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EROUL MUNCII
sau

NĂRtTIA PERSONALITĂȚII
• Munca: act major tic 

creație.

• A fi emu: a trăi la 
timpul VIITOR.

• Titanul din lupeni...
In ciuda virtuților ei creatoa

re. munca proci».«.ivâ a fosl ..Ce
nușăreasa" istoriei. O ..Cenușă
reasă' ÎNJOSITĂ — ca muncă 
a sclavului - deși din truda a- 
cestuia s-au ridicat cele șapte 
minuni ale .'urnii vechi ; IGNO
RATĂ — ca muncă a Iobagului 
— deși fără ea nobilimea feu
dală n-ar fi strălucit în lapte de 
arme și în aventuri galante ; 
DISPREȚUITA de slujitorii bise
ricii. ca blestem pentru păcatul 
originar deși fără munca meș
teșugarului urmașii sfîntului Pe
tru. pe pămînl. n-ar îi strins fabu
loasele lor averi; BATJOCURI- 
TA de burghezul de ieri și de 
azi care a transformat-o în mar
fă iar pe proletar in ..oropsit a) 
soi ții ', deși fără spolierea mun
cii acestuia n-ar ii existat me
sele imbuibaților de ieri și nici 
simfoniile de beton și sticlă ale 
♦ it talul oraș Brazii, de azi.

Drama existențială a omului, 
de-a lungul mileniilor, rezidă in 
aceste pardaoxuri ale unor so
cietăți
Trează pp oamenii 
înstrăinează de 
singurul Ior bun : 
MUNCA. De ace
ea in acesle so 
cielăți. omul nu se 
afirmă ca persona
litate cl se NEA 
CĂ chiar dacă în 
sinul lor trăiesc 
oameni minunați 
ca acel Bozan din 
nuvela ..Uzina vie' 
de AI. Sabia atit 
de dăruil muncii 
sale șl care se 
bucura ca un co
pil cind pe poarta 
fabricii ieșea o 
mașină noue

Revoluția prole
tară. eliberindu-1 
pe om. a deschis 
epoca celei 
mari
personalității 
reabilitat 
redindu-i 
și demnitatea 

vitute
socialismul a iacul 
premisa moralită
ții ; dinlr-o rușine 
o chestiune de o- 
noare ; 
blestem, 
dintr-un 
vor de 
dmtr-o 
reasă"
o regină a 
ții. Munca 
asliel. decretată ACT MAJOR 
DE CREAȚIE și REALIZARE 
SUPREMA a lot ce este mai 
prețios in ființa omului. „Biela 
Ini Bozan" — mingîiată de a- 
ccsta ca un obiect scump — 
devine simbolul „suflului crea
tor cu care muncitorul s-a dă
ruit. in timp, muncii sale" — 
cum spunea cineva — iar Bo- 

pretigurarea oricăruia din

Ro

miine 
înalte

față de viitorul societății și al 
omului, eroul muncii devine 
UN OM AL VIITORULUI.

Prin exemplul său personal, 
ei capătă însă și valoare de sim
bol ce l situează, de asemenea, 
in perspectiva zilei de 
căci randamentele sale
devin ștacheta întrecerilor spre 
care tind cei din jurul său iar 
el, STIMULATOR social ce pro
pulsează hărnicie. Vechiul of
tat : ..Muncim cit trăim" se trans
formă, treptat — sub puterea de 
contaminare a aceluiași exem
plu — înlr-un sentiment al ple
nitudinii : „Trăim cît muncim' 
A TRAI LA TIMPUL VIITOR 
mî Se pare a fi, deci, caracte
ristica esențială a eroului mun
cii. Ea îi dă măreția piscurilor 
albe și frumusețea visului cu
tezător.

★

in care exploatarea frus- 
muncii și fi

Cind. de la tribuna conferin
ței extraordinare de partid ju
dețene, Eroul Muncii Socialiste 
Petre Constantin — șef de bri
gadă la mina lupeni — prefă
cea mun|l de cărbune în bflan-

r

mai 
înfloriri a 

Și a
munca 
vocația 

u
Dinlr-o ser- 

nmilitoare.

dintr-un 
un cult; 
chin, iz- 
bucurie ; 
„Cenușă- 

a istoriei, 
virlu- 

i fost.

DIN „FORUMUL
DEMNITĂȚII CETĂȚENEȘTI"
o viață risipită prea devreme

l)e fapt, viața nu trebuie ri
sipită nicicînd. I n mnrc poet 
român spunea că „ne este da
tă <a să o trăim". Desigur, nu 
oricum. Trebuie trăită astfel 
incit, privind mai apoi peste 
ea, să nu ne fie niciodată ru
șine, să fim oricind in stare să 
afirmăm că nu am chcltuit-o in 
zadar, că am făcut foi ce se 
putea face, im it să avem drep
tul dc* a sta 'n fota noastră și 
a oricui, cu fruntea sus.

D. Voichițn din Petroșani a 
gindif mai puțin, sau poale 
chiar dc loc la asemenea lu
cruri. Tentatu <le mirajul aven
turii, a pornit-o io jos și, e 
destul de mult timp <L> acum, 
dc cind se rostogolește mereu. 
Încă nu arc 30 dc ani. dar e 
greu de presupus că a rămas 
vreun viciu, care să-i fie stră
in. I’c unele din acestea Ie re
cunoaște singură, fără ezitări 
Pe allcte nu. I’H și ei îi vine

A in ă g
Inf erlocutor Zollan Dumi-

tru. tot din Petroșani. O față
cuinii:ite, «fit dc cumin ie, de
supus;ă, că iți vine greu să cre-
zi in. ., cumințenia sa. I■; fără
nici (i meserie. Adică nu chiar
„fără' '. Știe a ciuta la acorde
Ol>. 1_re că nimeni on s-nr

greu să cadă dc acord că to
tuși Ie-a practicat. Hoția, vaga
bondajul, huliganismul. închi
soarea, acestea au fost jalnicele 
personaje ce au insoțit-o ținin- 
d-o prizonieră, impingiml-o tot 
maj mult spre pierzanie.

Șj nu că ar fi fost lipsită de 
posibilități. Dovadă concretă 
că intr-o perioadă a muncit și 
incă bine.

Acum, va putea munci «lin 
nou. Vieții dezordonate, fără de 
cftpiitii pe care o dure, ii poate 
pune capăt. Omenia oamenilor, 
i aruncat peste prăpastia ce ii 
stă in față, o punte «ic trece
re. Vei fi in stare D Voichița 
să treci peste ca ? In intere
sul tău. al vieții talc mult prea 
devreme risipite, fă acest e- 
fort. Dispui incă de suficien
te resurse pentru a te putea 
realiza Mohilizcază-lc, in a- 
cest al 12-lea ceas, cind înr* 
totuși nu e prea tirziu !!

• o
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tău. rej ce astăzi te înconjoară 
cu întregul for interes să zică 
„Nu" !! Deschide bine ochii și 
urechile și ia aminte Zoltan 
Dumitru !!

V. DAN

CU DUH Șl... NĂDUF
intre „Da“ 
și „Nu“

La fabrica de produse 
late :

— De ce n-aveți ?„.
— E defectă mașina, dar...
Intre DA și NU se inter

pun firește mult nuanțe. Se 
poate spune și MDA și NU 
PREA și OARECUM și DEH 
(cu sens îndoielnic și mai 
știu cum). Că are fabrica o 
mașină de fabricat înghețată 
cu o capacitate de f tone pe 
zi, nu e un secret. Că înghe
țată polar nu avem pe piață 
ACUM?!... Toate astea au 
un caracter nedefinit, labil, 
echivoc Șeful lactatelor, care 
a disput construirea — in 
primăvară a 12 'hioșcuri de 
distribuire — nu-i „amator" 
de răcoritoare, așa că... Nici 
șeful contabil, „plimbărețu'", 
cum i se mai spune, nu se 
arată mai interesat. Dar o a- 
lare lipsă de răspundere re
flectă. în fapt, o crasă ne
păsare.

Așteptăm răspunsul!/

lac-

Depozit, sau ce ?
Pe 3tr. F l. ■ g<ls din Pchu- 

șuni se petrece, zi de zi, un 
fenomen ciudat : se depozi
tează cărămidă, pietriș, șt 
prefabricate. incit uneori 
noaptea, pentru că nu-i lu
minată, riști să te dai de-a 
berbeleaca. Șoferii și mai 
ales pietonii pun „fenomenul" 
pe seama faptului că strada 
lor este „vecină" cu gara ca
re, iși merită cu pri-oniță 
numele: depozit / Și cum si
tuația se menține de mai mult 
timp, fără a se putea între
zări vreo posibilitate de 
schimbare, ar fi indicată O 
SOLUȚIE cnre, dacă nu «u 
duce la descongestionarea 
străzii, cel puțin ar putea 
duce la o corelație intre de
numire și aspect : sâ nu i se 
mai spună străzii așa. cum 
i se spune, ci bunăoară .De
pozit l.G.L." Pentru că de 
fapt, angajații acesteia sint 
cei ce s-au îngrijit să-i 
schimbe destinația. Sau poa
te cunosc alții o rezolvare 
mai bună. Dacă da. â o pu
nă în practică. Ce se mai aș
teaptă ? !

I. D.

găsi să-i spună că muzica, nu 
c ceva bun. Dimpotrivă. Dar, 
nu în felul in care e înțelea
să de el. In primul rînd, ca 
să poți fi un muzicant bun, tre
buie să fii un om întreg, is
prăvit Iar Zoltan Dumitru toc
mai aceasta nu e. Fără nici o 
meserie, cu numai 3 clase pri
mare la vîrsta lui <lc 20 de ani ! 
Se amăgește, se amăgește cu 
iluzia unui talent «are l-ar pu
tea hrăni. Falsă iluzie, purtă
toare de mari amărăciuni.

Acum „mai pică", mai „cade" 
cite ceva. Dar mîine și după 
acest miine, ce va fi ? Ți-ai 
pus vreodată această elementa
ră și neînduplecată întrebare 
Zoltan Dumitru ? Nu cred. Ți-au 
pus-o acum alții și nu știu cit 
de pătruns ai fost de implica
țiile ei ? După ușurința cu care 
ai oferit ori de cite ori ai în
țeles eă e nevoie, acel „da", e 
greu de presupus că îți înțe
legi destul de bine punctul de 
viață la care ești ajuns. Nu
trești sc pare încă credința în
șelătoare, că cele citeva melo
dii învățate după ureche, vor 
fi destule pentru a-ți asigura 
traiul. Doar așa se explică to
tala lipsă de seriozitate cu ca
re aj privit cele două reparti
zări ce ți-au fost date pînă a- 
cum. pentru a munci. Tată, ți 
s-a mai dat una și auzind despre 
ea, a; răspuns din nou cu a- 
celași dezinvolt „Dn“ ! Să nu 
te joci ! Ca să nu ajungi intr-o 
zi acolo. îneît Ia acest „Da“ al

Paraziți și... paraziți60% din efectiv de mai bine de
10 ani". Și, de asemenea, prin 
disciplină în muncă, ce ține dc 
ARTA DE A l UCRA CU OA
MENII ; „Aplicăm regula : toți 
pentru unul, unul pentru toți. 
Oamenii din brigadă dacă au 
probleme personale, mi le spun, 
mai întîi, mie. Iar eu mă stră
duiesc să le rezolv. De aceea 
nu-i înlilnești nici pe culoare și 
nici prin birouri. Timpul ne es
le foarle prețios". Cu exigență, 
înțelegere și răbdare, a reușit, 
astfel, ca „cei mai mulți din 
brigadă să nu albe nici o foaie 
de boală sau vreo absență ne
motivată. Șl nici accident de 
muncă. Doar unul, mai grav în
11 ani".

Dar marile performanțe obți
nute de Petre țin de un anumit 
crez politic " z 
NAL. Pe primul, mi l-a formu
lat lapidar dar plin de 
„Trebuie să muncim mai 
pentru că muncim pentru noi." 
Din acest crez s-a născut iniția
tiva recentă a brigăzii și chema
rea sa la întrecere lansată în 
țoală Valea : „două cicluri lu

nar în plus în a- 
batajele frontale" 
ca și angajamen
tul mărit la 3000 
tone cărbune pes
te plan în cinstea 
apropiatei Confe
rințe Naționale a 
partidului. Pe ce! 
de al doilea crez, 
l-a exprimat mai 
plaslic, ca o pro
fesiune de credin

ți valoare de 
„Sîngu- 
gînd a 
meargă 
DACA

șt PROFESIO-

tllc: 
bine

Statui... fără soclu
Au apărut

Omul de idei stegar al noului
3

e
6

«

Apostolul sau patosul profesiei

Omul cu samarul

Omul de acțiune sau fascinația per
sonalității

Omul de principii sau frumusețea per
sonalității
Omul de omenie sau caratele persona
lității
Activistul de partid sau noblețea per
sonalității
Omul de caracter sau tăria personalității

Femeia — militant sau destinul per
sonalității

J

ian. ,___ .
cei aproape 200 de EROI 
MUNCII SOCIALSTE din 
caunia de azi.

★

Personalitatea excepțională a 
EROULUI MUNCII rezidă in 
DIMENSIUNILE mult ampliiica- 
te ale unor elemente sau trăsă
turi ce țin de profilul său ideo
logic șl moral, de conștiința sa 
socialistă. Există, astfel, o di
mensiune a POLITICULUI din 
el — a înțelegerii dezvoltării 
sociale — prin care existența 
este DEPĂȘITĂ de conștiință, 
impulsionata și transformată de 
aceasta, ceea ce explică aîit în
crederea nețărmurită în juste
țea programelor elaborate de 
partid cit și spiritul de sacrifi
ciu și abnegația in muncă ale 
eroului. Există, de asemenea, o 
dimensiune a NOULUI — in
corporată in actul muncii sale 
— prin care experiența obișnu
ită șl tiparele vechi sini DEPĂ
ȘITE și înlocuite cu tehnici șl 
metode noi de lucru, ceea ce 
explică randamentele constan
te si performanțele înalte obți
nute in munca iui. Există, apoi, 
o dimensiune a SOCIAIUUUl 
din el — ținind de caracter, de 
stjuctura motivațiilor sale — 
prin care individualul este DE
PĂȘIT, iar interesele personale 
sini subordonate intereselor ob
ștești. ceea ce explică înaltul 
său spirit de icsponsabilllale so
cială față de îndatoririle ce-f 
revin.

Prin poziția sa ÎNAINTATA, 
prin modul său de a gindi, sim
ți și acționa, erou) muncii anti
cipează, de fapt, viitorul. Prin 
viziunea sa cutezătoare, prin 
performanțele sale în muncă, 
prin atitudinea sa responsabili

țuri spectaculoase, șl angaja
mente cutezătoare, am avut in
tuiția dimensiunilor ample ale 

............ al L".----  
doar,

66 000 
plan 
peste

Lupeniului. 
vorbesc 
tone de 
in cin- 

12 000

acestui 
Citeva 
de la 
cărbune 
cinalul 
tone în ------ — _
trecut. Sint cifre care înscriu 
brigada lui Petre pe panourile 
de producție ale anului 1973 1 
Dai vitezele de avansare de 37 
metri in abataj cu ironl lung de 
100 m. ? Dar productivitatea 
muncii de aproape trei ori mai 
mare — de la patru tone pe 
post in 1962 la unsprezece to
ne in 1972 — obținută în con
dițiile de tăiere prin pușcare (I) 
șl nu prin complexe mecanizate?

Dincolo insă de aceste cifre, 
este OMUL loc in ipostazele sa
le diferite — de conducător și or
ganizator al procesului de pro- 
tiucție, de activist politic și ob
ștesc. de tovarăș de muncă — 
cu convingerile și sentimentele 
sale, cu crezurile sale, cu des
tinul sau marc de pina acum. 
Cu yindul la trecut, el iși adu
ce aminte fără plăcere de anii 
ucenicic-i sale, ca dulgher, la 
patron. Poate de aceea nici nu 
și-a Iubit această primă mese
rie. Împlinirea căutărilor sale 
profesionale, vocația sa de mi
ner, le-a descoperit mai tirziu, în 
1956 (avea 24 ani) cînd a intrat 
in brigada Iui Petre Spinu de 
la mina Lupeni și pe care n-a 
mai părăsit-o plnă azi. A par
curs toată Ierarhia meseriei de 
miner, de la vagonetar pină 
la șef de brigadă — in 19Gi. De 
atunci, calitățile sale de CON
DUCĂTOR au făcut, din briga
da sa, una din cele mai bune 
brigăzi din această Vale, poate 
unică în obținerea unor randa
mente mari și, mai ales, constan
te : „In 11 ani n-a lost o lună 
măcar ca brigada mea să nu-șl 
fi lndepilnlt planul". CUM A 
REUȘIT ? Mal Intti, prin omoge
nizarea șl stabilizarea efective
lor ce ține de ȘTIINȚA ORGA
NIZĂRII î „Lucrez cu aproape

titan
date

sine:
peste

trecut, 
plus, Ia sfîrșltul anului

lă 
aforism : 
rul meu 
fost să 
treaba. _ 
MUNCEȘTI BINE. 
NU TREBUIE SA 
CAUȚI SUCCESUL. 
TE CAUTA EL PE 
TINE. Cele mai 
mari satisfacții din 
viață — distincții, 
premii, călătorii în 
străinătate, titlul 
de Erou al Muncii 
Socialiste — mi 
le-a dat munca. 
De aceea nu mun
cesc din obligație, 
ci din plăcere".

Credincios prin
cipiului că fără 
combustia HĂRNI
CIEI și fără AB
NEGAȚIE in mun
că orice acțiune 
e numai pe jumă
tate făcută, nu pre
cupețește timp și 
fost zile cind am 

șaluri în mină. Re-
efort : „Au 
stat și trei , 
cent, pentru urgentarea unei o- 
perațiunl de răpire, am convo
cat — peste programul obișnuit 
— toate schimburile brigăzii. 
N-a lipsit nlcf un om deși era 
duminică."

La înaltul său simț de răspun
dere socială față de îndatoriri, 
se adaugă dimensiunea NOULUI, 
cutezanța și inițiativa sa față 
de tot ce este ÎNAINTAT. 
„La brigada lui Constantin Pe
tre — spunea Ion Raczek, se
cretarul Comitetului de partid 
pe mină — au fost experimenta
te și aplicate cele mai valoroa
se metode de lucru de la mina 
Lupeni șl chiar din toată Valea 
Jiului. A fost cea dinții brigadă 
care a introdus metoda susține
rii cu grinzi în consolă șl slîlr 
hidraulici sub tavan artificial. 
Metoda podirli cu plasă la va
tră și tavan aparține aceleiași 
brigăzi. Șl nu sînt singurele". 
Cu aceste metode noi ca și cu 
altele, au reușit, Pelre Constan
tin și ortacii săi, performanțe
le care au adus brigăzii titlul de 
„fruntașă în producție" timp de 
9 ani consecutiv Iar șefului ei, 
cea mai înaltă distincție a mun
cii : aceea de EROU. Superbă 
încoronare a unor eforturi de 
titan puse în slujba viitorului 
omului de către un OM AL VI
ITORULUI I

...In partea intîia a „EROI
CEI” lui Beethoven, de un li
rism fremătător, EROUL — după 
ce șl-a încercat forțele în luptă 

întoarce, intr-o clipă de 
privirea înapoi, conlem- 
drumul străbătut. De 

de pe piscurile lui, stră- 
același drum, ce o fi slm-

- iși 
răgaz, 
plind 
acolo, 
bătfnd
țînd, oare, titanul din Lupeni, 
în afară de CURAJUL de a pri
vi ÎNAPOI șl de PUTEREA de 
a privi ÎNAINTE ? Plenitudinea 
fericirii î Cit de binecuvintală 
esle munca omului, această mi
nunată „sare a tuturor plăceri
lor" Lui 1

David MANIU

Nu prea e plăcut să vorbești 
despre paraziți... E preferabil 
— spune o butadă — compo
tul. Și totuși... și totu i, a-i ig
nora înseamnă — viața însăși 
ne-a dovedit-o — a le fi. cu 
voie sau fără, complici.

Dar ce înseamnă oare un 
..parazit"? In vechea Romă, 
invitații Ia p-’nztirilc patricieni
lor — chemați pentru amuza
ment — se numeau ,.paraziți". 
Obîrșia parazitului, e, deci, mi
lenară. ca și tradiția ceasului 
la care apare.

Deci — paraziții vin de obicei 
la ora prînzului.

...Ai muncit o dimineață în
treagă (poale și în noaptea di
naintea ei !) ai asudat din greu 
răscolind adîncurile pămîntu- 
lui sau topind oțel sau scriind 
o carie și, tocmai cînd te pre
gătești pentru clipa dc relaxare 
și de răsplată, tocmai cînd îți 
schimbi salopeta de lucru cu 
haina moale a ceasului de odih
nă, cineva te bate pe umăr. 
E parazitul. Se așează dezin
volt la masa ta, se înfruptă 
din bucatele tale, pentru care 
ai ostenit și ai cheltuit energie, 
sînge Ș> nervi.

...Un tînăr muncitor născo
cește o inovație. Muncește la 
ea săptămîni, poate luni, nu

mai știe ce-nseamnă odihna 
nopțiilor, și într-o zi. cînd to
tul e gata, bate, sfios, la ușa 
cabinetului tehnic al întreprin
derii. Un funcționar zâmbitor 
și galeș îi pune o mina pe u- 
măr : ,,Te-a văzut dumnezeu, 
dac-ai picat pe mina mea I O 
să am eu grijă dc toate !“ Și 
are... Are atîta dc multă îneît 
tînărul nostru, fără sâ mai miș
te un deget, se trezește, după 
nu multă vreme, cu inovația 
aplicată. Numai că pe brevetul 
de inovator se trezește că nu 
e singur. E și celălalt...

Imj povestea un vechi mi
ner. Vas Dominic, dc la Live- 
zeni:

— Unul din meșterii cu ca- 
re-am lucrat adunase o dată un 
caiet întreg de însemnări, pri
vind comportamentul rocilor de 
mină. In diferitele straturi prin 
care lucrase. Un cunoscut de-al 
Iui i le-a cerut — așa a zis el, 
ca să se uite... Meșterul meu i 
le-a dat. Celălalt le-a luat și 
dus a fost. O fi vrînd să se îm- 
păune cu ele — zicea meșterul 
acela al meu — dracu’ știe ce-o 
fi vrînd, nu de asta mi-e mie, 
că n-am orgolii de ..autor", dar, 
uite, lipsindu-mă de aceste no

te, mi-a legat arnîndouâ mi le, 
mă bizuiam pe ele de cîte ori 
atacam o nou lucrare...

Aceștia. însă, sint paraziții 
care vin la ora prînzului, în 
lumina zilei.

Cei mai primejdioși sint, în
să, alții... Cej ce vin pe furiș, 
la orele nopții. Cei ce-ți intră 
în casă în vîrful picioarelor, cu 
pași de gumă, cei ce te vizitea
ză cînd tu dormi, cînd spiri
tul tău e adormit, și îți intră 
în somn și își fac culcuș în 
visele tale ; și nu-ți iau nimie^ 
sau cei puțin nimic vizibil. $1 
tu nici nu știi cînd te-au furat 
Iți pătrunde în casă o carte, un 
cancer moral ascuns între două 
coperți : îți pătrunde în asâ 
un disc, o muzică fără melodie. 
Și se fixează pe tine ca o cîu* 
percâ. -Si tu nici nu știi cînd te-<> 
supt, cînd te-a furat, nici nu 
știi, cînd, dimineața, te trezești 
la fel de gol ca și Adam, cu 
mărul cunoașterii mușcat de o 
viperă.

Nu se poate proceda i pa
raziții decît într-un singur fel i 
așa cum procedezi cu ciuper
cile otrăvite... Smulgîndu-le !

I 
Hie PURCARU

.^3

Comuniștii, întotdeauna, sînt 
în primele rînduri, sînt pilde 
incontestabile, sînt etaloane de 
conștiinciozitate în toate dome
niile de activitate.

lată-le în instantaneul nostru 
pe comunistele Margareta Barna 
și Elena Kispal — două munci
toare de nădejde ale I.I.L. Pe
troșani secția timplărie — la 
mașina de șlițuit, In exercițiul 
iuncținnii.

Foto : Ion LIC1U
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Si APARAM Cil IIRMIIAII OMtIll $1 CIVIIIZAIIA
Nu știu de ce, dar cînd 

m-am apucat să aștern pe hîr- 
tie cele ce vor urma, am a- 
vut o vagă bănuială că nu 
voi fi crezut. Un cîntec de 
acum, cîțiia ani îmi trece 
prin amintire. Se numea „Li
niște". Era o melodie tărăgă
nată, o invitație la somn bun, 
sănătos. O cintau copiii, o in
terpretau cintăreții. Se pare 
insă că petrecăreții, tranzisto- 
riștii, scandalagii, oriunde i-ai 
întîlni, sint prin definiție niș
te egocentrici, lor nu le pasă 
de cei din jur, de nervii lor, 
de nevoia lor de destindere. 
Purtați de „umorile" lor im
previzibile, sint, și din păcate 
cam mulți „cintăreți" prin de
venire, dezlănțuindu-se ca o 
stihie, ca un blestem. Ei simt 
satisfacție numai dacă se pro
duc in for, în piața publică, 
in autobuz, in local, la maga
zin, pe străzi la ore tirzii, a- 
colo unde „țipetele" se pot 
transforma in spectacol.

Să cunoaștem „la lucru" 
citeva tipuri din ppstrița ga
lerie a tulburătorilor de li
niște :

tul N1COLAE ȘZABO ;i 
fratelui său, domicillați în str. 
Unirii, 1, vecinii le-au spus 
„fioroșii. Și nu fără te
mei. Ultima ispravă: seara, la 
ora 18, după ce s-au „cinstit" 
cum se cuvine, în restaurantul 
„Parînfful", cei doi au intrat... 
în scenă: scandal, perorări 
triviale, așa fără o adresă 
concretă, sau, dacă vreți la 
adresa tuturor. După cr< o orâ 
s-a adunat lumea ca ia urs. 
Srțtisfăcuți de succesul repor
tat, „eroii" .jl-au continuat

©Căutătorii de scandaluri $ Concert nocturn © Unde sînt organele de ordine? $ O stranie 

modalitate de a te distra! © SA NE AMESTECAM, oriunde Ș» ori de cîte ori e nevoie!!

spectacolul, din păcate nestin
gheriți.

...Patru tineri — VASILE 
PĂRUI, IO AN ARON, NIKI 
ADAM și SANDA SOSS — au 
chefuit împreună. Cit ?... Nu 
se poate preciza: cert este 
că ia ieșirea din local, fără 
nici un motiv, ci doar pentru 
că așa le-a venit cheful l-au 
lovit pe Aron, „tovarășul de 
beție" gîndindu-se apoi să urle 
ca niște fiare, scăpate din 
cușcă.

...VASl/.E COZA, in virstă 
de 20 de ani și RADU A. „a- 
mic" de chefuri, al celui din
ții după ce au peregrinat o zi 
întreagă, dintr-un local în al
tul s-au „hotărit" pentru car
tierul Braia din Lupeni, unde 
au început să dea „ghers" bu
nei dispoziții în miez de noap
te. Ce le păsa lor că era cea
sul in care orașul, locuitorii 
lui, aveau inalienabilul drept 
la liniște. Ei și-au văzut NE
TULBURAȚI de concertul lor 
deșănțat, acompaniați doar de 
urlete și lătrăturile dinilor 
vagabonzi, st ir uiți din somn. 
Au încetat doar duj>ă două 
ore. Nu ! Nu pentru că ar fi 
intervenit vreo autoritate, ci 
pur și simplu, pentru că... au 
obosit.

Să ne mirăm ? Nu. nu e 
cazul. De ce să ne mirăm noi, 
dacă organele chemate să fa
că ordine cu cei ce o calcă 
in picioare fără de rușine, în
țeleg să nu se mire de. loc. 
Pentru că dacă s-ar mlrg, nu 
ar putea sta pasive față dc

faptul că, în curtea unor școli, 
grupuri de copii practică jo
curi de noroc. Sau, că pe 
așa-zisa terasă a restaurantu
lui „Paringul", de luni de zile, 
și in văzul tuturor, o seamă 
de indivizi, sjidind normele 
de conduită socială, practică 
jocul de cărți pe bani. Iar 
responsabilul unității amintite, 
este cu totul indiferent față 
de un astjel de aspect degra-

OPINII
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dant. De parcă n-ar avea nici 
o obligație, nici o răspundere 
in această privință!.'

In autobuzele locale se 
„dau" adesea spectacole, mai 
mult decît penibile: urcări 
prin față, coboriri prin spate, 
pretenții să scoji neapărat bi
let pentru cel ce nu s-a înghe
suit ca line și a ajuns in au
tobuz, pe ușa pe care de fapt 
trebuia să se dea jos. Și, in- 
cirăznește să refuzi, pentru că 
într-un astjel dc caz, tu vei 
fi cel cu musca pe căciulă, nu 
ei ! Am asistat foarte recent 
la un eaz mai mult decît im
pertinent. Un individ, din pă
cate cu ghiocei la timple, îm
brăcat in pantaloni scurți, a 
urcat prin față. Bineînțeles, nu 
și-a scos bilet și nici nu l-a 
întrebat nimeni pentru ce ? 
Dar, nu acesta a fost cel mai 
mare rău, ci faptul că, după

ce s-a purtat așa, s-a apucat 
SA FACA ORDINE. Putea să 
fie bătrin, neputincios, gravi
dă sau mamă cu copil in bra
țe, cum punea piciorul pe 
scara ușei din față, cum zbura.

— Ce ? nu vezi că nu-i pe 
aici urcarea ?!

Culmea! Dar și mai CUL
MEA a fost că atit șoferul cît 
și taxatoarea s-au făcut că 
nu-l observă. Pe acesta nu-l 
pot da cu numele, dar pot da 
pe alții care nu se dovedesc 
cu mult mai prejos decît el : 
MARIN MARGINEANU, din 
Vulcan, str. Mum ii nr. 9, VA- 
SILE PANTEA din Lupeni, 
str. Gorunului nr. 4. GHEOIi- 
GHE CIOCIRLAN din Petrila. 
cartierul 8 Martie, bloc 1 și 
alții.

...Un cetățean, pe nume DU
MITRU CH1RCU, cizmar se 
pare, și-a bătut soția. între
bat, de ce, a dat o explicație 
pe care, de nu aș fi auzit-o 
personal aș fi considerat-o in
credibilă; pentru că ii lipsește 
echilibrul in viață, pentru că 
are... angoase și nu e înțeles. 
și pentru că, în dejinitic „se 
distrează și el cum poate". 
Deși am fost tentat, am re
nunțat să-i aflu părerea, cam 
ce ar gindi, dacă și altuia 
i-ar veni, bunăoară, pofta să-și 
facă o distracție asemănătoare 
pe spinarea lui ? '

Dar noi, cei din jur, oare 
n-avem nici o vină ? De qe 
tăcem atunci cind un Szabo, 
un Chircu și tot cortegiul ce
lor care seamănă cu < i. po

luează, prin comportările lor, 
viața noastră cea de toal • zi
lele ? Că doar toate se petrec 
sub ochii noștri, ai tuturor?

Omul se educă așa cum ii 
permite „terenul", acasă, in 
stradă, în localurile publi <■, 
în uzină, in mină. Unii din
tre noi insă uităm, sau nu 
vrem să-l „curățăm" de impu
rități. Ne mulțumim doar să 
ne întrebăm mirați: „Cine inii 
tulbură liniștea, somnul 
Acesta este paradoxul situa
ției : sîntem nepăsători atunci 
cind nu ar trebui să fim. 
N-avem opinie, sau dacă o 
avem nu ne-o exprimăm. Ma
nifestăm ezitări, ca să nu zic 
teamă față de acel posibil „Ce 
te amesteci dom'le ?!"... care, 
de multe ori ne este aruncat 
in obraz. Și tăcem și înghi
țim ! Pe cind. datoria civică 
a fiecăruia dintre noi este 
SA NE AMESTECAM', ori
unde și ori de cîte ori e ne
voie. Pentru că numai așa a- 
titudmile ce întinează obra
zul societății, vor da înapoi, 
numai in acest fel VOM 
REUȘI să ajutăm civilizația 
și bunul simț să învingă, să 
triumfe. Cei ce știm și res
pectăm neasemuita lege ne
scrisă a stimei reciproce, sin- 
tem infinit- mai mulți. $i a- 
tunci. nu-i împotriva celei mai 
elementare logici, ca să indu
răm cuminți vicisitudinile u- 
nor anarhici, descentrați, ce 
nu au un cit atu decît o- 
brărnicia ? Este ' Să facem 
prin urmare așa. incit să nu 
mai fie! E o cheniare c 
nu se poate să nu-și găsească 
cel mai larg ecou.

Dan DUMrRFSCU
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PE PODIUMUL DE ONOARE NIVII SUPERIOR
reparațiilor

| BRIQAZILE CU CELE MAI MARI VITEZE DE AVANSARE (Urmare din pag /)

î
■

Deplină concordanță între cu linte și fapte
o lu- 
dcdi- 

> mal

Scrinm acum aproape < 
nă. In aceeași rubrică • 
cată brigăzilor cu cele 
mari viteze de avansate, des
pre brigada minorului CON-
STANTIN PELOIU dc 
na Livezeni. Remarcar

la mi-

că avansarea realizată
gadă in luna moi in qalcria
intermediară din bh '.’ui VI,
stratul V din perimcli ui estic
al noii mine în curs de des-
chidere, a fost do n! mi. Era
cea mai bună realizare? pe mi-
nă și una dintre cele merito-
rii pe întregul bazin carbo-
nifer al Văii Jiului.

Poate că nu sînt li psiți dc
interes pentru cititorii pașii
următori făcuți de brigadă
spre ascunzișurile subpărain-
tone ale Parîngului. ritmul.
viteza sa de lucru. Da, nu e
vorba de nici o exrigorare ;
viteza de lucru a brigăzii I 
Peloiu și oamenii lui nu sînl 
din aceia care-și uită cuvîn- 
tul... pe drum. Intre vorba și 
faptele Iui a fost, este și va 
fi o deplină concordanță, nă
zuințele și planurile brigăzii 
sînt urmate de fapte palpabi
le, se sprijînă pe fundamen
tul trainic al hărniciei, iniția
tivei si acțiunii prompte, în 
ultima instanță pe metri lini
ari de avansare, pe tone de 
cărbune date In plus. Și cind 
spunem hărnicie, inițiativă, 
acțiune, atribuim toate aces
tea, în primul rînd, conducă
torului brigăzii, minerului 
Constantin Peloiu.

...Toate lucrările din cadrul 
complexului de pregătiri pen
tru punerea în exploatare a 
bogățiilor de cărbune din blo
cul VI au progresat în luna 
iunie și dau certitudinea in
trării în producție, la timpul 
prevăzut, a primului abataj 
frontal al minei, dar un ritm 
si o ascensiune pe graficul 
întrecerii ca cele realizate la 
cea încredințată brigăzii lui 
Peloiu n-a cunoscut o altă 
formație de lucru de la incin
ta Maleia.

Brigadierul, oamenii săi de 
bază — Mihai Malinaș, An
drei Albert. Gheorghc Cosnja, 
Gheorqhe Panțîru. Aurel Pi- 
pan, Alexandru Olaru, Gheor
qhe Zaharia și toți ceilalți au 
muncit mult, poate mai mult 
decîl le-ar fi cerut niște con
diții normale de lucru, au în
vins greutățile cauzate de 
unele deficiențe de organiza
re a muncii 
există în 
îndeosebi 
sa unui 
transport, 
treia decadă, a singurei 
comotive Diesel care-i deser-

Q RITMUL ACTUAL AL MUNCII ȘI REZULTATELE 
OBȚINUTE DAU CERTITUDINEA INTRĂRII IN PRO
DI CȚIE A PRIMULUI FRONTAL AL MINEI I A TIMPUL 
PREVĂZUT.

• NOUL OBIECTIV AL BRIGĂZII: I A DOUA LU
CRĂRI DE PREGĂTIRE — 120 ML AVANSARE

vcșle, a benzii ce „ridică" 
cărbunele de la culbutor în 
siloz etc. Dar iată cifrele, fap
tele. Fată de avansarea pre
văzută în foaia de acord de 
84 ml, brigada a realizat un 
plus de 13 ml, iar fală de an
gajament — 8 ml. A realizat, 
deci, în galeria cu profil de 
10,3 mp, care după aprecie
rea inginerului VASILE DRA
GAN. șeful serviciului plan- 
programare, va fi terminată 
peste aproximativ 10 zile o 
avansare de 97 ml. O reali
zare de prestigiu care menți
ne brigada lui Peloiu în frun
tea tuturor celorlalte forma
lii de lucru de la mină, în 
rindul brigăzilor cu cele mai 
mari viteze din Vale, deși șl 
această avansare este sub cea 
preconizată pentru anul 1972 
Ia Livezeni — 150 ml în căr
bune și 75 ml In steril. Men
ționăm acest deziderat pen
tru că el, alături de avansă
rile deja obținute, setvește 
drept bază de plecare pentru 
brigadă spre noi obiective în 
întrecere, spre realizări și 
mai substanțiale. De altfel, 
cel mai nou eveniment pe
trecut în brigadă în ultimele 
zile este faptul că ea a tre
cut deja la executarea, în pa
ralel, a două lucrări — gale
ria intermediară și un plan 
înclinat care condiționează 
exploatarea abatajului din 
panoul superior. E adevărat 
efectivul brigăzii a fost ma
jorat cu 4 oameni, dar și rea
lizările ci au sporit. In 6 zi
le din iulie, aproape 30 ml a- 
vansare. Telul urmărit pînă 
la sfîrșllul lunii și pentru a- 
tinqerea căruia brigada, în 
frunte cu animatorul ei, îșl 
consacră în prezent forțele, 
întreaga putere de muncă, 
competența și dăruirea are în 
vedere obținerea, la cele do
uă lucrări, a cel puțin 120 
ml avansare.

...Pomeneam 
din orqanizarea 
ales, pe cele 
meniul de transport. Compar
timent, pentru că așa după 
cum am arătat un sector or-

gani.at anume alit pcnlru a- 
«igurarea transportului pro
ducției cîl și pentru aprovi
zionarea cu materialele de 
susținere a formațiilor de lu
cru din subteran, mina nu a- 
îc pînă în prezent și se re
simte necesitatea lui, ca și a 
sectoarelor electromecanic și 
general.

Brigadierul Peloiu, și -in
tern siguri că și alți șefi de 
brigăzi care-și au locurile de 
muncă în perimetrul estic al 
minei ar fi făcut-o, ne vorbea 
nu fără oarecare amărăciu
ne despre defectarea locomo
tivei Diesel.

— Sint prea dese aceste de
fecțiuni și prea lungi timpii 
de remediere a lor. In deca
da a III-a a lunii iunie a tre
buit să lucrăm cîteva schim
buri dincolo de mormanul de 
cărbune dislocat de la front 
și care a stat in galerie ca 
urmare a defectării locomo
tivei. In aceleași condiții 
ne-am aprovizionat și cu ma
terialul de susținere și cu 
toate celelalte. Nu puteam sta 
pe loc. Dar rezultatele, atîl 
ale brigăzii mele cît și ale 
celorlalte, erau altele, mai bu
ne, dacă nu ar fi fost aceste 
neajunsuri, dacă am fi avut 
tot ce ne trebuie și, mai ales, 
dacă transportul ar fi fost 
mai bine pus la punct. Mă 
qîndesc că am fi putut reali
za cu siguranță obiectivul 
propus în inițiativa pornită 
din brigada lui Constantin 
Grădinarii de la Uricani: 100 
ml. avansare medio lunar.

... Nu este in firea mineru
lui și cu ătît mai mult in cea 
a Iul Constantin Peloiu atitu
dinea „plingăreață", de ceda
re în fala greutăților. Dimpo
trivă, îl caracterizează tăria, 
perseverenta, înfruntarea cu
rajoasă și învingerea obstaco
lelor. Rezultatele lui in mun
că sînl cea mai convingătoa
re dovadă în acest sens. Dar 
dorința cadrelor competente 
ale minei de a acorda ajuto
rul necesar, allt lui cît și ce
lorlalte formații de lucru pen
tru ca ele să poată asigura

lerminana in timpul stabilit 
a pregătirilor în vederea ex
ploatării primului abataj fron
tal al minei și a celor < are 
vor intra în produc tie ulteri
or, trebuie să includă com
pletarea străduințelor minei i- 
lor cu eforturile imperios ne
cesare pentru îmbunai. țire.i 
organizării muncii și deser
virii și, în primul rind pentru 
ridic area fum ționalilății trans
portului minei la nivelul ce
rințelor.

★

Prin competența, neastâm
părul, inițiativa și hotărîrea 
sa, toate reflectind dorința 
■ onstanlă de autodepașire. 
Constantin Peloiu oferă un e- 
xemplu tonifiant. Oameni dar
nici de afirmare șl, de ce 
n-am spune-o. de ciș'iquri 
bune, cer să lucreze în bri
gada sa. E de necrezut că vre
unul din aceștia nutrește gîn- 
clul unui loc de muncă „căl
duț" in brigada lui. Știu ei 
ce știu, adică, la concret, știu 
că cîștigul realizat In luna 
iunie, spre exemplu, a fost în 
brigada lui Peloiu de 162 lei 
pe post de miner. „Muncești, 
dai totul in 
frontul de lucru, dar efortul 
depus îți 
răsplătit" 
facție oamenii.

— Pe cei care îi simt că 
au gînduri aiurea, îi iau în 
atenție, le stabilesc sarcini 
concrete, pe puterile lor și 
aștept. O zi, două, trei... Și 
dacă totuși nu mă mulțumesc, 
le spun direct, fără ocolișuri, 
că locul lor este în altă par
te. Dar, rar, foarte rar mă 
înlîlnesc cu asemenea cazuri. 
Oamenii mă înțeleg, îi înțe
leg și eu pe ei, ti ajut să-și 
sporească cunoștințele, expe
riența, să-și mărească înca
drarea, în fond, cîștigul.

Există, deci, o îmbinare de 
interese — conchidea briga
dierul. Trebuie să știi ce să 
ceri, să primești și, dacă pri
mești, datoria ce-ți revine es
te să muncești cu randament 
maxim, adică să dai tot ceea 
ce ți se cere — un ritm de lu
cru constant, Ia nivelul exi- 
qențelor actuale, lucrări de 
bună calitate și la ‘imp și, in 
plus, să onorezi și angaja
mentele.

Iată felul de a privi înda
toririle al unui miner, al u- 
nui comunist. Și rezultatele 
muncii brigăzii de la cota 490 
a minei Livezeni, condusă de 
inimosul 
justifică 
rea unei

cele 6 ore la

este recunoscut,
- spun cu sntis-
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care încă mai 
ansamblul 

în ce privește 
sector anume 

defectarea, în
Constantin Peloiu, 
cu prisosință valoa- 
prețioase experiențe.

minei, 
lip- 
de 

a 
lo-

deficientele 
muncii și, mal 
din comparti-

foarte scurt caro a mal rămas 
pcnlru onorarea comenzii, Inter- 
venția nn poate II decîl subme
diocră... Găsim de cuviință că 
nn asemenea procedeu de lucru 
Irebulc grabnic abandonat 1 Da 
că miiițirul principal electronic 
cnnic Gheorghe Moconu, din 
motive de boala, nu se prezintă 
cu lunile la serviciu, asta nu 
înseamnă că activitatea ca ala 
re să fie lăsată sub imperiul ar 
bitrariului. Subscriem i.i propu
nerea interlocutorilor noștri a 
nume ca, pină la intrarea „în 
funcție" a unui maistru princi
pal, care să poala fi prezent în 
permanență în miezul probleme
lor, urmărirea utilajelor și a 
pieselor de schimb in cadrul sec
torului II să fie îndeplinită de 
către Iov. ing. Gheorghe Vol- 
nca, aflat în perioada de stagia- 
tură. In fond, de coordonarea, ce
lor patru maiștri pe schimburi 
depinde in bună măsură organi
zarea corespunzătoare a „miș- 
< arii" utilajelor pe „ruta" sub
teran — atelier subteran.

Desigur, se cuvine reglementai 
și aspectul privind îmbunătăți 
rea calității reparațiilor in ca 
drul secțiilor atelierului. Con 
știința profesională, sirguința și 
puterea de dăruire in muncă a 
unor lăcătuși șefi de echipă ca 
Victor Ardeleana, loan Gaiță. 
Constantin Prlstavu, a unui 
strungar ca Victor Saveschi, a 
unui lăcătuș ca Marin Moga, a 
unui meseriaș priceput ca Petru 
Minea, șeful echipei de la sec
ția forjă, trebuie să se îmbogă
țească cu virtutea exemplului 
însușit de toți muncitorii atelie
rului. Pînă cînd tineri ca lăcă
tușii Ioan Prodan, Iancu Giorgel, 
Griqore Divriceanu sau ca fre
zorul Ștefan Morar nu vor fi a- 
duși cu ajutorul opiniei colecti
vului, al comuniștilor și al ute- 
ciștilor, in rînd cu ceilalți, adi
că făcuți să-și înțeleagă rostul 
lor adevărat, acela de a munci 
bine, de a da lucru de calitate, 
șl de a fi disciplinați, activitatea 
în cadrul atelierului nu va atin

ge nivelul de cfțcicnță dorit. 
Se Impune urmărită mal îndea
proape, sub toate laturile, exe
cutarea lucrărilor de reparații șl 
confecții de piese de schimb de 
către șefii de echipă, de către 
maiștri șl de factorii do condu
cere al sectomlni general. In 
paralel cu crearea unui climat 
pe de a-nlrcgul propice unei 
munci de calitate în secțiile ate
lierului va trebui să se mani
feste un interes sporit pentru 
complc tarea efectivului cu strun
gari, sudori, lăcătuși.

O ultimă ipostază pe care ani 
dori s-o elucidăm ; aceea a ne
cesității rcamenajării și reînnoi
rii dolarii atelierului electrome
canic al minei Paroșcni cu ma- 
șini-unelte < arc să poată executa 
și piese de dimensiuni mijlocii, 
l.a strungurile existente nu se 
pol realiza piese'de mărimea u- 
nci roți de vagonct... Se știe 
foarte bine că atelierul este ne- 
’-oit să preia actualmente o bu
nă parte din confecțiile care, la 
d.ii.i proiectării sale, so execu
tau in exclusivitate de U.U.M.P 
Acum se fac aici chiar confec
ții .îelalice pentru amenajări de 
puțuri, piese de schimb pentru 
transportoare — tamburi de ac
ționare și role de întoarcere — 
care, pur și simplu, suprasolicită 
mașinile-unelle in funcțiune. 
Lipsește o mașină de mortez.at 
pentru executarea niturilor de 
pană, trebuie adus un ciocan me
canic nou. de parametri cores
punzători Ia secția forjă, ar fi 
absolut trebuincioasă o mașină 
de îndreptat profile. In mijlocul 
secției mecanice a atelierului se 
află deja o fundație pentru un 
strung paralel cu distanta între 
virfuri de 3.000 mm, la care s-ar 
putea executa, lejer, o serie a- 
preciabilă de piese de dimen
siuni mijlocii utilizate frecvent 
în procesul de producție (role, 
stele, axe, roți de vagoncle ele.). 
E un fel de invitație materială, 
palpabilă la adresa factorilor în 
drept de la Centrala cărbunelui 
Petroșani, care trebuie să între
prindă toate demersurile necesa
re în acest sens.

Un pas ferm spre 
realizarea țelului final

(Urmare din pag 1)

din secțiile direct productive. Din cadrul instalațiilor de 
preparare chimică și sulfura dc carbon s-au remarcat prin 
contribuția adusă îndeosebi opa- irii ■ himiști Nlcolae Sir- 
bu. Marin Voinea, Nicolac Mate» * u, Ilie Munteanu, Vasil»- 
Brașovcanu și Vasile l.ogigan D: I i instalația filatură, fila
torii Ion Szabo, Ilie Bușoi, Carol Sziko, Ion Toldea, Maria 
David. Sabina Pop. r dc la fc, ajul textil bobinai» 1 le 
Mariana Brăneț, Lucia Burlan. Elisabeta Boia, Maria Cor- 
noiu, pi um i râsucitoar I Gherghina Crh -in Maria 
Ccrnat. irina Alexandru i Magdalena Polko.

R( /.uitatele obținute in primul semestru și in prima de
cadă n lunii iulie reprezintă un pas ferm spre rralizqrcn 
înainte dc termen, la toți ind; itorii. a planului cincinal.

Colectivul fabricii, ib condu' rr orgrnizației de p- ■’ 
și cu sprijinul sindica'.'iiui $i al r. - mizației U.T.C. va d»-p'i 
nc în continuare eforturi sporite pentru gospodărirea cît mai 
judicioasă a mijloacelor materiale și financiare. pcn'iu 
perfecționarea continuă a întregii activități.

I
I
I
I 
I

I

Metal cm înalte performanțe calita
tive pentru toate ramurile economiei

i Succese de prestigiu I
(Urmare din pag. 1)

Ca urmare, prevederile de plan pe semestru la țone/km | 

! marfă au fost realizate în proporție de 100,1 la sută, trans-
porlîndu-se, în folosul întreprinderilor economice, cu 18 473 I 

î tone mai multe mărfuri. Aceleași realizări de prestigiu se ! 
• înregistrează la transportul de călători cu autobuzele, la ca- • 
I re planul semestrial călători/km a fost realizat în proporție I 
I de 117,3 la sută, iar la călători transportați cu 245 000 mai | 
| mult decît prevederile. .
I Succesele obținute în realizarea exemplară și depășirea |
I indicatorii or de bază ai producției, au determinat reduce- i

rea prețului de cost planificat cu 301212 lei, aducînd în a- I 
■ celași timp beneficii în valoare de 325 000 lei. .

La obținerea acestor frumoase succese a participat, în I 
! frunte cu comuniștii. întregul colectiv al autobazei din rîn- .

dul căruia s-au evidențiat în mod deosebit conducătorii auto I 
IMiTai Cosma, Vasile Stei ian. Petre Cocotă, Florea Bețiu, '

Gheorghe Burada. Iacob Crișan și mecanicii Ion Szemenj, I

Marcu Mureșan, Octav □ Farcaș. Matei Gotfeld, Ibraim I 
I Paie. I

in competiție cu timpul
și cu

(Urmare din pag. I)

Doi frați, amindoi mineri! So
siți odată, acum 8 ani, au ur
mat calea obișnuită ; vagonetari, 
ajutori mineri, mineri. La înce
put au fost vagonetari la Gri- 
goroaje, iar acum, tot aici, sint 
șefi de schimb. O singură schim
bare ; noua funcție ii obligă să 
fie pe schimburi dilerite.

Cum s-au ajutat întotdeauna 
Intre ei, așa îi ajută acum pe 
muncitorii tineri cu care lucrca- 
ră. Gheorghe Stoica, Gheorghe 
Ariton, Gheorghe Topor — tî- 
nar nou angajat, Victor Zaharia 
„care și-a găsit locul la noi du
pă • • umblase ici-colo nehotă
rât", Ion Iordache... „Dacă pe 
unul nou îl iei frumos, ii ex
plici, îl încerci cu răbdare — 
iese ceva din el, dacă-1 brus- 
chezi, fuge descurajat", îmi 
spun ei.

Fiecare din șefii de schimb ai 
brigăzii au avut în această lună 
prilejul să-și dovedească price
perea do organizare, stăplnirea 
meseriei, puterea de a întrona 
disciplina și punctualitatea în 
rindul celor noi și Celor vechi 
din brigadă. Acum, mai mult ca 
oricind, pentru că o dată cu pre
lungirea direcționalei, au atacat 
și prima transversală din care 
în scurt timp se vor naște in 
straiele 9 și 13 — panourile ,de 
figuri", iar în straiul 5 — aba-

sine
tijele cameră. Faptele arată că 
frații Poșircă, iar alături de ei 
c-eil Iți doi șefi de schimb, Bela 
Szabo și Francisc Bertalon au 
trecut foarte bine examenul. Cot 
la cot cu ci, au trecut acest 
examen și ceilalți muncitori din 
brigadă : Vasile Malraș, Gheor
ghe Secrec-ru, Constantin Trăis- 
taru, Stoica Gheorghe If. După 
două decade randamentul reali
zat al brigăzii e cu 11 la sută 
mai mare decîl cel prevăzut în 
foaia de acord.

Șeful de brigadă are cuvinte 
de laudă pentru toți. „Oameni 
foarte muncitori, iuți... Sint în 
majoritate tineri și foarte har
nici. l-am ales din cei mulți ca
re trec pe aici". Știe că cei buni 
îi vor lua locul peste ani, vor 
prelua perforatorul și maneta 
mașinii de încărcat, vor devepi 
nume vestite. Pînă atunci sint în 
grija celui care s-a oprit la Dîl- 
ja la nașterea acestei mine, a- 
cum 12 ani. II întrebasem: nu
mai atil î Și mi-a răspuns tot 
printr-o întrebare : la 31 de ani 
de viață e puțin ?

Oamenii aceștia mi-au dovedit 
că timpul se poate lungi iau 
scurta după faptele lor. Că a- 
colo unde munca are roade, virf- 
ța unui om se Îmbogățește, la 
al'r- proporții. Iar toate acestea 
îndeamnă împlinire, satisfacH^ 

mulțumire interioară.

O secvență de Ia Termocentrala Paroșenl. 
Foto: V. 1ORDACHESCU

(Urmare din pag 7)

— Ce vizează în fond și în 
fapt acțiunea declanșată la Hu
nedoara în aceste zile premer
gătoare Conferinței Naționale a 
partidului și care sini rezonan
țele ei concrete, tehnice și e- 
conomice ? Cu a»-eastă Întrebare 
ne-am adresat inginerului Mir
cea Penescu, director cu cerce
tarea și dezvoltarea la combina
tul siderurgic.

— Din sarcinile trasate de 
conducerea partidului am înțe
les pe deplin că pentru a acce
lera apropierea industriei româ
nești de nivelul țărilor dezvol
tate, singurul drum pe care tre
buie să meargă siderurgia, deci 
șl Hunedoara ca principal fur
nizor de metal al țării, este per
fecționarea calitativă, eficiența 
înaltă. In acest sens, acțiunea 
noastră urmărește să asigure, 
incepînd din anul viitor, o pon
dere de cel puțin 50 la sută în 
totalul producției de metal, a o- 
țelurilor cu proprietăți superi
oare — carbon de calitate, su

perior, slab aliat și aliat. Pen
tru aceasta ne-am propus să a- 
simiiăm noi mărci de oțeluri 
înalt aliate, refractare și inoxi
dabile pentru fabricarea de u- 
lilaj chimic, energetic, petroli
er, mașini, utilaje și instalații, 
autocamioane, tractoare, auto
turisme, rulmenți ele.

— Producția de laminate se 
va adapta corespunzător exigen
țelor sporite ale construcției de 
mașini — completează Silviu 
Samoilescu, inginer șef al sec
torului laminoare. Comparativ 
cu anul trecut, producția de la
minate din oțeluri de calitate 
superioară va spori cu mini 
mum 15 la sută șl va fi livrată 
Ia toleranțe negative și la lun
gimi fixe și multiple, într-o mai 
largă gamă tipodimensională. In 
acest sens am luat măsuri pen
tru introducerea și generalizarea 
unor tehnologii moderne de fi
nisare a laminatelor, cum sînt 
frezarea la cald a lingourilor din 
oțeluri aliate, flamarea cu oxi
gen a blumurilor din oțeluri 
calmate, polizarea șl cojirea ța-

gleloi, tratamentul termic și 
controlul automat nedeslructiv 
al tuturor profilelor «ie-tina ■- 
industriei și construcțiilor.

Acțiunea siderurgiștiloi pre 
zintă o valoare deosebita pen
tru economia națională. Con
strucția de mașini, folosind la
minate din oțeluri cu caracte
ristici fizico-mecanice superioa
re are largi posibilități să rea
lizeze mașini, utilaje și instala 
ții cu parametri tchnico-econo- 
mici înalți, competitive cu pro 
dusele similare pe plan mondi
al. In construcții, prin livrarea 
de către combinatul hunedo- 
rean a unor profile cu limita 
minimă de curgere garantată, se 
asigură o reducere a consumu
lui de metal de circa 10 la sută. 
In același timp, pentru redu< e 
rea greutății construcțiilor metali
ce prin înlocuirea oțelurilor de 
mică rezistență cu profile din 
oțel slab aliat cu rezistentă spo
rită, se obține o sporire de pes
te 40 Ia sută a valorilor carac
teristice. Asemenea prevederi 
sînt și în ce privește înlocuirea

a.oi profile cu altele pro- 
orietăți anticorozive, îmbunătă
țirea clasei .de rezistență a oțe
lului beton și a altor laminate. 
Numai prin creșterea producției 
ji utilizării oțelului slab aliat 
in scopul reducerii greutății ma
rinilor și utilajelor se va ajun
ge la o reducere cu 25 ’ ■ sulă 
a consumului de m^tal.

Toate aceste măsuri, - 'ru a 
ăror aplicare llicrează intens 

mii de muncitori, tehnicieni, in
gineri și cerceiălori din combi
nat, vor face ca pe ansamblul 
economiei naționale, exclusiv 
prin efortul propriu ai siderur- 
qiștilor, să se realizeze anual o 
economie de metal de circa 
150 000 tone. Acesta este răs
punsul faptic dat de siderurgiștil 
liunedoreni acum în pragul Con
ferinței Naționale a partidului 
sarcinii trasate de secretarul ge
neral al partidului de a se re
duce consumul de metal în eco
nomie cu cel puțin o jumătate 
de milion ,de tone, pentru în
făptuirea înainte de termen a 
cincinalului.

I
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yea loc o întîlnire a tineretu
lui cu tov. Horla Tohia, Se
cretar al Comitetului munici
pal al U.T.C.

©
<£>

în ajutorul celor ce 
se întorc de pe litoral
Introducerea trenurilor accelerate directe Petroșani — 

Constanta și Mangalia — Petroșani, este urmată de o nouă 
măsură menită să asigure confortul călătorilor.

Astfel, in scopul asigurării locurilor în trenul accelerat 
nr. 846/241 Mangalia — Petroșani, călătorilor din Valea 
Jiului care se înapoiază de la tratament sau odihnă li s-a 
creat posibilitatea de a obține, odată cu procurarea bile
telor de ducere și rezervarea locurilor pentru întoarcerea 
de pe litoral. Prin agenția de Yqiaj Petroșani, ei își pot 
rezerva locurile, în vagon de clash sau de dormit, pentru 
întoarcere, cu 30 de zile înainte.
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Soarele răsare la ora 4,43 și 
apune la ora 19,59.

Zile trecute din an — 195. 
Zile rămase — 171.

EVENIMENTE

1862 — S-a născut compozi
torul Tudor Flondor (110 ani) 
(m. 1909); 1932 - A murit 
sculptorul Dimilrie Paciurea 
(40 dc ani) (n. 1873); 1972 — 
Vizita lui Gerhard Schroeder, 
președintele Comisiei de poli
tică externă a Bundostagului 
In R. P. Chineză (13—28); 
1972 — Congresul extraordi
nar al P.S.I.U.P. (13—16 Ro
ma); 1972 — A 15-a Confe
rință internațională a munci
torilor din țările baltțce, Nor
vegia și Islanda (Rostock, 
13—14).

mergem l
Casa de cultură Petroșani 

în sala mică: la ora 19 are 
lgc un simpozion pe tema: 
„P.C.R. conducătorul și orga
nizatorul tuturor victoriilor 
noastre pe drumul făuririi so
cietății socialiste multilateral 
dezvoltate".

Cluburi : In cadrul Joii de 
tineret, la clubul din Vulcan, 
înccpînd de la ora 18, va a-

JOI 13 IULIE
PETROȘANI — 7 Noiem

brie : 19 fete și un marinar; 
Republica : Mary Poppins, se
riile I—II; PETRILA: Simon 
Bolivar; LONEA — Minerul : 
Pădurea pierdută; ANINOA- 
SA: Castanele sînt bune; 
VULCAN : Felix și Otilia, se
riile I—II; PAROȘENI: Ris
cul; LUPENI — Cultural: Pen
tru că te iubesc; URICANI: 
< a/ul C. L.

JOI 13 IULIE

14,26 La microfon, Conny van 
Bergen; 14,40 Vechi melodii 
populare; 15,00 Buletin de 
știri; 15,05 Tribuna radio;
15,20 Fragmente din operetele 
lui Leo Fall; 15,35,Muzică de 
estradă; 16,00 Radiojurnal;
16,15 Patriei libere — cinlece; 
16,30 Știința la zi; 16,35 Inter
pret! de muzică populară, 
16,50 Publicitate radio; 17,00 
Antena tinerelului; 18,00 Ore
le serii; 20,00 Tableta de sea
ră; 20,05 Zece melodii prefe
rate; 20,40 Marca întrecere so
cialistă în întîmpinarea Con
ferinței Naționale a partidu
lui; 21,00 Violonistul Florea 
Cioacă — muzică populară; 
21,10 Revista șlagărelor; 21,25 
Moment poetic; 21,30 Bijuterii 
muzicale; 21,45 Din lirica 
populară — melodii și ver
suri; 22,00 Radiojurnal; 22,30 
Concert de seară; 24,00 Bule
tin de știri; 0,03—6,00 Estrada 
nocturnă.

PROGRAMUL I : 6,00 Muzi
că și actualități; 7,00 Radio
jurnal; 8,00 Sumarul presei; 
9,30 Odă limbii române; 9,50 
Iițslantaneu solistic France 
Gali; 10,00 Buletin de știri; 
10,05 Popas folcloric pe pla
iuri năsăudene; 10,30 Clubul 
călătorilor; 11,00 Buletin de 
știri; 11,05 Formația Sven Ing
vars; 11,15 Din țările socia
liste-, 11,30 Dansuri din ope
rele; 11,40 Cîntccul săptămî- 
nil; 12,00 Piese distractive; 
12,15 Recital de operă; 12,30 
Întîlnire cu melodia populară 
si interpretul preferat; 13,00 
Radiojurnal; 13,15 Avanpre
mieră cotidiană; 13,30 Esti
vală — muzică de prlnz.; 
1-1,00 Compozitorul săi 'ămlniii

JOI 13 IULIE

9,00 Deschiderea emisiunii 
dc dimineață. Telex, ‘>,05 Ro
mânia în lume; 9,35 Prietenii 
lui Așchiuță — emisiune pen
tru preșcolari; 10.00 Curs de 
limba franceză. Lecția a 3-a; 
10,30 Ex-Terra ‘72; 11,00 Te- 
lecincmale» a ; „Frumusețea 
diavolului"; 12,35 Telejurnal, 
16,00-17,00 Teleșcoală; P.30 
Deschiderea emisiunii de du- 
pă-amiazfi. Emisiune în lim
ba maghiai.T; 18,30 La v->'an 
— emisiuni' pentru condu, ă-

lorii auto; 18,50 Sensul acțiu
nii — perfecționarea. Eficien
tă — responsabilitate. Redu
cerea cheltuielilor materiale 
de producție; 19,20 1 001 de 
seri: „Petrică și încă cineva";
19.30 Telejurnal, 20,00 Rapor
tăm Conferinței Naționale a 
partidului. Oameni și fapte 
din marea întrecere; 20,20 Ti
nerii despre ei înșiși 
munci și a trăi în chip co
munist"; 21,00 Pagini de u- 
mor : „Aventuri în epc.ca de 
piatră"; 22,00 O seară la Tea
trul Muzical din Constanta 
Pagini celebre din operei' ,
22.30 „24 de ore".

Pronoexpres
La tragerea concursului nr. 

23 din 12 iulie a. c. au ieșit 
cîștigătoare următoarele nu 
mere :

Extragerea 1 : 28 23 21 31. 
22 18.

Fond de premii : 1 481 54-1 
lei.

Extragerea a 11-a: 17 11 33 
8 1.

Fond de premii: 716 801 lei.

VREMEA
Ieri, temperatura maximă > 

aerului la Petroșani a lost de 
plus 27 de grade, iar la Pa
ring de plus 20 de grade. Mi 
ni mele au fost do plus 12 
grade și. respectiv, plus li 
grade.

Pentru următoarele 24 de 
ore : Vreme In general inslu 
bilă cu cerul temporar noros. 
Vor cădea precipitații sul. 
forrn.i de averse ins țite de 
it< ". . rrări electr1, e. Vini -lut- 
pini ia potrivitt din «m

I

I
8
I
8
I
i
8
I 
I
!
8
I■
I
8
8
8
I 
I 
I 
I
I 
I
8
I 
I 
I 
l



4 JOI 13 IULIE 1072
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Primiri la președintele
Marii Adunări Naționale

Tovarășul Șlelan Voitcc, pre
ședintele Marii Adunări Națio
nale « Republicii Socialiste Ro- 
®ănh. a primit miercuri dimi
neața. la Palatul M.A.N., dele- 
Sația de parlamentari socialiști 
in Elveția, condusă de dr. Ar-

thur Selim id, președintele Parti
dului Socialist Elvețian.

In timpul întrevederii, care 
s-a desfășurat lntr-o atmosferă 
de cordialitate, a avut loc Un 
schimb de opinii privind activi
tatea parlamentarilor din cele

două țări, spbllniindu-se dojrțn- 
ța și posibilitățile de dezvoltare 
a colaborării lor, In Interesul 
bunelor relații româno-elveție- 
ne.

★

Adunări 
Soclalls-

Ștefan

sesiuni a Consiliului
de Ajutor Economie Reciproc

(Urmare din pag. 1)

parație cu anul trecut, cu 8,5 la 
Ktă.

Țările membre ale C.A.E.R. 
militează în mod activ pentru 
(Măturarea totală a discrimină
rii tn domeniul comerțului mon
dial și al relațiilor economice, 
pentru extinderea consecventă 
a regimului națiunii celei mai 
favorizate. Acțiunile prevăzute 
(n programul complex — men- 
Honează comunicatul — sînt 
OBSchise pentru aderarea tutu
ror țărilor iubitoare de pace 
căre poț participa la înfăptuirea 
totală sau parțială a Programu
lui complex.

Sesiunea a aprobat activitatea 
Comitetului Executiv’ și a adop-

tat hotărîri corespunzătoare în
dreptate spre realizarea în con
tinuare a programului com
plex.

In cursul lucrărilor sesiunii, 
președinții organelor centrale 
de planificare au semnat, din 
împuternicirea guvernelor lor, 
acordul general privind constru
irea pe teritoriul Uniunii So
vietice, cu eforturile comune a- 
le R.P.B., R.D.G., R.P.P., R.S.R., 
R.P.U. și U.R.S.S. a unui mare 
combinat de celuloză cu o ca
pacitate de 500 000 tone celulo
ză pe an. în regiunea Ust- 
Ilimsk.

Lucrările celei de-a XXVI-a 
sesiuni s-au desfășurat Intr-o 
atmosferă de deplină înțelegere 
reciprocă și de prietenie.

Președintele Marii 
Naționale a Republicii 
țe România, tovarășul 
Voltec, a primit miercuri, la 
Palatul M.A.N., pe Karl Czernetz 
preșcdllele Comisiei pentru po
litică externă a Parlamentului 
Austriei, secretar al partidului 
Socialist Austriac, care ne vizi
tează țara la invitația Comisiei 
pentru politică externă a M.A.N.

Cu acest prilej, după o infor
mare asupra activității M.A.N. 
șl a comisiilor sale permanente, 
s-a făcut un schimb de opinii 
asupra posibilităților de dezvol
tare in continuare a relațiilor 
do . prietenie dintre parlamenta
rii români și austrieci, în inte
resul ambelor popoare.

Sport

(Agerpres).

Sosirea în Capitală a tovarășului 
Gollan, secretar general 
al Partidului Comunist 

din Marea Britanie
Miercuri seara a sosit în Ca

pitală. tovarășul John Gollan, 
secretar general al Partidului 
Comunist din Marea Britanie, 
cere, la invitația Comitetului 
Central al Partidului Comunist 
Român va face o vizită de prie
tenie în țara noastră.

La sosire, oaspetele a fost sa-

lutat de tovarășii Paul Nițules- 
cu-Mizil, membru al Comitetu
lui Executiv, al Prezidiului 
Permanent al Comitetului Cen
tral al Partidului Comunist) 
Român, și Ștefan Andrei, secre
tar al Comitetului Central al 
Partidului Comunist Român, de 
activiști de partid.

SIMPOZION
La Academia Republicii Socialiste România a avut loc, 

miercuri, un simpozion cu tema „Aspecte ale relațiilor om- 
biosferă în acțiunea de amenajare a teritoriului11.

Reuniunea a prilejuit oamenilor de știință un larg 
schimb de opinii în problemele pe care le ridică transfor
marea funcțiunii ecosistemelor naturale precum și necesita
tea găsirii unor mijloace și metode eficiente de conservare 
a echilibrului ecologic, asigurarea unui mediu natural cores
punzător, în condițiile dezvoltării economice a țării noastre. 

(Agerpres)

Șantierul
I.L.H.S, Valea Jiului

superior-Uricanl
angajează de urgență:

v

Pe timp de 3 luni, în condițiile prevăzute de 
Legea nr. 12/1971.

LABORANT SAU CADRU CU PREGĂTIRE 
MEDIE care să cunoască bine limba germană.

De asemenea, angajează TRANSLATOR DE 
LIMBA GERMANA pe aceeași perioadă de 
timp, pentru barajul Valea de Pești.

Pot fi pensionari.
Relații suplimentare se pot obține de la biroul 

personal al șantierului.

ÎNTREPRINDEREA
DE PREFABRICATE

DIN BETON
DEVA

angajează de urgență

șef birou desfacere
Condiții de studii și stagiu conform H.G.M. 

914/1968 și Legea nr. 12/1971.
Limite de salarizare 2 300—2 950.
Informații la sediul întreprinderii, din str.

Sîntuhalm nr. 1 sau telefon 13930, 13931, in
terior 119.

Pregătiri în legătură 
cu convocarea conferinței 
general-europene pentru 
securitate și colaborare

s

HELSINKI 12 (Agerpres). — 
Un purtător de cuvlnt al Minis
terului de Externe al Finlandei 
a decțarat cM data organizării 
la Helsinki n întîlnirii pregăti
toare a reprezentanților unor 
state in vederea examinării pro
blemelor concrete legate de con
vocarea conferinței general-eu
ropene pentru securitate șl co

laborarc va fi stabilită în săptă- 
mlnlle următoare, transmite a- 
genția TASS. Purtătorul dc cu
vlnt a informat, totodată, că gu
vernul finlandez a avut pînă 
miercuri, 12 iulie, consultări a- 
supra întîlnirii pregătitoare cu 
reprezentanții guvernelor a 28 
de țări.

Statele Unite au angajat ne
gocieri cu Finlanda, in pro
blema pregătirii conferinței 
general-europene pentru secu
ritate și colaborare, a anun
țat, miercuri, un purtător de 
cuvin! finlandez. Ambasadorul

S.U.A. la Helsinki, Val Peter
son, a avut deja, luni șl marți, 
convorbiri cu ministrul de ex
terne al Finlandei, Kalevi Sor- 
sa, in legătură cu organizarea 
prealabilă a conferinței.

> «genția TASS anunță că 
Ministerul Afacerilor Externe al 
Japoniei a lansat inițiativa de a 
organiza o vizită în Uniunea So
vietică a ministrului de externe, 
Masayoshi Ohira, în calitate de 
mesager special al premierului 
Tahaka.

Primul festival 
al tineretului 

arab

Telex Sport
ZORICH 12 (Agerpres). — Ieri- 

ip Zurich, a avut 16c tragerea 
la sorți a meciurilor din ptimul 
tur al cupelor continentale de 
fotbal ediția 197^—1973.

Campioana României F. C. Ar
geș, va juca prima partidă din 
„Cupa Campionilor Europeni", 
in deplasare cu formația Aris 
din Luxemburg. In „Cupa Cupe
lor", Rapid București, va avea ca 
adversară formația suedeză 
Landskrona Boys. Cele două for
mații românești angajate în „Cu
pa U.E.F.A.", U. T. Arad și Uni
versitatea Cluj, vor întilni în 
primul tur formațiile I.F.K. 
Norrkoeping (Suedia) și respec
tiv Levsky-Spartak Sofia. Atît e- 
țnipa din Arad cit și cea din 
Cluj vor disputa prima partidă 
pe teren propriu. Rapid Bucu
rești ca și F.C. Argeș va sus
ține primul joc în deplasare.

Meciurile primului tur vor a- 
vea loc la 13 și 27 septembrie. 
Turul- doi este programat la 25 
octombrie și 8 noiembrie. Turul 
trei (numai pentru „Cupa 
U.E.F.A.") se va disputa la 29 
noiembrie și 13 decembrie, sfer
turile de finală la 7 șl 21 mar
tie 1973, semifinalele la 11 și 
25 aprilie.

Finala „Cupei campionilor 
europeni" se va desfășura la 
30 mai la Belgrad, iar cea a 
„Cupei Cupelor", la 16 mai, la 
Paris. Finala „Cupei U.E.F.A.", 
care se dispută tur-rețur, se va 
desfășura la 9 și 23 mai.

cialiștii au apreciat-o ca favora
bilă lui Spasski. La reluarea 
partidei, după efectuarea a nu
mai 16 mutări, Fischer s-a re
cunoscut învins. Scorul este 
deci 1—0 pentru Spasski. As
tăzi în partida a 2-a Fischer joa
că cu piesele albe.

★

ALGER 12 (iXgerpres). — In 
capitala Algeriei s-a încheiat, 
marți, primul Festival arab al ti
neretului.

Deschis la 6 iulie, festivalul a 
prilejuit unui număr de aproxi
mativ 2 000 de tineri din 17 țări 
arabe participarea la manifestări 
culturale, artistice și sportive. 
Cu același prilej, a avut loc 
p'țima conferință a tineretului 
arab, la încheierea căreia parti- 
cipanții au adoptat rezoluții în 
problemele discutate. Intre al
tele, rezoluțiile exprimă spriji
nul tineretului arab pentru re
centele măsuri de naționalizare 
a bunurilor companiei „Irak Pe
troleum", adoptate de Irak și Si
ria.

VIETNAMUL DE SUD 12 (A 
qerpres). — Lupte violente au 
avut loc, în seara și noaptea 
de marți spre miercuri, in jurul 
orașului Quang Trl din Vietna
mul dc sud, informează agenți
ile de presă. Incercind să atace 
pozițiile deținute de forțele ar
mate populare de eliberare na
țională, la limita nordică a a- 
cestei localități, un batalion e- 
liopurtat salgonez, cu un efec
tiv de 600 dc infanteriști marini 
a fost obligat să se retragă In 
derută, lăsînd pe cimpul de lup
tă peste un sfert din efectivul 
său, ca urmare a contraofensi
vei susținute a palrioților. In 
cursul bătăliei, care s-a extins 
pe o durală de peste 8 ore, pa
triciii au doborît, de asemenea, 
3 elicoptere ale inamicului — 
informează aqenția Associated 
Press.

Lupta de la Quang Tri a 
coincis cu o intensificare gene
rală a operațiunilor declanșate 
de patrioți pe frontul de nord. 
Numărul pierderilor înregistra
te de trupele marionetă în apro
piere de orașul Hue s-a dublat, 
marți. în raport cu media de 
pînă acum. Peste 250 de mili
tari saigonezi au fost scoși din 
luptă, înlr-o singură zi, în ve
cinătatea vechii capitale impe
riale, relatează agenția Reuter.

Alte atacuri ale forțelor pa
triotice au fost înregistrate, 
marți, la 65 km sud-vest de 
Saigon, unde centrul districtual 
Sam Gianq a intrat sub contro
lul palrioților, precum și în zo
na orașului My Tho, din Delta 
Mekonqului.

★

700companii Inamice, Insumlnd 
de militari.

Pe de altă parle, agenția 
socialed Press Informează că 36 
de militari ai regimului de la 
Pnom Penh au fost uciși sau 
răniți, luni, în cursul unei noi 
Încercări de a veni In ajutorul 
unei unități lonnoliste Încercu
ite de mai multe săptămînl fn 
capitala distructuală Anctas- 
som.

As-

IE

■Ar

REYKJAVIK 12 (Agerpres). — 
La Reykjavik a început mâciul 
pentru titlul mondial de șah 
dintre marii maeștrii Boris Spas
ski (U.R.S.S.) și Robert Fischer 
(S.U.A.). In prima partidă, cam
pionul mondial Boris Spasski a 
jucat cu piesele albe. In jocul 
de mijloc, cind se afla lntr-o 
poziție dificilă, Fischer a cedat 
o figură pentru doi pioni. Par
tida s-a întrerupt la mutarea a 
40-a, înlr-o poziție pe care spe-

★

VIETNAMUL DE SUD 12 (A- 
qerpres). — Forțele armate de 
eliberare și populația din pro
vincia centrală sud-vietnameză 
Nam Bo au Înregistrat în luna 
iunie succese remarcabile, rela
tează agenția Eliberarea. In a- 
ceastă perioadă, Forțele patrio
tice, In colaborare ru populația, 
an scos din luptă 7 000 de mili
tari inamici, au distrus 53 de 
vehicule militare și tancuri, 12 
piese de artilerie grea și nu 
doborît 25 de elicoptere șl avi
oane. Au fost eliberate alte pa
tru sate și 44 noi cătune, cu o 
populație dc 44 000 de locuitori.

I 
I I

• o reuniune <j Consiliului 
5; de Securitate al O.N.U. — la ca- 
Ș re să fie examinată problema o- 
5 fițerilor sirieni și llbane/i ră- 
Ș plți la 21 Iunie dc trupele isra- 
5 ellcne. In cursul unui raid tn- 
Ș treprins în sudul libanului — 
Ș ar putea avea loc la Începutul 

săptăminil viitoare, a declarat.
5 Ia Bclnii reprezentantul perma- 
s nent dl Libanului la N'.tl tinile 
§ Unite. Edouard Ghorra.
§

----<----

Apelul P.C. 
din Irlanda

NEW YORK 12 (Agerpres). — 
Campionul mondial de box la 
cătegoria grea, Joe Frazier, a 
început tratativele în vederea 
întîlnirii pe care urmează să o 
susțină în compania lui George 
Foreman. Meciul ar urma să 
a (be loc la sfîrșilul lunii sep
tembrie sau începutul lunii oc
tombrie la Nassau (40 km de 
New York).

Pe de altă parle, fostul cam
pion al lumii, Cassius Clay, a 
anunțat că spera ca pînă la 
sfîrșitul acestui an să fie accep
tat ca șalanger oficial al Iul 
Frazier. Clay urmează ca la 19 
iulie să-l întîlnească, la Dublin, 
pe Lewis. După acest meci el 11 

.va întilni la 28 august, la New 
York, pe Floyd Patersson.

♦---------

I. Gandhi

VIETNAMUL DE SUD 12 (A- 
gerpres). — Forțele de elibera
re și populația din zona sud- 
vietnameză Thua Thien-Hue, în 
timpul lunii iunie, au scos din 
luptă și capturat 2 000 de mili
tari inamici, au distrus 32 de 
tancuri și 24 de tunuri grele, au 
incendiat 19 depozite de muni
ții și au doborît 41 de elicop
tere și avioane — relatează a- 
genția eliberarea.

★

STOCKHOLM 12 (Agerpres). 
— La fiaastad au început între
cerile campionatelor internațio
nale de tenis ale Suediei, la 
care participă jucători din 21 de 
țări.

In primele partide din proba 
de simplu bărbați s-au înregis
trat următoarele rezultate : Ta- 
roezy (Ungaria) — Anderson 
(Australia) 6—2, 6—2 ; Zahr (Su
edia) — Cooper (Australia) 6—4 
6—2 ; Masters (Australia) — Lo- 
yo May o (Mexic) 6—3, 6—4 ; 
Dibley (Australia) — Mignot 
(Belgia) 3—6, 6—0, 6—1 ; Hre- 
bec (Cehoslovacia) — Fassben
der (R.F. a Germaniei) 6—3, 1—6 
8—1.

Favorlțli principali al turneu
lui, românul Ilie Năstase șl 
spaniolul Manuel Orantes, nu 
au Jucat In primul tur.

PRODUSE

angajează prin concurs
■ CONTABIL ȘEF

Condițiile de angajare și salarizare sînt cele 
prevăzute de H.C.M. nr. 914/1968 și Legea nr. 
12/1971.

PIERDUT legitimație de serviciu Po numele Gospodarii 
Iulian, emisă de E.M. Petrila. O declar nulă.

Concursul va avea loc în ziua de 1 august 
1972, ora 10, la sediul întreprinderii.

Informa(ii suplimentare se pot obține zilnic, 
între orele 7—15, de la biroul personal al între
prinderii din str. Republicii nr. 90, telefon 1804.

Mica publicitate

ftedacția ,1 administrația ziarului i Pelroșanl, strada RepublloU fir. 00, telefon i 1602
’a, r-r^!. ■

re 
acordul înde- 

pakistanez
DELHI 12 (Agerpres). — Pri

mul ministru al Indiei, Indira 
Gandhi, a declarat, în cadrul u- 
nei conferințe de presă, că A- 
cordul indo-pakistanez de la 
Simla constituie „un început 
foarte important în relațiile din
tre cele două țări", anunță agen
ția Indinfo. Ar fi nejust să 
se creadă că el reprezintă un 
cîștig sau o pierdere pentru 
vreuna din părți, a subliniat In
dira Gandhi, relevînd că pro
gresul in regiune depinde 
realizarea păcii. Esențial, a

de
a-

dăugat premierul indihn, este ca 
părțile să-$î înțeleagă punctele 
de vedere.

Indira Gandhi a apreciat că 
Pakistanul ar trebui să retragă 
problema Kașmirului de la Na
țiunile Unite spre a putea fi re
luate negocieri bilaterale în a- 
ceastă problemă așa cum a con
venit cu președintele Pakistanu
lui, Zulfikar Aii Bhutto.

★

CAMBODGIA 12 
— Potrivit agenției 
informații, între 20 
forțele de eliberare 
din Cambodgia au 
ample atacuri asupra pozițiilor 
brigăzii a 13-a lonnoliste din 
provincia Kompong Speu. Ele 
au scos din luptă, parțial, sau 
total patru batalioane și trei

(Agerpres). 
khmere de 
și 25 iunie 

națională 
întreprins

LONDRA 12. - Partidul Co. 
munist din Irlanda a adresat tu
turor oamenilor muncii, protes
tanți și catolici, apelul de a-și 
stringe rindurile pentru a pre
veni izbucnirea unui război ci
vil în Ulster. După ce arată că 
atmosfera dc tensiune și con
fruntare s-a accentuat în ulti
mele săptămini, declarația subli
niază că, „in prezent, este im
perios necesar să se instaureze 
un guvern democratic, să se a- 
corde drepturi egale tuturor ce
tățenilor, să se lichideze șoma
jul și să se îndepărteze perico
lul aderării la Piața comună, a- 
derare care ar aduce prejudicii 
oamenilor muncii din întreaga 
Irlandă".

In încheiere, declarația P.C. 
din Irlanda afirmă : „Clasa mun
citoare trebuie să depună toate 
eforturile pentru a determina A- 
sociația pentru Apărarea Ulsle- 
rului și Armata Republicană Ir
landeză să se așeze la masa tra
tativelor și să discute proble
mele importante care îi preocu
pă cu adevărat pe cei ce 
cesc".

Declarația președintelui 
MakariosCiprului,

NICOSIA 12 (Agerpres). - 
Președintele Ciprului, arhiepis
copul Makarios, a dat publicită
ții o declarație în legătură cu 
un interviu acordat de Joseph 
Luns, secretarul general al 
N.A.T.O., postului de televiziu
ne B.B.C., pe care arhiepiscopul 
l-a calificat ca „deosebit de ne
fericit și constituind o încerca
re inacceptabilă de amestec în 
treburile interne ale Ciprului11 — 
relevă agențiile Reuter și Asso
ciated Press. In interviu, Luns 
a prezentat denaturat politica 
lui Makarios și a declarat că în

mun-

Cipru există forțe puternice ca
re i se opun, menționind, în a- 
cest sens, pe cei trei episcopi 
care i-au cerut să demisioneze. 

Președintele cipriot a spus că 
afirmațiile lui Luns „tind să în
curajeze activitățile îndreptate 
împotriva șefului stalului cipri
ot. Luns are dreptul să-și expri
me propriile sale opinii, dar, In 
calitatea sa de secretar general 
al N.A.T.O., el nu poate 
declarații care, în cel mai 
caz, dau impresia lipsei de 
pundere".

face 
bun 
răs-

, # Dc la 1 iunie, data națio-
$ nalizării bunurilor companiei oc- 
§ cidentale ,,Irak Petroleum", Ira- 

kul a oxportat 195 000 tone do 
§ petrol brut provenit din cîm- 
5 purile petrolifere de Ia Kirko- 
Ș uk — anunță agenția irakiană 
§ de presă — I.N.A.
5
•5 ® In urma convorbirilor din-
5 tre regele Hassan al II-Iea st 
■5 președintele Albert Bongo, pri- 

lejiiltc de cea dc-a noua con- 
§ ferință la nivel înalt a O.U.A.. 
Ș Marocul și Gabonul au semnat 

mal multe acorduri dc coopera- 
Ș re bilaterala, in domeniile eco- 

nomlc și cultura) — in'ormează
5 agenția Reuter

s
i; $ N.A.S.A. a adoptat marți 
Ș sancțiuni împotriva celor trei 
5 astronauțl de pe „Apollo-15" in 
Ș legătură cu faptul că în timpul 
Ș misiunii din iulie, anul trecui, 
ș ei au luat pe Lună, fără să fi 
Ș avut con'-imțămintul autorități- 

lor americane, 400 plicuri poș- 
Ș tele. De li îndeplinirea misiunii 
i și pînă acum, ei au vîndut u- 
$ nor colecționari 100 de plicuri 

la prețul de 1 500 dolari bucata.
Ș N.A.S.A. aplică sancțiunile in 

cazul respectiv, in ciuda faptu- 
Ș lui că cei trei astronauți au re- 

nunțat la bani, imediat ce plicu- 
$ rile au fost vîndulc.s

La Moscova a avut Ioc, 
Ș miercuri, semnarea planului de 
Ș colaborare tehnlco-știlnțiflcă pe 
5 an*i 1^72—1973 între Consiliul 
Ș Național pentru Știință și Teh- 
b nologie din Republica Socialistă 
Ș România și Comitetul de Stal 
Ș pentru Știință și Tehnică de pe 

lingă Consiliu! de Miniștri al 
Ș U.R.S.S.

■3> L<i Tokio s-au încheiat.
miercuri, lucrările simpozionului 

Ș internațional cu tema „Probleme 
Ș ale mișcării revoluționare din 
ș țările capitaliste avansate și pro- 

bleme privind fronturile unite 
Ș și guvernele formate pe baza a- 
Ș cestor fronturi" — simpozion or- 

ganizat cu prilejul semicentena- 
Ș rului creării Partidului Comunist 
§ din Japonia.
I

9 Agenția TASS anunță că 
Ș Azlz Sedki, primul ministru al 

Republicii Arabe Egipt, va face 
Ș o vizită prietenească și de lu- 

cru in Uniunea Sovietică, în- 
Ș cepind de joi, 13 iulie a.c. Vor 
Ș fi analizate, cu acest prilej, 

probleme ale dezvoltării colabo- 
Ș rării înlre Uniunea Sovietică și 
5 Republica Arabă Egipt.

După o paradă a drapelelor, 
intonarea imnului național a- 
merican, discursurile de bun 
venit adresate delegaților de 
doi membri ai Congresului re- 
prezentind statul gazdă, Flori
da, și după o serie de alte mo
mente festive, la Palatul Spor
turilor din Miami Beach s-au 
deschis luni seara (la ora 23,30 
G.M.T.) lucrările Convenției 
Naționale a Partidului demo
crat din S.U.A. Pe agenda dez
baterilor figurează două proble
me importante: desemnarea
candidatului oficial democrat la 
alegerile prezidențiale din luna 
noiembrie ce va fi opus preșe
dintelui Richard Nixon, și rati
ficarea platformei electorale a 
partidului.

Lucrările propriu-zise au de
butat prin discutarea deplinelor 
puteri ale unora din delegațiile 
participante. Membrii campa
niei .Stop McGovern", care 
grupează pe Hubert Humphrey, 
George Wallace, Edmund Mus
kie și alte personalități conser
vatoare ale partidului, îngrijo
rate de spiritul de reformă ce a 
marcat campania electorală a 
senatorului din Dakota de Sud, au 
contestat în ultimul timp, după 
cum s-a anunțat, dreptul unui 
număr de aproape 200 delegați 
de a participa la lucrările Con
venției. Această dispută proce
durală a fost generată de ho
tărârea Comitetului de acredi
tare al partidului de a modifi
ca rezultatele alegerilor preli
minare din statul California, 
unde desemnarea delegaților la 
Convenție avusese loc conform 
nrinclpiului .totul învingătoru
lui". Comitetul a hotărlt atri
buirea numărului de delegați 
(271) după procentajele voturi
lor, ceea ce a avut ca rezultat 
grlvarea senatorului George Mc 

overn (care se situase pe pri
mul loc, cu 43 la sută din su
fragii) de 151 delegați și tre
cerea acestora in tabăra Iul 
Humphrey.

Punerea la vot a hotăririi Co
mitetului a coincis însă, cu o 
victorie ușoară pentru McGo
vern, care și-a recăpătat în ciu-

da mașinațiilor adversarilor săi, 
cele 151 de voturi ce-i fuseseră 
in mod arbitrar luate. In pre
zent, senatorul din Dakota de 
sud, care in urmă cu numai 
cîteva luni nu era 
decît un aspirant la investit ură 
cu șanse neglijabile, este spri
jinit de 1 466 de delegați, cu 
44 sub majoritatea absolută ce-i 
este necesară pentru a fi de
semnat încă de la primul tur 
de scrutin. (Humphrey, Wallace 
și Muskie — principalii săi con
tracandidat — dispun de

considerat

și rămîn legate exclusiv de îm- 
piedicarea cu orice preț a ți
nui succes al senatorului din 
Dakota de Sud la primul tur 
de scrutin. Semnificativă a fost 
și respingerea categorică a ape
lului asupra votului inaugural, 
înaintat, in numele forțelor 
.Stop McGovern”, de un parti
zan al guvernatorului Alaba- 
mei, George Wallace.

După prima ședință. McGo
vern, care ca și ceilalți candi
dați, este împiedicat de tradiție 
să ia parte la lucrurile Conven-
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429, 371 și, respectiv, 201 vo
turi).

încheierea in acest mod a 
disputei procedurale a determi
nat agenția Reuter să aprecieze 
că votul asupra desemnării 
candidatului oficial al Partidu
lui, ce va avea loc după toate 
probabilitățile miercuri noap
tea, va fi o simplă formalitate. 
De altfel, afectat puternic de 
înfringerea suferită fn ședința 
inaugurală, fostul vicepreședin
te Hubert Humphrey a anunțat 
că are de făcut, intr-un viitor 
apropiat, o declarație privind 
proiectele sale. Agențiile de 
presă nu au ezitat să tragă con
cluzia că Humphrey intențio
nează să anunțe, astfel, retrage
rea sa din cursa pentru obți
nerea investituri!. Intr-adevăr, 
marja victoriei lui McGovern 
In ședința inaugurală (380 de 
voturi) i-a surprins și dezorien
tat puternic pe ceilalți candi
dați, ale căror speranțe au fost

ției, înainte de a se decide can
didatul oficial, s-a arătat pe 
deplin încrezător fn dobindirea 
victoriei finale. De altfel fi o 
parte a adversarilor săi — cum 
este, de pildă, senatorul Vance 
Hartke, adept al lui Humphrey 
— au fost nevoiți să admită că 
McGovern, a făcut .un pas im
portant in această direcție".

In timp ce fn interiorul Pa
latului Sporturilor aveau loc 
dezbaterile furtunoase ale ședin
ței inaugurale, importantele 
forțe polițienești dislocate la 
Miami Beach pentru a asigură 
un climat de .liniște" Conven
ției au trebuit să intervină pen
tru a reprima primele demon
strații organizate In semn de 
protest împotriva războiului din 
Indochina și sărăciei unei părți 
a poporului american. Citeva 
sute de tineri, purtînd drapele 
ale F.N.E. din Vietnamul de 
sud și rostind lozinci pacifiste, 
au defilat prin fața clădirii Con-

venjiei, pentru a reclama înce
tarea imediată a intervenției 
S.U.A. in Asia de sud-est. O 
altă manifestație a fost organi
zată de membri ai așa-numitei 
.Coaliții a oamenilor sărmani", 
care cer delegaților să adopte 
un program de transformări 
sociale adinei.

In urmă cu citeva zile, in i- 
mediata vecinătate a Palatului 
Sporturilor a fost ridicat, pe un 
teren viran, un .oraș al săra
cilor".

In mai multe sute de corturi 
sint adăpostiți reprezentanți ai 
celor 25 de milioane de ameri
cani care, potrivit statisticilor 
oficiale, trăiesc din venituri 
situate sub strictul necesar. Ei 
au venit la Miami pentru a ce
re Convenției includerea in 
platforma electorală a partidu
lui a unor angajamente lipsite 
de echivoc privind asigurările 
sociale, redistribuirea mai echi
tabilă a venitului național și 
asigurarea unui nivel de trai 
omenesc celor 25 milioane de 
americani săraci. In apropiere 
s-au stabilit, de asemenea, mai 
multe mii de tineri, membri ai 
organizațiilor pacifiste sosiți la 
Miami Beach pentru a subli
nia și cu această ocazie necesi
tatea urgentă a încheierii războ
iului din Vietnam, a retragerii 
imediate și necondiționate a 
tuturor trupelor americane din 
Indochina.

La numai două ore de la re
tragerea din cursa prezidenția
lă a senatorului Hubert 
Humphrey, «n alt candidat la 
învestitura Partidului Democrat 
șl-a anunțat mărfi hotărirea do 
a renunța. Acesta este sena
torul Edmund Muskie, c<rc a- 
bandonase, de altfel, și campa
nia alegerilor preliminare

Alături de George McGot iij 
marți seara se mai aflau in 
cursă senatorul Henri Jackson 
și guvernatorul George Walla
ce.

C. ȚINTEA
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