitale ale 
vieții sociale, ceea ce a contribuit 
la ascensiunea sa electorală. Spre 
deosebire de McGovern, senatorul 
Hubert Humphrey, fost vicepreșe
dinte în perioada guvernării Admi
nistrației Johnson este considerat 
parte responsabilă în escaladarea 
războiului și handicapat, în conse
cință, în campania electorală. Cu 
toate acestea, sesizînd starea de spi
rit a opiniei publice, Humphrey s-a 
angajat în condamnarea războiului 
din Vietnam, inițiind chiar acțiuni 
în vederea suprimării tuturor fon
durilor destinate susținerii operațiu
nilor militare din Indochina. Dato
rită acestei poziții și a criticilor 
formulate la adresa programului e- 
conomic al actualei Administrații, 
Hubert Humphrey a reușit să refacă 
handicapul obținut în „victorii psi
hologice" în alegerile din statele In
diana, Ohio, Pennsylvania, primele, 
de altfel, după o serie de rezultate 
modeste în scrutinurile anterioare.

Deși nu este agreat de vîrfurile 
partidului datorită concepțiilor sale 
rasiste, guvernatorul statului Ala
bama, George Wallace, care pretin
de mandatul democraților pentru a 
candida în alegerile prezidențiale a 
reușit să întrunească un număr ma-

Paul DIACONI:

★
VIETNAMUL DE SUD 4 (Ager

pres). — După cum anunță agenția 
„Eliberarea", în orașul Quang Tri 
a fost instaurată puterea populară, 
o dată cu înființarea unui Comitet 
popular revoluționar provizoriu în 
localitate. Printr-un decret dat pu
blicității de acest comitet, se face 
cunoscut că, după eliberarea orașu
lui-, se proclamă abolirea adminis
trației și a organelor exponente ale 
regimului-marionetă de la Saigon.

★
VIETNAMUL DE SUD 4 (A- 

gerpres). — Soldați epuizați, ca
re au supraviețuit marșului de 
peste 60 km, după ca au scă
pat din orașul Quang Tri. eli
berat de forțele patriotice, au 
jefuit miercuri, la Hue. maga
zinele- Și au dat foc clădirilor 
din piața orașului și unei fa
brici de ciment — transmi
te agenția United Press Inter
national. Vechea capitală impe
rială, supraaglomerată de valul 
de refugiați și soldați fără co
mandanți, semăna miercuri, cu 
un oraș în care nu mai există 
nici un fel de control, relatea
ză aceeași agenție.

® In cadrul unei manifestări 
organizate de Congresul națio
nal al sindicatelor din India, 
premierul Indira Gandhi, a a- 
dresat un apel Ia acțiune pen
tru creșterea producției indus
triale, în scopul ridicării sectoa
relor mai puțin dezvoltate ale 
societății, informează agenția 
de presă INDINFO.

® Norodom Sianuk, șeful 
statului cambodgian, președin
tele Frontului Național Unit al 
Cambodgiei. care efectuează o 
vizită în Republica Populară 
Democrată Coreeană, a fost oas
petele orașului Sari won, rela
tează agenția A.C.T.C. In cursul 
acestei vizite, Norodom Sianuk 
a fost însoțit de Kim Ir Sen, 
șeful statului, președintele Ca
binetului de miniștri al R.P.D. 
Coreene.

® Conflictul dintre studenți 
și autoritățile lonnoliste se 
amplifică și amenință în pre-

®' Fidel Castro, prim-secretar 
al Comitetului Central al Parti
dului Comunist din Cuba, pri
mul ministru al Guvernului Re
voluționar al Republicii Cuba 
va vizita, în fruntea unei dele
gații de partid și guvernamen
tale. la mijlocul lunii iun,ie, Re
publica Democrată Germană.

@ In primele patru luni ale 
anului 1972, costul vieții în Ar
gentina a înregistrat, potrivit 
unei statistici date publicității 
la Buenos Aires, o creștere 
26,3 la sută.

In perioada aprilie 1971 — 
prilie 1972, costul vieții în 
ceastă țară a crescut cu 55
sută — indică aceeași statistică.

de

a- 
a- 
la

ROMA. — Au început întrece
rile turneului de la Bari, competi
ție dc calificare pentru campiona
tul european feminin dc baschet. 
In primele partide disputate s-au 
înregistrat următoarele rezultate : 
Israel — Grecia 77—40 (32—16); 
Austria — Anglia 63—50 (39—22); 
Italia — Scoția 94—31 (47—11).

ROTTERDAM. -— Reprezentati
va de fotbal a statului Peru, aflată 
în Europa, a jucat la Rotterdam cu 
selecționata Olandei. Victoria a re
venit gazdelor cu scorul de 3—0 
(2-0).

Polonia — 3 044 puncte etc.

ATENA, — La Atena, în pre
zența a 25 000 dc spectatori, s-a 
disputat returul meciului dintre se
lecționatele Greciei și Danemarcei, 
contînd pentru sferturile de finală 
ale campionatului european de fot
bal . rezervat echipelor de tineret. 
Fotbaliștii greci au cîștigat cu scorul 
de 5—0 (2—0) și s-au calificat în 
semifinale, unde vor întîlni pe în- 
vingătoarea partidei Cehoslovacia — 
Suedia.

BELGRAD. — Turneul interna
țional masculin de baschet de la 
Belgrad s-a încheiat cu victoria re
prezentativei Iugoslaviei, care a ter
minat competiția neînvinsă, totali- 
zînd 6 puncte. Pe locul doi s-a cla
sat o selecționată internațională — 
4 puncte, urmată dc U.R.S.S. — 2 
puncte și Brazilia — zero puncte.

(Redacția și administrația ziarului l Petroșani, strada Republicii Nr, 90, telefon i 1662

PARIS. — Echipa de rugbi S caua 
București și-a început turneul în 
Franța jlicînd la Poitiers în com
pania unei selecționate regionale. 
Victoria a revenit rugbiștilor 
cezi cu scorul dc 17—0.

MOSCOVA. — Selecționata o- 
limpică masculină de baschet a 
S.U.A., aflată în turneu în U.R.S.S., 
a susținut Ia Tallin un nou meci 
cu reprezentativa R.S.S. 
Bâschetbaliștii americani 
nat învingători cu scorul dc 80—75 
(40—40).

Estonia, 
au termi-

11 an-

MtjNCHEN. — Concursul 
național de pentatlon modern 
Heidenheim (R. F. a Germanici) â 
continuat cu disputarea celei de-a 
4-a probe — înotul. Vie oria a re
venit sportivului român Albert Co
vaci cu 1 172 puncte (300 m liber 
în 3’32’’9/10). Pe locul second s-a 
clasat finlandezul Salminen — 1 164 
puncte, urmat de vest-germanii Wer
ner — 1 136 puncte și Esser — 
1 100 puncte. Pe echipe, proba a 
revenit selecționatei secunde a R F. 
a Germaniei cu 3 325 puncte, ur
mată de Suedia — 3 108 puncte. 
Ungaria — 3 096 puncte, U.R.S.S. 
— 3 080 puncte. România — 3 060 
puncte. Finlanda — 3 048 puncte.

inter- 
de la

LONDRA. — In penultima run
dă a turneului internațional de șah 
de la Thornaby (Anglia), marele 
maestru român Fiorin Gheorghiu 
(avînd piesele negre) a remizat cu ma
rele maestru maghiar Bilek. Remiza a 
fost consemnată și în partida Ree
— Parma. Larsen, singurul jucător 
neînvins, a obținut a opta victorie, 
cîștigînd partida, cu Cafferty.

In clasament conduce Larsen (Da
nemarca) cu 11 puncte, urmat de 
Liubojevici (Iugoslavia) și Portisch 
(Ungaria) — 9 puncte. Gligorici 
(Iugoslavia) — 8,5 puncte, Gheor
ghiu (România). Parma (Iugoslavia)
— 7,5 puncte etc.

COPENHAGA. — 
olimpică de fotbal a

Selecționata
Danemarcei,

care se pregătește pentru meciul re
tur, din preliminariile turneului o- 
iimpic, cu echipa României, a sus
ținut un joc de verificare la Co
penhaga cu reprezentativa de ama
tori a Angliei. Fotbaliștii englezi au 
terminai învingători cu scorul dc 
2—1 (0—0) prin golurile înscrise de 
Butterlield (min. 60) și Haider (min. 
83). Pentru gazde a marcat în mi
nutul 88 Roentved

Ieri s-a disputat în Capitală 
meciul dintre echipele Dinamo 
București și Farul Constanța, 
contînd pentru etapa a 23-a a 
Diviziei A la fotbal. Intîlnirea 
s-a încheiat cu un scor alb, 0—0. 

(Agerpres)

La Federația de fotbal s-au 
tras ieri la sorți meciurile din 
cadrul semifinalelor Cupei Ro
mâniei Echipa Rapid va juca 
în Capitală cu Metaiul Bucu
rești, iar Dinamo București va 
întîlni pe Jiul Petroșani, la Cra
iova, sau Sibiu. Partidele se vor 
disputa la 14 iunie.

(Agerpres)

Luna mai a debutat cu o vreme închisă și umedă cu 
precipitații mai abundente în sudul și estul țării. Ca urina
re, în marea majoritate a zonelor agricole starea de umi
ditate a solului a fost sensibil ameliorată. Un oarecare de
ficit se mai menține încă Ia culturile de toamnă situate în 
centrul și sudul Dobrogei, precum și, local, în Bărăgan și 
sudul Transilvaniei.

Sub aspectul precipitațiilor, potrivit prognozei Institu
tului meteorologic, această lună va fi în general mai apro
piată de normal, mai răcoroasă în prima decadă și cu al- 
ternari frecvente (le perioade însorite și călduroase cu in- 
tervale relativ mai răcoroase și ploioase în celelalte două 
decade. Condițiile agrometeorologice specifice sînt însă pri
elnice agriculturii, asigurînd premise favorabile obținerii 
unor recolte bune. Vegetația, deși vremea s-a răcit în ulti
ma perioadă, este avansată. Griul de toamnă, bunăoară, are 
o dezvoltare bună, mai ales în zonele cerealiere de bază și 
va înspica, în următoarele zile, în sudul și vestul țării și, 
în a doua decadă, în aproape toate celelalte zone agricole. 
Semănăturile de primăvară au răsărit uniform, dar și-au în
cetinit temporar ritmul dc creștere din cauza temperaturilor 
scăzute.

In aceste condiții, atît culturile de cîmp, cit și cele 
furajere vor avea o bună umiditate, însă, o dată cu ele, 
se vor dezvolta intens și buruienile, fapt ce impune folosi
rea la maximum a zilelor favorabile lucrului în cîmp pen
tru distrugerea acestora. Lucrătorii de pe ogoare trebuie, 
de asemenea, să fie pregătiți temeinic pentru a aplica la 
timp măsurile de prevenire și combatere a bolilor ce pot fi 
favorizate în această perioadă de regimul hidrotermic din 
aer și sol.

IIIIIIIIIȘII
organizează concurs pentru 

ocuparea unui post de:
— TEHNICIAN PRINCIPAL PROIECTANT
Concursul va avea loc Ia sediul unității în 

data de 20 mai 1972.
Candidații vor prezenta actele de studii și de 

vechime în funcție potrivit prevederilor Legii 
nr. 12/1971 (anexa 2).

Salarizarea, conform H.C.M. 914/1968.
Informații la biroul personal al unității, tele

fon interurban : 149.

INSTITUTUL DE MINE 
PETROȘANII

angajează prin concurs :

— ȘEF SERVICIU CONTABILITATE-FI- 
NANCIAR

Cu respectarea prevederilor H.C.M. 914/1968 
și a Legii nr. 12/1971. Concursul va avea loc la 
sediul institutului la data de 20 mai 1972.

Cererile de înscriere la concurs se vor depune 
la biroul personal al institutului (telefon 1050— 
1051), de la care se pot obține și relații supli
mentare.

Tiparul — întreprinderea poligrafică Hunedoara — Subunitatea Petroșani
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