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Tovarășului Nicolae Ceaușescu

(^Steagul roșu
Secretar general al Partidului Comunist Român 

Președintele Consiliului de Stat 
al Republicii Socialiste România

Dragu tovarășe Nicolae 
Ceaușescu,

In numele Comitetului Cen
tral al Partidului Muncii din 
Corcea și al guvernului R.P.D. 
Coreene, al poporului coreean 
și al meu personal, vă exprim 
mulțumirile cele mai sincere 
dumneavoastră, și prin dum
neavoastră Comitetului Cen
tral al Partidului Comunist 
Român, Consiliul de Stat și 
Guvernului Republicii Socia
liste România, poporului frate 
român pentru felicitarea căl
duroasă adresată de dumnea
voastră în legătură cu publi
carea Declarației comune din
tre Nord șl Sud pe baza celor 
trei principii de unificare 
dependentă și pașnică a 
triel, propuse de partidul 
guvernul nostru.

Poporul frale român a 
primat întotdeauna 
deplin Și 
cu lupta _ _
nostru pentru retragerea trupe
lor americane din Corcea de

sud, pentru realizarea unifică
rii pașnice a țării tn mod in
dependent și fără nici un a- 
meslec al forțelor din afară

Și în prezent, partidul și gu
vernul 
rcsc cu 
porului 
rea țării 
intensă în activitatea sa externă 
in sprijinul cauzei unificării pa
trie} noastre. Aceasta demon
strează că dezvoltarea tot mai 
puternică a relațiilor frățești 
de prietenie șl coeziune 
tornicife între partidele.
Vemcle șl popoarele noastre 
constituie un mare imbold dat 
luptei noporulul nostru.

Partidul și guvernul nostru 
exprimă profunde mulțumiri 
pentru nobilul dumneavoastră 
sprijin internaționalist.

Mă bucur din (oală inima 
de marile succese ’obținute de 
poporul român în lupta pentru 
construirea societății socialisto 
multilateral dezvoltate sub con
ducerea Partidului Comunist 
Român, In frunte cu tovarășul 
Nicolae Ceaușescu, și le adre
sez călduroase felicitări

Convins re1'»fît|r> de prie
tenie sl colaborare între parti
dele. guvernele șl popoarele 
ambelor I3ri bazate pp prin
cipiile marxism leninismului șl 
inferneHnnatismulul nroletar so 
vor întări sl dezvolta vă urez 
din toată Inima dumneavoastră 
șl poporului român tot mal 
multe succese în activi»-tea 
viitoare.

dumneavoastră urmă- 
mare interes lupta po- 
nostru pentru unifica
și desfășoară o muncă
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ORGAN AL COMITETULUI MUNICIPAL PETROȘANI AL P.C.R. Șl AL CONSILIULUI POPULAR MUNICIPAL
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KIM IR SEN

Secretar general al CC. al Partidului 
Muncii din Coreea 

Președintele Cabinetului de Miniștri 
al R.P.D Coreene

ex- 
sprijinul 

solidaritatea fermă 
Justă a poporului

I

Petrila

(Continuare în pag. a 3-a)

Perseverentă
■ Continuitate

din regiedirect productiv și cel
Sezon de virf

unitate minieră, la fiecare front de lucru necesită

n prim 
Valea 
rn în

puțuri—
la un „bătăios*4 schimb de replici între șeful 
tînărul șef de brigadă ARPAD RADAR bun 
plin de inițiativă, care-si stăpînește meseria i 
Radar, a.șa-1 că nu te lași fără HO metri luna

însușim 
temeinic

aplicăm 
creator

Succese 
ale voinței 
și mobilizării

încheierea lunii iulie a . .... __
Lru mina situată de la începutul acestui an. cel dc-al dpi- 
lea an al cincinalului, în fruntea colectivelor miniere ntc 
bazinului. Păstrînd ritmul neîntrerupt de succese, minerii 
Uricaniului au adăugat o nouă iz.bîndă celor de pînă acum, 
realizînd sarcina de plan lunară în proporție de 100,3 la 
sută.

Amplificînd ritmul obișnuit de lucru în zilele de in
candescentă participare a tuturor din perioada dezbaterilor 
Conferinței Naționale a partidului și a celor imediat ur
mătoare — trecînd astfel la înfăptuirea neîntîrziatfi a ho- 
tărîrilor adoptate de înaltul for al comuniștilor — colecti
vul s^torului I al minei a reușit să extragă peste planul 
producției de cărbune un plus dc 1 200 tone. Rezultatul 
s-a obținut prin voința și mobilizarea tuturor brigăzilor 
sectorului, în care s-au remarcat cele conduse de Romulus 
Boia, Gheorghe Scorpie, Dumitru Vișan și Edian Pop.

Asemenea lor, brigăzile sectorului III al minei, conduse 
de Nistor Hronescu și Mihai Ceucă, brigăzi care execută 
lucrări de deschidere și pregătire a unor noi capacități, 
și-au depășit sarcinile dc plan preliminate și au sprijinit 
astfel brigăzile din abataje, asigurînd împreună realizarea 
planului lunar al sectorului.

Bilanț rodnic în abatajele 
minei

Colectivul Exploatării mini
ere Petrila, și-a văzut încunu
nat de succes efortul îngemă
nat, desfășurat de toți munci
torii, tehnicienii și inginerii 
minei, realizînd în proporție 
de 100,5 la sută sarcina de 
plan la producția de cărbune 
a lunii iulie. Bilanțul pozitiv 
pe care-1 raportează petrilenii 
este un omagiu adus sărbăto
rii Zilei minerului și cinstește 
cu fapte minerești ziua de 23 
August — zi pe care întreaga

țară o întîmpină cu rezultate 
deosebite.

Prin realizarea planului la 
cărbune în proporție de 103,2 
la sută, colectivul sectorului 
I se situează în fruntea co
lectivelor minerești petrilene. 
Se evidențiază în întrecerea 
dintre brigăzile din sector ce
le conduse de Vasile Avărva- 
rei și Marin Ghizdăvescu.

Păstrînd tradiția de colec-

al municipiului Petroșani

-------------------------------------------------------------------

Cuvinte de ordine
Realizarea sarcinilor de plan în mod ritmic la fiecare

In contextul înfăptuirii pro 
gramului de edificare a societă
ții socialiste, dezvoltarea echili
brată a unităților administrativ- 
teritoriale și modificările profun
de din structura economică șl 
sociaiă a localităților, Valea Jiu
lui cunoaște o permanentă dez
voltare.

In același timp odată cu spo
rirea aportului maselor la solu
ționarea multiplelor probleme 
ce le ridică buna gospodărire st 
înfrumusețare a comunelor 
orașelor, se asigură condiții 
viață tot mal bune pentru 
treaga populație.

Cu toate acestea față de 
rințele actuale, îd unele dome
nii și în mod deosebit In orga
nizarea plăcută și educativă a 
timpului liber al tineretului șl 
al cetățenilor tn general mai a- 
vem multo de făcut. In aproape 
toate localitățile se simte nevo
ia unor baze de agrement șl 
sport, al unor așezăminte cultu
rale care să ofere momente plă
cute de recreere fizică șl spiri
tuală în condiții civilizate, pen
tru toți oamenii muncii dÎD co
munele. orașele municipiului 
nostru.

De altfel, lipsa acestor obiec-

șl 
de 
Tn-

ce-

tive șl a altora de această Da- 
tură, rare să afecteze direct 
gradul de confort al populație! 
a fost sesizată în repetate rlD- 
durl de către deputății consili
ilor populare, de către organi
zațiile de masă, de către cetă
țenii din cartiere, manlfestÎD- 
du-șl în același timp dorința de 
a participa efectiv la realizare* 
lor.

Acestea au fost de fapt condi
țiile obiectiv© care au stal la 
baza apariție! Legi! nr. 20/1971 
cu privire la organizarea con
tribuției bănești $! în mancă a 
cetățenilor, îd vederea realiză
rii onor obiective de Interes ob
ștesc, șl care, sintetizează voin
ța cetățenilor de a-ș! adace a- 
portul în calitate de contribua
bili la sporirea zestrei cultural- 
educative șl gospodăreștl-e- 
dllitare a localităților. îd legea 
amintită locuitorii Văii Jiului, 
la fel ca totl cetățenii tării, văd 
preocuparea condacerll partidu
lui șl statului nostru pentru cod- 
tinua lărgire a democratismului 
socialist, ea este © nouă formă 
de parllclpare activă a maselor 
la conducerea treburilor ©b-

(Continuare in pag. o 3-a)

Rezolvarea optima a raportului 
dintre personalul

El DUREAZA „ORAȘE" 
SUBTERANE...

primăvara acestui an, 
s-a ghemuit par

că în liniștea ei. A tre
cut prin anotimp fără prea mul
tă zarvă. In adincul_ ei insă, 
in această primăvară fierbinte, 
minerii, au incrustat în calea 
timpului un nou eveniment me
nit a fi trecut cu majuscule în 
cartea de onoare a bazinului 
carbonifer, să dăinuie drept o 
mărturie a cutezanței și dărui
rii. Fiecare lună a adus noi 
transformări, noi dobindiri în 
munca avintată. A intrat in 
vorbirea cotidiană, expresia 
„onoarea colectivului" de par
că a existat în limbajul Văii 
de cînd lumea. Nu există mi- 

ună, sector, abataj in care, în 
decurs de cîteva luni, să nu 
se fi auzit: „NE-AM ANGA
JAT CU ATIT !" „VOM DA A- 
TiT !“ - un imperativ a) obiș
nuitului. Ritmul nou de viață 
și de muncă al minerilor im
plica prin aceste angajamente 
foarte concrete, foarte lapida
re asupra muncii, pasiunea, cu
tezanța.

întrecere — cuvint ce-și află 
cotidian confirmarea in reali
tatea faptelor. Putem justifica, 
cu îndreptățită mîndrie, putem 
vorbi despre competiție, des
pre o semnificație omniprezen
tă o finișului ? „Ștefan Ghioc, 
de la mina Dîlja și-a reînnoit 
angajamentul în cinstea Con
ferinței Naționle a partidului 
cu încă 1500 tone cărbune 
(5 iunie a.c.) „La mina Paro- 
șeni, brigada lui Constantin 
Zahario o depășit a.ngojamen- 

V

tul cu 2 800 tone cărbune"". 
(11 iunie a.c.) „Ciubăr_ Marin, 
de la Lonea, și-a depășit an
gajamentul cu 700 tone". (10 
iulie a.c.) In fiecare informație, 
chiar în cîteva rinduri, am des- 
coperit, cel mai des, o vestă 
dăruire — o materializare a 
muncii. Peste 94 de brigăzi an
gajate in competiția cu timpul 
au ridicat ștacheta la nici mal 
mult nici mai puțin de 18 000 
tone de cărbune. O cifră. O 
cifră dincolo de care bănuim 
neajunsuri, necazuri, _ greutăți 
minerești însă, sub nici o for
mă și nici o dată minerii, a- 
cești oameni minunați ai a- 
dineului, n-au renunțat să lup
te. A$a au fost în fiecare zi, 
încrezători în forțele lor, in Iz- 
bînda muncii lor.

In ziua deschiderii 
Conferinței Naționale 
dului angajamentul,
cinstire, darul minerilor 
Valea Jiului, depășise aștep
tările. Peste 30 000 tone de 
cărbune, cu 12 000 tone mal 
mult decit angajamentul. E un 
merit colectiv în care strălu
cește contribuția tuturor celor 
cîteva mii de „coboritori" ai 
adincului, statorniciți puternic 
in fertilitatea recunoscutei tra
diții : întrecerea. Tradiția „de a 
da azi mal mult decit Ieri !“ 
Cifrele sint o coordonată esen
țială a faptelor. Petru Roman 
500 tone, llie Niculae 400 to-

lucrărilor 
a parti- 
această 

din

Dem D. IONAȘCU

(Continuare în pag. a 3-a)
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Asigurarea unei eficiente ri
dicate activității tehnico-econo- 
mice desfășurate în unitățile 
miniere presupune analizarea 
șl punerea în aplicare a tu
turor măsurilor concrete care 
pot conduce la creșterea pro
ductivității muncii. In acest 
sens, alături de promovarea 
consecventă a progresului teh
nic, de folosirea rațională a ca
pacităților de producție și a u- 
tilajelou existente, de ridicarea 
nivelului de calificare a ca
drelor corespunzătoare nivelu
lui tehnic actual și de cointe
resarea materială, un rol impor
tant îl poate avea și mobiliza
rea optimă a disponibilului de 
forță de muncă. Stabilirea jus
tă a manoperei necesare pentru 
executarea tuturor lucrărilor 
din subteran pe baza unor nor
mative de timp sau norme can
titative fundamentate tehnic, 
constituie o premisă esenli >lă a 
desfășurării normale a procesu
lui tehnologic din subteran, a 
repartizării uniforme a sarcini
lor de lucru și a îmbunătățirii 
cointeresării materiale, prin co
relarea cît mai precisă a remu
nerării fiecărui salariat de re
zultatele concrete ale muncii sa
le.

Tovarășul Nicolae Ceaușescu, 
în Raportul său prezentat de la 
tribuna înaltului for de conduce
re al partidului — Conferința 
Națională — preciza că „Va 
trebui să ne preocupăm în mai 
măre măsură de asigurarea unul

raport just între numărul celor 
care lucrează nemijlocit în pro
ducția materială — acolo un
de se creează bunurile materia
le, adevărata avuție națională — 
și numărul celor ocupați în alte 
activități... aceasta este o pro
blemă fundamentală a dezvoltă
rii societății noastre socialiste*', 

R-feritor la raportul dintre vo
lumul muncii în acord și în re
gie, se constată că în unitățile 
miniere ale Văii Jiului, în ciuda 
unor preocupări mal vechi în a- 
ceastă direcție, problema delimi
tării sferei activităților de re
gie și a trecerii progresive o a- 
cestora în cadrul activităților sa
larizate în acord nu a fost rezol
vată decît partial. La nivelul în
tregului bazin, ponderea munci
torilor direct productivi din to
talul celor care lucrează în sub
teran reprezintă cca. 38 la sută 
înregistrînd valori mal ridicate 
de regulă la unitățile mari (Lu- 
penl, Aninoasa, Lonea) și mai 
scăzute la Uricani, Dîlja, Bărbă- 
teni. Evident, diferențierea între 
unități poate avea un caracter 
obiectiv în condițiile unor meto
de de exploatare diferite, a u- 
nor scheme de transport variind 
în funcție de condițiile geolo- 
gico-miniere concrete ale fiecă
rui cîmp minier, fapt caro tre
buie să conducă la evitarea a- 
doptării unor soluții nefunda
mentate în ceea ce privește „di
mensionarea" activităților de re- 
gL*. Părerea primului interlocu
tor, ing rni 'el Burlec, șeful 1a-

boratorulul de „Cercetări econo
mice" din cadrul I.C.P.M.H. este 
edificatoare în acest sens i 
„Consider că raportul dintre 
personalul salarizai în acord șl 
în regie, stabilirea sa optimă și 
reconsiderarea sa numai atunci 
cînd au Intervenit modificări e- 
feclive de natură organizatorică 
sau tehnică, este una din prin
cipalele probleme organizatorice 
cu care sînt confruntate condu-

B MIHAI
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Ne aflăm la sediul sectarului de investiții al minei 
Petrila. printre cele mai bune ale Văii Jiului. Co
lectivul acestui sector, condus de inginerul GAROL 

SCHRETER, și-a realizat nu mai puțin decît din I960 AN 
DE AN, sarcinile de plan, raporlînd substanțiale depășiri, 
echivalente a milioane de lei... Dăm două cifre — credem, 
îndeajuns de edificatoare: ÎN 11 ANI S-AU REALIZAT 
AICI PESTE 30 RM DF GALERIF (un veritabil oraș I) ȘI 
2 500 m de

Asistăm 
de sector si 
organizator

- Măi 
asta..

— Da. da’ ce facem de șină ?
— Se face, n-avea grijă, dar. zi. măi, mergi cu 10 peste 

sută?
— Păi oamenii mei sînt hotărîți 

lele Conferinței ?
— Bine, măi _________  _____ __ ___ ...

— (un gest cu stînga spre înainte, decis). In orice caz 
peste sută iasă I

Nu î-ațl văzut In zL
Recordmeni. nu alfa...
Radar dar spune atingeți 110 metri ?

I

la Geoagiu-Băi

...Cel lingă care n»3 
aflu, e un om o- 
bișnuit. Probabil ceva 
mai dinamic decît al
ții. Un fel de dina
mism care, pentru 
cine îl întîlnește pri
ma oară, ar putea să 
pară cam brutal. Șe 
uită la om drept în 
ochi:

— Al ijițgles, mă ?
— înțeleși
— Sigur?
— Sigur I
— Atunci, la trea

bă I...
Supă cam dgr, nu.? 

Omul, în fond e,o fi
ință impresionabilă șj 
trebuie tratat mai pii 
delicatețe. Alțfel î|l 
face complexe, înce
pe a se socoti perse
cuta!...

Bărbatul djn fata 
mea, s-ar părea că

cugetă mai puțin la 
astfel de lucruri. Voi
nic, bine făcut, cu 
mîini mari, pe care 
le agită mereu, com- 
pletînd'u-și cu gesturi 
energice, cuvintele

fi propus să-l sculp
tez. Se încruntă foar
te des, dar glasul îi 
rămîne mereu la o 
tonalitate joasă. Se 
simte în el reținerea, 
stăpînirea de sine.

II'
nu mal puțin energi-. 
S. A, nu i Nu-1 con- 

iționat reporteri- 
ște și, de se fiflă 

cineva cațe să wnă 
qpnteste, îl poftesc 
cu mine și o să i-1 
prezint.

Mă uit la el cu a- 
tenție, cu migală 
chiar, de parcă mi-aș

Cjțeodată doar ră
bufnește ca un vînj, 
pe care nici nu-1 ba- 
riuiești că ar putea fi.

Vorbește la telefon 
cu cineva ce, după 
cil îmi dau seama, nu 
și-a îndeplinit o anu
mită sarcină. E por
nit și, sincer u-a'ș 
vrea să mă aflu în

pagina
a 2-a

colectivitate
• Puterea adevărului

• ..Toată brigada e com 
pusă din oameni foarte 
buni..."

pielea celui de la ca
pătul firului. Bănu
iesc că respectivul 
tocmai se motivează. 
Deduc acest lucru du
pă crisparea frunții o- 
mului din fața mea 
care, aplecat peste 
birou strînge recep
torul, că m-așlept din 
clipă în clipă, șă-1 
văd prefăcut în țăn
dări. Din pîlnie răz
bate ud glas precipi
tați

— Dar, tovarășe se
cretar... eu... să 
deți...

— Nici un să ve
deți I Te sfătuiesc să 
nu umbli cu cioara

(Continuare 
tn pag. a 2-a)

@ ..Fllozolla" fatalismului

9 Rinduri pentro o lucră 
toare din comerț șl- nu 
numai pentru ea...

(Continuare în pag a 3-a)

Qea mai importantă stațiu
ne balneară a județului Hune
doara. Geoaqin-Băi este din 
nou asaltată de vizitatori. In 
această perioadă de vîrf o se
zonului estival, aproape 6 noo 
de turiști români fi străini so
sesc zilnic pentru a-și pefrecd 
concediile sau sfîrșitul de săp- 
f.Smhiă tn ambianta plăcută a 
acestor locuri cu care natura a 
fost extrem de darnică in fru
museți. Fiind situată la altitu
dinea de peste 350 metri, loca
litatea beneficiază de o climă 
plăcută. Din 
izvorăsc ape 
loroase calități terapeutice (oliao- 
metalice. feruainoase. cQicaroa- 
se) indicate in tratamentul 
multor boli, mai ales a celor 
reumatice.

Băile sînt utilizate încă de 
pe vremea romanilor — de 
acum 2 000 de ani cînd așeza
rea se numea Germlsnro — 
dar numai astăzi, datorită in
tenselor eforturi constructive 
se poate afirma că Geoaoiu d 
devenit o stațiune in adevăra
tul înțeles al ctivintului capa
bilă să satisfacă cele mat exi
gente pretenții Frumusețile 
dăruite de către natură. se 
completează armonios cu cele 
făurite de om Bsfe remarcabil 
saltul spre urbanitate pe care 
l-a tnreoisfmf ft-Hitncn țnfr- i/n 
timp foarte scurt In ultimii 
ani atef au fost date In folo
sință o cantină ultramodernă 
la care pot servi masa aproape 
1 000 de persoane, un hotel șl 
restaurant mat multe vile (din 
actualul sezon capacitatea de 
cazare este dublă tn compara
ție cu cea din 1970), un com
plex de deservire, o casă da 
cultură, orădină de vară jf al
tele. Vizitatorilor le sînt rezer
vate importante surprize H tn 
acest an Dună cum ne-a in
format Vasftp f^noureanu ad
ministratorul stațiunii servi
ciul medical balnear a cunos
cut o radicală îmbunătățire. 
Vechile băl calde care nu mai 
puteau satisface cerințele an 
fost abandonate locul lor fiind 
preluat de către un nou pavi-

subsolul bnaat 
termale cu va-

Al ■ \ND(JI ESCU

[Continuare in pag. • S-d)
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Pietre pentru templul OM II Till ® Portretul unul anonim
huai — bi .Statui... fără soclu' personalitatea omului ÎNAINTAT. cu des- 

tinu' frumusețea 'i m '. /ic lui. Vreau. de-acum, să ciut virtutea omului OBIȘNUIT 
așa cum se afirmă ril<nre in confrunterea aspră dintre bine și rău, din conștiința lui. 
Țoale fi — In edificarea omului nou — revii mai omenesc și mai mișcător decît dra
matismul acestei ■ '•înfruntări și biruința omului asupra lui însuși ?

închin deci, suita articolele ce urmează. VIRTUȚII care TRIUMFA : adevărului, 
im potrivo minciunii; cinstei, împotriva necinstei; < redinfei, împotriva necredinței; bu
nătății. împotriva răutății... Căci -- parafrazind pe. Lucian Blaga — aceste virtuți 
siiK PIETRE pentru TEMPLUL OMULUI.

PUTEREA ADEVĂRULUI
„Cu minciuna prînzești, dar de cinat nu“

S-a întimplat, nu de mult, 
ca pe meleagurile cu mesteceni 
albi ale Băniței, o familie sa 
fie victima unei agresiuni în 
propria-i casă. O ceartă mai 
veche a transformat, in van
dali. pe frații Gavrilă și Ion 
Baitâu. care au dat năvală în 
ograda lui I. A, i-au spart 
geamurile de la casă — obli- 
gîndu-l să se refugieze în ve
cini — iar pe soția sa. cu
prinsă de groază, să se ascun
dă în podul casei.

Doi oameni s-au ridicat, deci, 
împotriva regulilor scrise și 
nescrise ale conviețuirii, tul- 
burind grav echilibrul și or
dinea socială a unei colectivi
tăți Pentru un timp, ei au în
locuit forța legii cu legea for
ței, legea bunului simț, cu le
gea bunului plac, punînd- în 
pericol nu numai libertatea și 
siguranța unei familii ci a îi> 
tregii comune. Era firesc, așa
dar, ca riposta colectivității, a 
«ricfiniia din membrii ei, să 
lie promptă și fermă. Și to
tuși...

Deși martori oculari ai a- 
greclunii, Ion Stoica și Ion 
Petroi n-8u sărit în ajutorul 
victimelor, iar în fața judecă
torilor, chemați ca martori, au 
ținut-o morțiș i „n-am văzut.. 
o am auzit... mi s-a părut ca... 
dar nu sînt singur..? Preferau 
vidul uitării și apele tulburi 
ale declarațiilor vagi cu inten
ția vădită de a nu se ..ames
teca” și a-i scăpa astfel, pe a- 
greson. de pedeapsă. Jubilînd, 
aceștia chiar anticipau o solu
ție de achitare.

Cu pumnul în gură, adevă
rul tăcea, iar dreptatea — ul
tragiată de minciună — țipa 
pînă la cer. O eroare judicia
ră era pe cale de a se sâvîrși.

(zicală românească)
Intuind, totuși, „politica stru
țului” in atitudinea celor doi 
martori — vîrîți cu capul în 
nisipul călduț, al minciunii — 
instanța dc judecată a dispus 
recercetarea cazului. Și „minu
nea” s-a produs: cei doi mar
tori au mărturisit, procuroru
lui, că n-au spus adevărul. Mai 
intii. Ion Stoica: „nu cores
punde adevărului declarația 
cală în instanță. Am mințit 
deoarece am fost amenințat... 
Mi-e rușine de fapta mea și de 
oamenii din comună care au 
început să mă ocolească. Tre
buie să spun adevărul...”. A 
venit, apoi ceva mai greu, măr
turisirea lui Ion Petroi, cam în 
același fel. Și în cuvintele a- 
mindorura se citea parerea~.de 
rău pentru necinstea lor. Dar 
și bucuria că și-au învins teama 
și pe ei înșiși, că au risipit 
pîcla deasă a minciunii din cu
getul lor, că și-au limpezit 
conștiința în lumina de dimi
neață a adevărului.

★

Doi oameni recunosc că au 
mințit. Recunosc din nevoia dc 
a spune adevărul și din ruși
nea de a trăi în minciună. De 
unde această putere a adevă
rului ?

Reflecția mă duce la tabloul 
celebru al pictorului Nikolai 
Ghe! „Ce este adevărul ?“ — 
inspirat din mitologia creștină. 
Pe chipul lui Pilat care pune 
această întrebare lui Hristos, 
se citește ironia și scepticismul, 
ca și cînd ar spune că nimeni 
n-a găsit Și nu va găsi răs
punsul la întrebarea pusă. Azi, 
în lumina replicii marxiste, 
răspunsul la o astfel de între
bare este tonic și lucid '. ade

vărul poate fi cunoscut și chiar 
verificat, în practica noastră, 
căci el nu este altceva decît 
oglindirea in conștiință a rea
lității din jur. Bunul simț îl 
intuiește în firea Și practica 
lucrurilor, iar știința îl des
coperă în natură și îl experi
mentează în laborator. Expri- 
mînd, deci, ceea ce este real 
și obiectiv, adevărul convinge 
împotriva celor mai abile jus
tificări, celor mai ingenioase 
minciuni. Și convingîndș în
vinge chiar dacă uneori se po
ticnește. învinge nu numai ca 
rațiune în sine ci și ca fru
mos în sine căci în .oglinda 
minciunii omul își vede chipul 
pocit. Recunoașterea deschisă a 
neadevărului, purpura rușinii 
din obrazul celui ce minte și 
neputința luj de a tăcea, as- 
cunzînd adevărul — ea în e- 
xemplul de mai sus — vin 
din aceste convingeri și sen
timente. Înțelepciunea româ
nească le-a convertit într-o 
zicală ou duh : „Cu minciuna 
prînzești, dar de cinat nu !“

Dar ele vin și din noua e- 
xistență socială. In societatea 
noastră binele și răul convie
țuiesc încă; ceea ce s-a 
schimbat e doar raportul de 
forțe și poziția lor. Dreptatea 
— expresie a adevărului — a 
triumfat pe plan social și ca 
trebuie să triumfe și în lu
mea individului. Lupta aceasta 
este grea, contradictorie și 
sinuoasă. Adevărul, ca Și drep
tatea. ca să se încetățenească 
în conștiința omului, trec, ade
seori, prin erori și. minciună. 
Dar cu cît adevărul luptă mai 
mult, cu atît omul se cunoaște 
mai bine și puterea adevărului 
se dovedește și mai mare. Căci 
așa cum spunea Lessing : „O- 
mul nu-și sporește puterile și 
nu se perfecționează prin ade
vărul aflat, ci prin căutarea 
lui".

David MANIU

{Urmare din pag. I) 

vopsită. Sini informat exact și 
dacă se moi repetă e de rău. 
Acum, fă niște dovezi că ni în
vățat ceva...

- Avem cîțiva, îmi explică, 
(el despre care, s-o înțeles de-, 
siqur că era secretar de partid 
(de la o exploatare minieră de 
aici, de la noi, din Vale) ce 
cred că sîntem gala să cumpă
răm tot ce ne vînd. Numai că 
le merge pe dos. In definitiv, 
trebuie să se învețe odată min
te ! Și izbește cu palma deschi
să peste birou, că tresar. Toc
mai sini gala să mă scuz pen
tru deranj și să mă fac plecat, 
cind pe ușă se strecoară domol 
și pirpirie, o bătrinică sfrijită, 
cocîrjală, cu priviri șterse.

— Mă rog frumos, e voie ?
Rămin pentru moment uluit, 

derutat. Omul furios, care pînă 
in clipa aceea tuna și fulgera, 
se transformă ca prin minune. 
Cu o grabă intru nimic simula
tă, se ridică și întîmpinind fe
meia care venise, îi ia cu un 
respect greu de redat, mîinile ei 
uscate, ușor tremurinde, in
tr-ale lui, ce au devenit brusc 
impresionant de liniștite și 
blîndc.

— Poftim măicuță, poftim!
Apoi, după ce bătrinica se a- 

șeză :
— S-a rezolvat necazul?

...Ne-am despărțit la poarta 
exploatării, pină unde a ținut să 
vină cu mine. Iar c inc) ne-am în
tins mlinilc, m-a privit foarte di
rect și în apele albastre-verzui 
ale ochilor săi, de rindul acesta, 
nu am putut desluși nici minie, 
nici împăcare, ci doar cîteva 
nuanțe de amărăciuni’ I

— Nu știu ce părere ți-ai fă
cut! D<- altfel aceasta-i treaba 
dumitalo. Să știi insă că eu, a- 
cesta sini și nu pot și nici nu 
vreau să liu decît așa I

Nu i-ain răspuns. Aș fi dorit 
să-i spun că nu am nimic împo
triva felului său de a fi, că de 
fapt mi-am dat scama că e un 
om, un comunist, ce mi-a impus 
un nebănuit respect, dar nu știu 
pentru ce, m-a năpădit așa o 
senzație că ar putea părea lotul, 
de circumstanță, rostit doar pen
tru moment, de un reporter poli
ticos și încă nu îndeajuns de ro
dat în meserie! Acum insă, 
după ce am arătat toate cele de 
mai sus, lucrurile se prezintă o- 
ricum altfel. Și, să nu se creadă 
că am uitat. Intenționat nu am 
dai numele celui despre care 
am scris. In primul rind, pentru 
că, dacă aș fi făcut un astfel de 
lucru, s-ar fi supărat pe mine, 
iar în al doilea rind, pentru că, 
spre marea mea bucurie, ii sea
mănă încă destui.

Rînduri
pentru o 

lucrătoare 
din comerț

și, nu
numai

pentru ea ■ • u

— Nu tocmai, mă rog frumos. 
Am tot mers acolo unde mi-ați 
spus și am tot întrebat; că de 
acum, cred că s-au și săturat de 
mine.

Ochii de un albastru verzui, 
ai secretarului, care devenise
ră pentru cîteva clipe galeși, 
de copil cuminte, străfulgeră 
din nou. Ridică receptorul:

— Să vină contabilul șef I
După cîteva momente, cel 

chemat își face apariția degajat, 
sigur de sine. Iar eu, asist la 
următorul dialog :

— Cunoști pe această femeie ?
— Mda!... Parcă o cunosc!... 

adică o cunosc sigur!...
— Am discutat amîndoi des

pre ea I?
— Da ! Da! Acum, îmi amin

tesc exact!
— Și, ce s-a ales ?
— Păi, să vedeți... S-a ivit 

problema cu transportul... Știți, 
șoferii!.,.

— Uile ce-i, dumneata să nu. 
compromiți un cuvint dat. Dacă 
pînă mîinc la amiază problema 
e încă problemă, iese bucluc. 
Mare de tot. Acum, mulțumesc 
pentru ce am aflat!

Contabilul șef, manifestă pen
tru o clipă intenția de a mai 
spune ceva, dar renunță și por
nește spre ușă, mai mult cu spa
tele decît cu fața, ca omul care 
își dă seama că a cam încur- 
cat-o !

— Măicuță, să nu le superi că 
a trebuit să vii iar. Miine lotul 
va fi în regulă. De rîndul aces
ta, promit eu personal.

— Mulțumesc, mulțumesc fru
mos. Și să nu vă supărați că 
uile, vă necăjesc și eu, parcă 
n-ați avea destule...

Și bătrinica pornește spre ușă, 
însoțită de omul care, devenit 
iar duios, o conduce ținind-o de 
după umeri, învăluind-o din 
nou in priviri de copil cuminte, 
sfios chiar.

Rămași amîndoi, mă simt ten
tat să-l întreb despre ce e vor
ba. Dar nu mai c nevoie. începe 
a-mi spune singur, fără porniri, 
doar cu un reținut năduf.

— E o văduvă de miner. 
N-are pe nimeni. S-a holărît să 
i se dea o mașină cu deșeuri 
pentru foc. Și, uile cît interes 
s-a depus pe urmă. O poartă pe 
drumuri, la anii ei... Și să nu te 
superi, să nu fii cică dur ! Dar, 
unde-i omenia ? Unde-i grija a- 
ccasta, despre care se vorbește 
atît de frumos ?!!

U.U.M. Petroșani : Maistrul 
principal Iosif Czibula - îm
preună cu ajusloril Simion 
Ghiura și Ion Leluga din sec
ția sculărie conlucrind la un 
dispozitiv de strunjire.

NOTORIETATEA COLECTIVULUI
Sub fasciculele de lumină 

vie, înaltă ale acestui timp de 
tulburătoare efervescență crea
toare, comuniștii de la Uzina 
de. utilaj minier Petroșani se 
exprimă, definitoriu, prin fap
tele de notorietate ale întregii 
colectivități de metalurgiști.

înainte de termenul fixat 
prin programul de lucru al 
secției, turnătorii, de exem
plu au finalizat zile
le trecute, toate „reperele" 
necesare complexului noii mi
ne Livezeni. Totodată, a fost

terminată turnarea „reperelor" 
pentru telescaunul preconizat 
a se construi în Paring.

Turnătorii de la U.U.M.P. 
raportează, în același timp și 
reducerea la maximum a tim
pului de turnare a două mole- 
te produse pentru export.

Toate aceste „roade" se află 
deja în secția de prelucrări 
mecanice a uzinei, lucrătorii 
căreia s-au angajat să onore
ze, in cel mai scurt timp, lu
crările.

Oameni al căror cuvint are

greutatea experienței profesio
nale, a răspunderilor organi
zatorice — ne-au vorbit, cu 
nedisimulată mindrie, despre 
aportul substanțial al tinerilor 
lucrători la realizările între
gului colectiv al uzinei (.Au 
un entuziasm de-a dreptul 
contagios... sint ca argintul 
viu..."), despre cei din primele 
rinduri ale întrecerii, comu
niștii, care au adus și aduc 
prinos partidului nobilul sigiliu 
al faptelor remarcabile de 
muncă.

Nu e prea mult de cînd 
„ceasul rău pentru dumnea
ta și intimplarea. pentru 
mine, a făcut să ne cunoaș
tem. Era o amiază caldă, in 
care, vindeai la bufetul nr. 
14 I.upeni, unde lucrezi, bere 
la halbă. Nu erau decit cel 
mult 4-5 consumatori, 
totuși nu aveai 
tru ei. Te 
grozav intr-o 
un individ ce se găsea tot 
in bufet. Iți. umplea din 
cind in cind halbele ' Cine
va s-a oprit lingă tejghea. 
In mod cu totul sigur că nu 
s-a oprit să te contemple, ci 
să cumpere. A stat cit a 
stat și putea să mai stea 
mult și bine, pentru că n-ai 
găsit cu cale să-l învred
nicești măcar cu o privire. 
Pînă la urmă, s-a decis :

— Nu credeți că ar fi ca
zul să vă ocupați, puțin 
de mine?

L-ai privit intrigată.

Dar, 
timp pen- 

antrenaseși 
discuție cu

fi

CU DUH Șl
CU... NĂDUF

„Filozofia” fatalismului
Am avut de-a face cu toții, 

fără doar și poate, cu acest soi 
de fatalism, de resemnare în fa
ța surprizelor vieții (mai ales a 
surprizelor rele!), pe care for
mula : „Ce să-i faci, s-a întîm- 
plat !" il definește cit se poate 
de exact. „Ce să-i faci, s-a în
timplat !" — se lamentează, in 
fața părinților, elevul X, căzut 
cu succes la cutare examen. 
„Ce să-i faci, s-a întimplat !" — 
il ține isonul responsabilul cu 
protecția muncii, cind i se aduce 
la cunoștință că lucrătorul Y s-a 
accidentat. „Ce să-i faci, s-a în
timplat !" — ridică din umeri 
zidarul Z, cind îi atragi atenția 
că blocul pe care l-a ridicat dă, 
pe la colțuri semne de anemie 
pernicioasă.

Cit din viața noastră aparține 
întîmplării ?

Chestiunea merită, credem, o 
dezbatere mai adincă. Nu vom 
spune deloc o noutate afirmînd 
— în această dezbatere — că 
problema filozofică de sinteză a 
pedagogiei și educației in epoca 
noastră este cea a CONSTRUC
TORULUI. Ce înseamnă — din 
punctul de vedere al omului an
grenat intr-o epocă de mari 
construcții sociale, de tip com
plex, dar unitar — A CONSTRUI, 
deci a gindi, a crea, a concepe? 
Nu a construi sau a crea „la 
voia intimplării", stihinic. in 
mod izolat, ci dirijat. în mari an
sambluri sociale, după un plan 
științific, întemeiat pe legile e- 
voluției sociale, intr-o anume 
perspectivă, intr-o anume direc
ție.

Există, evident, și înlimplarea. 
Nimeni nu-i ignoră meandrele 
multicolore, imprevizibile, de ro
ză jucăușă a tuturor vinturilor.

Dar locul ei in lumea noastră e 
limitat, la noi. In lumea și în 
epoca noastră, educația, munca, 
întregul cadru de viață pot — 
și au dovedit că pot ! — să ridi
ce omul la nivelul de exigență 
al noilor dimensiuni istorice, ale 
trecerii revoluționare de la O- 
MUL CONSTRUIT, modelat de 
împrejurări, la OMUL CON
STRUCTOR. care cucerește, mo
delează și stăpinește împrejură
rile, intimplarea, hazardul, inăl- 
țindu-se conștient și organizat

ATITUDINI
mai presus de ele. Trăsătura 
fundamentală a personalității 
devine astfel STÂP1N1REA ASU
PRA NATURII, incepînd cu 
STÂPINIREA DE SINE, a pro
priilor sale acte și gesturi de 
viață.

Există — aici, aproape, mereu, 
lingă noi, sub ochii noștri — ne
numărate destine umane, concre
te, vii, care și-au „construit" 
traiectoria treaptă cu treaptă, in- 
tr-o spirală mereu suitoare, de 
pe curba căreia „intimplarea" a 
fost — dacă nu complet izgonită 
— ce) puțin diminuată, supusă, 
obligată la un spațiu de mișcare 
cit mai redus. Mă gindesc, cind 
scriu aceste cuvinte, la un om, 
la un miner — unul din zecile 
de mii ai Văii Jiului — a cărui 
poveste de viață e elocventă din 
acest punct de vedere. Acest om. 
pe care-1 cheamă Augustin De
meter, nume bincunoscut printre 
fruntașii muncii, și-a început ca
riera. cu două decenii în urmă, 
ca simplu vagonetar la Uricani. 
urcind apoi, pas cu pas, toate

treptele ierarhiei profesionale, 
pină Ia demnitatea de șef de 
brigadă, specialist in lucrări de 
deschideri și pregătiri, autor al 
unor răsunătoare recorduri ale 
inlreceii. De numele Iui sint le
gate operațiile de deschidere a 
minei Dilja, săparea tunelului 
Aluniș de la Leșu Ursului, des
chiderea minei Livezeni, deschi
derea unei mine de fosfați din 
Egipt (unde, trimis ca specialist 
in materie, a calificat și cîteva 
zeci de mineri). Organizindu-și 
și dirijîndu-și atent munca, 
viața, știind totdeauna ce vrea, 
unde trebuie să ajungă, sacrifi- 
cind efemerul în folosul lucrului 
trainic și de durată, dublînd e- 
fortul luptei cn adincurile, cu e- 
forlul (nu mai puțin dificil I) al 
învățăturii, al periecționării con
tinue, Augustin Demeter nu i-a 
mai lăsat „intimplării" nici mă
car spațiul infinitezimal al unei 
secunde. Ci. dimpotrivă, toate 
secundele vieții sale — forțate 
la maximum, ca să încapă în 
ele cit mai multe fapte de mun
că și de creație — au fost folo
site pentru îndeplinirea marilor 
scopuri care-i luminează exis
tența de comunist.

„.Unde iși mai găsește Ioc. to
tuși, intimplarea ?

Doar acolo unde omul nu este 
pregătit, educat, conștient de 
puterea sa. de capacitatea sa de 
a dirija fenomenele in sensul 
dorit, sub emblema unui ideal 
major. Și doar acolo unde, sub 
paravanul formulei pe care-am 
citat-o la începutul acestor rin
duri. cineva încearcă să iacă pe 
prostul, să arunce praf in ochii 
celor ce-i urmăresc activitatea...

Ilie PURCARU

— Păi, de unde să știu ce 
vrei, dacă nu spui ?...

Dar, în primul rind, cui 
era să spună, iar in al doi
lea rind, după care anume 
reguli de comerț ai înțeles 
să inversezi rolurile ? De 
cînd oare, clientul e cel ce 
trebuie să se adreseze mai 
intii vînzătoruluî și nu a- 
cesta clientului, cu binecu
noscuta și respectuoasa for
mulă „Ce doriți, vă rog!

A cumpărat 50 grame de 
lichior. A gustat din el și 
s-a sthmbat de parcă băuse 
leșie.

— Dar e fierbinte pur și 
simplu. Parcă l-ați ținut pe 
foc...

— Nu pe joc. la soare și 
ai rîs, mulțumită de poantă...

El nu te-a întrebat, dar te 
întreb eu acum: De ce nu 
aveai gheață ? Iar dacă nu 
aveai, nu se putea să ții 
băutura măcar la umbră ? 
Ca să nu vorbesc că aveai 
la indemină apă destulă, pe 
care CA O BUNA COMER
CIANTA o puteai între
buința cu folos. Numai că, 
exact aceasta nu ai fost și

DIONISIE MOȘULEAC :

Un om pe care poți conta. Și părerea sa 
despre cei cu care lucrează:

„Toata brigada ’

— Să nu crezi dumneata că 
dacă la mină unul sau altul, 
a spus ce-a crezut despre mine, 
eu sint un șef de brigadă gro
zav. Cînd am venit aici de la 
Cîmpulung Moldovenesc, în 
1960, am fost numit șef de bri
gadă. Trebuia să refuz ? Nu, nu 
se făcea așa ceva. O perioadă 
de timp am avut cu brigada re
zultate foarte bune. Unii chiar

e compusă din oameni foarte buni..."
După <■ in prealabil trecusem 

pe ia conducerea minei Vulcan 
și îmbrățișasem propunerea de 
a scrie despre șeful de brigadă 
Dionisie Moșuleac. ială-mă in 
biroul șefului sectorului VIII 
investiții unde acesta lucrează.

- Moșuleac este un om pe 
car" poți să te bazezi oricind 
— incepe relatarea interlocuto
rul. Muncește cu tragere de ini
mă și este întotdeauna captivat 
de ceea ce se petrece in jurul 
Iui. Mai concret, țin să arăl că. 
deși locul lui de muncă nu ;i 
excelai întotdeauna în privința 
condițiilor normale de lucru,

din cauza deselor emanații de 
metan și de apă, lotuși brigada 
a obținut rezultate bune, siluln- 
du-se printre formațiile de lucru 
fruntașe ale sectorului și ale ex
ploatării.

II caut pe Moșuleac acasă. 
Stă in cartierul Coroești și are 
un apartament bine pus la 
punct: mobilă, televizor, mași
nă de spălat, aragaz, frigider. 
Cum s-ar zice, tot ce trebuie în- 
tr-o locuință obișnuită. Cei pa
tru copii pe cure îi are sini fru
moși, plini la față și asi uită
turi, iar cu învățătura merg 
bine. Destul de bine.

— Dumneavoastră, tovarășe 
Moșuleac, ați venit la mina 
Vulcan în anul I960. V-ați an
gajat la sectorul VIII, ați fost 
numit șef de brigadă și acum, 
după 12 ani, lucrați la același 
sector și în aceeași funcție. Fru
moasă statornicie!

Moșuleac zimbește. Chiar ri
de. Poale că ceva din ceea ce 
am spus eu, nu i-a prea plăcut, 
sau poate dimpotrivă. Jși trece 
ușor mina aspră peste fața de 
masă, se uită apoi atent spre 
vaza cu flori, invirle in mină 
un itllou și, In sllrșil, incepe s
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își dădeau coate, alții mă invi- 
diau. Ca oamenii. Nu mult timp 
după aceea, a apărut neprevă
zutul, adică mersul brigăzii pe 
care o conduceam șchiopăta tot 
mai tare. Dacă am văzut că si
tuația se agravează, m-am tot 
gindit ce e de făcut. Intr-o bu
nă zi mi-am zis în gind : aici, 
Ja mina Vulcan, lucrările sint 
mai pretențioase decil Ia tune
lurile unde lucrasem eu înain
te. Asta însemna că eu trebuia 
să mă mai experimentez, să mai 
învăț și numai după aceea să 
am din nou o brigadă în subor
dine.

...Am rămas in continuare, la 
același sector. Dar, n-aveam în

cotro. Trebuia să încep un fel 
de reciclare, de care numai eu 
voiam să știu. .Aveam atîlea de 
învățat... Erau încă probleme în 
minerit pe care eu nu le mai 
întîlnisem pînă aici. Că da
că o luăm și aici ca în fotbal, 
eu zic că mai bine le simți pe 
primul loc in categoria B decît 
pe ultimul în A. Deci, mai bine 
un miner bun, fruntaș, decît un 
șef de brigadă care mai mult în
curcă treburile.

. Moșuleac povestește clar, ac- 
cenluind din cînd in cînd une
le cuvine. Sint convins că ceea 
ce spune sint lucruri trăite, ve
rificate, sint concluzii la care 
a ajuns el personal, în activita
tea sa.

— Și cum a fost în 1967 ?
— Pentru mine anul acela ră- 

mîne o frumoasă amintire. Am 
luat de atunci, cinci ani conse
cutiv, insignă și de trei ori di
plomă de fruntaș. Bine, dar asta 
nu ar mai trebui să notați ca să 
zică cineva că mă laud cu orice. 
In ăștia cinci ani m-am schim
bat. De fapt, din '67, de cind 
sînt din nou la conducerea bri
găzii, treburile merg... „ca la 
carte". Vreau să spun că schim
barea. asta e un fel de revenire 
spre mai bine. Deci, cu cil știu 
eu, cu cit știu ceilalți din bri
gadă, cu ajutorul maiștrilor și

inginerilor căutăm să facem — 
și la urma urmei asta e o pro
blemă cheie — un minerit ca 
lumea, mai avansat, mai tehnic.

L-am rugat să insiste ceva 
mai mult in legătură cu reveni
rea, cu schimbarea pe care el le 
consideră ca o „problemă che
ie".

— Eu zic așa : dacă cu pro
gramul ăsta de 6 ore reușim să 
dăm cărbune, să săpăm galerii, 
să armăm, adică să facem pro
ducție cit in cele 8 ore dinain
te — să o și depășim — e un 
lucru minunat. Foarte minunat 
chiar! Dar, ceea ce prezintă o 
importanță deosebită, și de care 
depinde in mare parte soarta 
producției — și, bineînțeles, și 
cișligurile noastre — este grija 
față de tot ce avem acolo in 
mină. Dacă, de exemplu, o com
bină reduce atît de mult efortul 
fizic al omului, dacă o bandă 
transportoare este o adevărată 
„șosea pentru trafic de cărbune" 
și e atît de ulilă și necesară, eu 
zic ca toate acestea trebuie revi
zuite, curățate, gresatc, păstrate 
cit mai bine pentru ca funcțio
narea lor să fie întotdeauna la 
nivelul impus de procesul de 
producție.

—Și ce credeți că ar mai fi 
necesar pentru ca această reve
nire să se resimtă ?

— Să existe interesul general 
pentru soarta producției, adică 
interesul tuturor, să se simtă 
contribuția, aportul profesional 
al fiecăruia. Asta începînd de 
la vagonetar pînă Ia inginer, 
Numai așa se poate vorbi de o 
colaborare în interesul produc
ției. Și vreau să mai zic cîteva 
vorbe, după care închei.

— Vă ascult.
— La minele noastre se ca

lifică mulți oameni in diferite 
meserii. Eu mă leg de meseria 
de miner. Asta trebuie însușită 
de cel caro și-o alege in mod 
foarte serios. Și uite de ce. In 
minerit apar multe probleme care 
cer o rezolvare operativă, com
petentă. Aici am vrut să ajung, 
la necesitatea însușirii cunoștin
țelor despre minerit, o însușire 
la cel mai înalt grad. Această 
însușire asigură succesele.

l-am cerut apoi lui Dionisie 
Moșuleac numele citorva oa
meni din brigadă. I-a amintit pe 
Alexandru Corovan și Gheorghe 
Chehaia, pe Leucă Petru, Catar- 
giu Vespasian. Mihai Popa. 
Gheorghe Baniță, iar apoi a,zis: 
„Scrieți acolo că toată brigada 
e compusă din oameni foarte 
buni".

Iulian IORDACHE
corespondent

I
I
I
I
I .. d____met nu e de crezut ca ai
I putea fi, o bună comercian-
• tă !!'
I /ar pentru a-mi susține a-
* cest punct de vedere, iată 
I încă.o dovadă. Tot atunci, ți 
, s-a adresat un bătrinei :
I — Fii te rog bună și 
I nu-mi da halba aceea. Am

părerea că ai turnat în a

Iceea ce s-a scurs in tipsie... 
Te-ai făcut foc și pară.

I
I
I
I
I
I
I
I
I
I

— Cum adică!! Mă faci... j
— Nu! Nu te fac nici cum. . 

Dar vreau altă halbă! Pe I 
banii mei... *

— Și ce ? Crezi că n-arn I 
mai văzut bani ? Uite că nu I 
ți-o schimb, nici de-al dra
cului !

Si nu i-ai schimbat-o. 
omul a plecat fără să 
servit, spunind o seamă 
lucruri, cu nimic plăcute, 
la adresa dumitale care 
singura vinovată, ci LA A- 
DRESA COMERȚULUI, ca
re de fapt nu are altă vină 
decil, că te lasă să măninci 
o pline pe care nu o me
riți !!

Poate că intr-adevăr, omul 
in cauză, s-a înșelat și in 
realitate nu ai făcut ceea ce 
zisese el. Indiferent insă de 

| acest lucru, atitudinea pe ca- 
re ai avut-o față de el, e 

I mai mult decit reprobabilă.

I
I
1 
I
I 
I
I 
I
I

IDoar nu-ți ceruse nimic de ■ 
pomană. Era vorba DE BA- | 
Nil LUI, bani buni, ciștigafi |

| cinstit, cu care ARE DREP- *

I
| ...Era o frumoasă anuală 
I de vară cind s-au întimplat 
| toate acestea. Poate că dum-

I

și 
fie 
de 
nu 

erai

cinstit, cu care ARE DREP
TUL SA CUMPERE CEEA 
CE VREA EL Șl VU CE 
VREI DUMNEATA •

neata VLAD MARIA le-ai 
uitat. Eu insă nu puteam 
să le uit și, iată că am scris 
rindurile de față. Mai iutii 

I pentru a supune oprobriului
public nedemnele compor- 

■ țări de care faci u:. In al 
I doilea rind, să poată infe- 
1 lege toți cei ce fi-ar semăna, 
Ică trebuie să se corecteze « it

încă nu-i prea tirciu. Și, in 
Iul treilea rind, să poată cu

noaște forurile car, le tuli- 
I leucă, părerea noastră, cum

că asemenea elemente certa- 
■ te cu n'guliln de civilizație și 
I bun simț, NU AU CE CAU- 

I TA IN COMERȚ!

P. TROȘÂNEANl
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Ptmtlruu. fosil numnl pe colea 
«labillrfl unor normative focafo 
pentru activitățile de regie, a 
mneanlzlrli unor operoțîi dc a- 
provlzfonare, o centralizării și 
automatizării supravegherii unor 
procese. Fraclira a arătat că re
cucerea artificială o posturilor 
afectate aprovizionării focurilor 
de munca, de exemplu, n dus la 
preluarea vechilor sarcini de 
către muncitorii din abataje și 
pregătiri, ceea re constituie o 
risipă dc muncă < alilicală".

Un exemplu edificator în 
coastă privință il constituie
crărilc de pregătire și exploata
re a blocului III din cadrul E.M. 
Ltricani; executarea unui mare 
volum dc lucrări dc pregătire și, 
ulterior, de abataj, impuse 
necesitatea asi„ 
from active a exploatării,

n- 
lu-

de 
figurării liniei de 

a 
creai probleme deosebite dc a- 
provizionare. dată fiind disper
ai® locurilor dc muncă și în< li
nurile destul do pronunțate ale 
slralcior.

„Cil timp a fost nevoie să ne 
aducem noi înșine bandajele și 
armăturile TH dc la sute de 
metri distanță — declară Romu
lus Boia, șeful unei apreciate 
grupe de pregătiri și, mai apoi, 
dc abataj din arest bloc — era 
torc greu să „prindem” ritmul 
normal dc lucru la front, căci în 
fiecare schimb pierdeam o oră 
sau două cu transportul materia
lelor. Pînă la urmă toată lumea 
a înțeles că e nevoie si de ce
va „oameni" dc regie care să nc 
scutească pe noi de „plimbări" 
inutile și păgubitoare și așa, pc 
nei bservatc, vitezele de înainta
re au început să crească, iar, a- 
cum, la abatajul cameră nici nu 
ne gindini la productivități mai 
mici de 8—9 tone pe post".

Se desprinde, deci, în mod 
clar ideea că timpul de lucru al 
minerului de la front este deo
sebii dc xaloros și că trebuie 
tăcut lotul pentru a evita consu
marea sa in activități care pot 
ii realizate prinlr-o muncă 
calificată. O 'primă soluție

în acord o constituie normarea 
activităților de regie. Indiferent 
eh este vorbo de sarcini cantita
tive, de sfere de atribuții sau 
zone rle deservire, stabilirea de 
normative pentru activitățile dc. 
regie contribuie la organizarea 
mal rațională a procesului de 
producție, la utilizarea judicioa
să a forței dc muncă, In crește
rea coInlcTCsfirii materiale. ,,Co
ordonarea stabilirii unor norma
tive pentru activitățile do regie 
ru un camelor local, adaptai 
. ondițiilor specifice fiecărei uni
tăți, este una din preocupările 
con-lanle ale coleclivului noslru 
- - ne declară ing. Arcadie Fo- 
dor, șeful serviciului „organiza
rea producției și a muncii” din 
C.C.P. Dară pc alocuri această 
inițiativă a fost primită cu re
zerve din cauza unor greutăți 
specifice industriei miniere (a- 
provizionare discontinuă și în 
cantități variabile, dificultăți în 
evidențierea lucrărilor executate 
în mod izolat ele.), consider că 
pînă în prezent s-a acumulat o 
bună experiența în acest dome
niu și pe care ne stiâduim s-o 
dezvoltăm în continuare. Au fost 
stabilite norme locale la trans
portul pe orizontală cu locomo
tive, la transportul pe puțuri, la 
luciările de rambleiere, de alege
rea sterilului, transpoilul mate
rialului lemnos pc plane înclina
te, haldarca sterilului, curățirea 
vagonelelor, precum și normati
ve unificate pe bazin pentru 
transportul materialului lem
nos",

Ne aflăm in fața unor reali
zări bune, insă numărul unități
lor care manifestă preocupări în 
acest domeniu (E.M. Lupeni cu 
540 muncitori, E.M. Lonca
380 muncitori. E.M. Vulcan cu 
290 muncitori salarizați in acord 
prin stabilirea unor norme loca
le) este încă redus și se impune 
extinderea normării activităților 
dc regie și la restul unităților 
miniere.

Aplicarea formei de salarizare 
în acord global este o altă me
todă de îmbunătățire a activită
ților cu caracter de regie, prin 
reducerea posturilor prestate și 
creșterea cointeresării materiale. 
Introducerea acordului global 
este utilă atît la executarea lu
crărilor miniere (prin includerea 
lucrărilor auxiliare în acordul 
grupelor) dar îndeosebi la lucră
rile care, de obicei, sînt incluse, 
în totalitatea lor, în activitățile 
de regie. Prin aplicarea acordu
lui global la lucrările de amena
jare a puțului de extracție cu 
skip nr. 3 din cadrul E.M. Uri- 
câni, termenul de execuție a lu
crării a fost redus cu cea. 30 la 
sută, clauzele introduse în con
tract asigurînd in același- timp 
calitatea superioară a execuției. 
Se constată insă că, deși prezin
tă avantaje evidente, forma dc 
salarizare în acord global se a- 
plică încă sporadic, rezultatele 
bune obținute în unele unități 
(E.M. Uricani, E.M. Livezeni) ne- 
(iind generalizate la nivelul în-

ne- 
o 

constituie, desigur, plasarea pos
turilor de regie la nivelul nece
sit ților, acolo uncie posibilități
le de mecanizare sînt în mod 
obiectiv limitate. Trebuie urmă
rit însă, ca, atunci cînd nu exis
tă limitări impuse dc natura ză- 
cămintuluî însăși, mecanizarea 
operațiunilor auxiliare și de de
servire s3 stea pe prim plan. 
Extinderea instalațiilor de mono- 
rai, centralizarea acționării 
transportoarelor înseriate, exlin- 

-derea transportului continuu și 
dispcceri/area transportului sub
teran sini doar cîtcva domenii 
în -arc s-au obținut rezultate 
pozitive si -are se cer genera
lizai e. Dc asemenea, activizarea 
mișcării de inovații, utilizarea 
unor dispozitive de mică meca
nizare folosind în cit mai mare 
măsură potențialul de autodota- 
re al înlreprinderilor poale con
tribui considerabil la reducerea 
volumului de muncă vie necesi
tat do activitățile de regie.

talele locurilor de muma deser
vite.

„Legarea muncitorilor de un 
foc sau un grup de locuri de 
muncă — este de părere mais
trul minier Constantin Simota, 
secretarul comitetului dc partid 
al sectorului „deschideri" din 
cadrul minei Petrila, este o mă
sură bună care contribuie la 
precizarea sarcinilor proprii, la 
creșterea responsabilității in 
rxecutarea lor și corelează mai 
bine remuncrca cu munca depu
să. Pentru aceasta este, însă, ne
cesară creșterea stabilității ca
drelor, formarea unor elective 
de regie dc sine stătătoare, că
rora să Ic acordăm aceeași aten
ție ca și muncitorilor direct pro
ductivi".

Un factor care ar puica con
tribui la reducerea 
prestate în regie, îl 
organizarea și planificarea între
ținerii și reparării utilajelor. 
Trecerea de la sistemul axat pe 
remedierea operativă a avariilor 
survenite în funcționarea uti
lajelor, la un sistem riguros de 
prevenire în. cit mai mare măsu
ră a acestora, ar conduce la e- 
conomii de manoperă și Iu evi
larea unor pierderi de produc
ție care sc mai înregistrează din 
cauza avariilor. Controlul pre
ventiv și întreținerea curentă 
sc impune în special la utilajele 
cu funcționare < onlinuă și supu
se unei uzuri intense (transpor
toarele cu raclele, dc exemplu).

Privite uneori ca domenii de 
importanță secundară, cărora Ie 
este destinai un loc periferic in 
ansamblul preocupărilor tehni- 
cO-organizatorice, activitățile 
auxiliare de deservire și apro
vizionare. care constituie în ge- 
ral domeniul salarizării in regie, 
trebuie considerate ca premise 
esențiale ale unei desfășurări 
normale a procesului de produc
ție. Stabilirea necesarului lucră
rilor de regie nu poate fi lăsată 
la latitudinea unor aprecieri em
pirice, deoarece orice devieri 
față do optim pot produce per- 
turbații în fluxul productiv.

Optimizarea raportului dintre 
activitățile salarizate în acord și 
regie este o sarcină deosebit dc 
importantă care stă în fața co
lectivelor de muncitori, ingineri 
și tehnicieni din bazinul Văii 
Jiului, angrenate în lupta pentru 
obținerea unor productivități 
sporite, pentru creșterea efici
entei economice de ansamblu.

posturilor 
constituie

Bilanț rodnic în abatajele 
minei Petrila

(Urmare din pag I)

tiv harnic, așa cum e cunos
cut sectorul cu ponderea cea 
mai mare pe exploatare, sec
torul III a realizat un plus lu
nar de cărbune de 521 tone 
obținut în principal prin con
tribuția brigăzilor de mineri 
conduse de Alexandru Ghișan 
și Fforea Mionici.

Celor 2 500 tone extrase 
peste pian in primul semestru 
al anului, colectivul sectoru
lui IV al minei- adaugă Ione
le realizate prin depășirea 
sarcinii lunii iulie cu 0.5 la 
sulă. Din colectiv se remarcă, 
prin realizările obținute, bri-

găziie Năstase Zamfir și loan 
Ene.

Mihai Iszlay, Tilu Vlad și 
Mihai Țigăeru sînt brigăzile 
sectorului V a căror activitate 
și realizări în extracția de 
cărbune pe luna iulie s-a des
fășurat la cote înalte ale dă
ruirii - asigurînd majorarea 
producției lunare planificate 
pe sector cu 193 tone.

Rezultatele bune obținute 
la Petrila in luna iulie de că
tre toate colectivele, elanul 
mineresc propulsat de comu
niști, pune în lumină capaci
tatea de care dispune colecti
vul și dorința de a-și spori 
participarea la efortul de re
dresare a producției.

\ 
I 
I 
I

Cuvinte de ordine
(Urmare din pag 1)

Sensul major 
al contribuției în muncăliberării cărbunelui, adevărul 

este vital. Mintea minerului se 
hrănește cu faptul și cuvinte
le lui înseamnă acțiune, dăru
ire.

Bilanțul încheiat după o pri
mă etapă de întrecere, core a 
fost Conferința Națională a 
partidului, e bun, e foarte bun. 
Fiecare, din cele 94 de brigăzi 
și-au onorat cuvîntul - și l-au 
concretizat, depoșindu-l chiar 
cu cele peste 12 000 tone de 
cărbune.

...l-om văzut ieri și astăzi pe 
cîțiva dintre competitori. „în
trecerea continuă pînă la 23 
August, ne-a spus Ștefan Ghi
oc, de Io Diljo, e o nouă eta
pă, a doua se pare". Aceeași 
idee, același gind, il au și lu- 
penenii și lonenii : „Drum des
chis întrecerii socialiste pînă 
în august" I Și pentru că toote 
aceste fapte trebuie înmănun- 
chiote sub un singur gind ei 
l-au denumit simplu : 
cuvîntul înseamnă c
Graiul cifrelor s-a f
noscut, pentru că, dacă o me
taforă poote incinta auzul, fop- 
tele au de multe ori dubla ca
litate de a emoționa și de a 
convinge.

Așadar, și de acum încolo, 
foptele au cuvîntul !

tone, 
luliu 
Ghi-

: „Acum
acțiune 1" 
făcut cu-

cu

ce ne

ne, Vosile Mereuță 1 150 
Dumitru Fulga 300 tone, 
Damian 300 tone, Ștefan 
oc 1 600 tone, loan Miclea 700 
tone, loon Timiș 300 tone, Con
stantin Zaharia 2 800 tone, Ves- 
posion Catonă 2 000 tone, Mi
hai Dtidescu 1 600 tone, Petre 
Constantin 2 200 tone, Cristian 
Pompei 700 tone, Vasile Rusu 
300 tone și multi olții, cu plu
suri substanțiale peste angaja
mentul cu care au luat startul; 
Constantin Grădinoru, Vasile 
Beleon, Gheorghe Strugaru, 
Petru Tătar, au contribuit la 
reolizorea și depășirea celor 
190 ml de galerii săpate, an
gajament depășit cu peste 21 
la sută.

Cifre și fapte. Faptele, fac
tori activî în această întrecere, 
fapte de factură specială con
cretizate in mii de tone de 
cărbune, oameni străbătuți de 
o conștiință clară, tocmai că 
sînt legați de 
lor. Minerii, 
care țin la 
viatului dot",
izvorul acestor 
tunci cînd vorbesc, 
lor înfățișează adevărul obiec
tiv, nemistificat, pentru că în 
meseria grea, dar nobilă, o e-

(Urmare din pag. I)

concretul fople- 
acești oameni 
„Onooreo cu- 

se află la 
realizări. A- 

cuvintele

sleșli și de materializare a pro
priilor propuneri.

Parale) cu acțiunea de popu
larizare a legi}, < elățenii au fost 
consultați asupra obiectivelor 
propuse pentru a fi realizate 
din contribuția în bani și mun
că, precum și în alegerea dele- 
gaților împuterniciți care, împre
ună cu comitetele executive, să 
hotărască asupra contribuției ce 
urmează să o achite fiecare fa
milie, asupra numărului zilelor* 
nwncă ce trebuie prestate, po
trivit legii, de către fiecare lo
cuitor valid.

Opinia deosebit de favorabilă 
de care s-a bucurat acest dia
log viu dintre comitetele exe
cutive și cetățeni, ne-a ajutat 
să stabilim în mod cit se poate 
de obiectiv contribuția băneas
că, diferențiat în funcție de ve
niturile realizate și numărul 
membrilor de familie. Ca urma
re a acestor acțiuni întreprinse, 
pe total municipiu s-a votat pen
tru anii 1972-1973-1974, o con
tribuție din partea cetățenilor 
în valoare de 16 590 000 Iei. De 
asemenea, s-a votat ca prin con
tribuția în muncă să se execute 
un număr de 154 000 zile mun
că cu brațele, 3 500 zile cu ate
lajele și 350 000 contribuția din 
parledjunităților care dețin parc

Răspundem celor

ION GRÂJDEANU — VUL
CAN. Considerăm și noi ca și 
cei vizați direct că nu ar 
trebui să fiți nemulțumiți de 
măsura luată la braseria „In
tim” (după cum ne-a precizat 
conducerea T.A.P.L. Petroșani 
se numește unitatea despre 
care ne-ați scris) privind ame
najarea separeurilor la etajul 
localului. Această măsură a 
fost luată la indicația foruri
lor superioare de resort și ți
ne de diversificarea șl moder
nizarea rețelei comerciale din 
Valea Jiului, venind în întim- 
pinarpa dorinței consumatori-

scriu
lor de a servi masa in unită
țile de alimentație publică în 
condiții mai optime. De fapt, 
bucătării și separeuri pentru 
cei care servesc masa sint a- 
menajate și in alte unități de 
alimentație publică din muni
cipiu. I a dispoziția celor care 
se grăbesc, și servesc numai 
băuturi, se ailă in cazul brase
riei ,,Intim" sala de la parte
rul localului unde este și ba
rul și care fiind bine dotată, 
oferă condiții corespunzătoare 
de consumație.

UN GRUP DE SALARIAȚI 
din formația de căi ferate 
E.C.E. Paroșeni. Ilie Boisciuc 
a solicitat, iar șeful formației 
Constantin Oprea, pe baza do
vezilor practice prin care a- 
cesta a dovedit că era apt 
să-și exercite funcția, i-a dat 
voie să lucreze înainte de
pirarea întregului concediu 
medical acordat și să benefi
cieze de retribuirea corespun
zătoare pe luna mai. Nu este 
vorba de nici o „metodă" de
plasată ori de vreo încălcare 
a normelor legale și mai ales 
umane.

ex-

și in muncă a
Emilian Beneu, angajat la 

E. M. Aninoasa, Sandor Ricza din 
Vulcan, Marin Voinea din Lu
peni, Anton Mikolvczi din Pe
trila, și alți cititori din Valea 
Jiului s-au adresat redacției 
cerînd lămuriri în legătură cu 
prevederile Legii nr. 20/1971 și 
modul cum este aplicată a- 
ceasta.

Legea privind organizarea 
contribuției bănești și în mun
că pentru efectuarea unor lu
crări de interes obștesc, adop
tată de M.A.N. în sesiunea c?in 
decembrie 1971, oglindește una 
din inițiativele majore ale ma
selor de cetățeni de a parti
cipa în mod direct și cu efi
ciență deplină, alături de orga
nele locale ale puterii și admi
nistrației de stat, la activitatea 
de conducere a treburilor ob
ștești, în vederea rezolvării și 
realizării pe plan local a pio- 
blemelor legate dc oropășirea 
multilaterală a localităților din 
loate județele patriei.

Eiind o emanație a propune
rilor venite din partea cetățe
nilor și a deputaților. Legea nr. 
20/1971 condensează întreaga 
experiență dobîndită in efec
tuarea lucrărilor obștești prin 
contribuția bănească și în mun
că a locuitorilor, Intrucît aceas
tă lege a intrat în vigoare în
ec pînd cu dala dc 1 ianuarie 
1972 și principalele ei preve
deri au fosl prelucrate cu ma
sele largi de cetățeni, din loate 
circumscripțiile electorale de 
la orașe și comune, în cele ce 
urmează ne vom referi numai 
la acele probleme pe care le-au 
ridicat cititorii amintiți în scri
sorile lor.

Potrivit legii la care ne refe-

rim, contribuția 
stabilește pe familii pînă
300 iei, iar contribuția în muncă 
nu poate depăși 6 zile pc an și 
se efectuează de către toți ce
tățenii de la 18 ani pînă la 55 
ani bărbați și pînă la 50 de ani 
femei.

Hotărîrile adoptate de adu
nările delegaților, devin însă 
obligatorii pentru toți cetățe
nii de pe raza localității. In 
cazuri excepționale legea dă 
competențe largi adunării de-

bănească se 
la

propriu de mașini.
Faptul că cetățenii au înțeles 

sensul major al aplicării aces- 
lei legi, este oglindii în depune
rile făcute la filialele CEC și 
se) viciile financiare, care nu
mai în două luni de la inmina- 
rca înștiințărilor, respectiv lu
nile mai — iunie, se ridică la 2 
milioane lei față de 5 530000 
cil revine pe un an

Pe localități situația depune
rilor este următoarea : Petro
șani 580 000 lei. Lupeni 480 000 
lei, Vulcan 299 000 lei, Petrila 
350 000 lei, Uricani 130 000 lei, 
Aninoasa 90 000 Iei, Banița 
71 000 lei. De remarcat este și 
faptul că loate depunerile s-au 
făcut liber consimțit, fără a fi 
nevoie să se apeleze la măsuri 
administrative de urmărire, în
treaga muncă de inițiere și mo
bilizare a cetățenilor pentru a- 
chi tarea obligațiilor făcindu-se 
cu sprijinul deputaților și sala- 
riații consiliilor populare.

De asemenea, s-au efectual 
un număr de 54 000 zile muncă 
cu brațele, față de 154 000 total 
pe an și 1500 zile cu atelajele 
față de 3 500 zile pe an și s-au 
cheltuit la lucrările începute 
265 000 lei, din care 48 000 lei 
Bănița, 50 000 lei Vulcan, 67 000 
lei Lupeni și 100 000 lei Petro
șani.

Prinlre obiectivele mai impor
tante propuse a se realiza din 
contribuția bănească amintim : 
1 000 ml dig in localitatea Cim- 
pu lui Ncag, in valoare de 
50 000 lei, și im ștrand in Uri
cani în valoare de 250000 lei. 
ambele lucrări prevăzute a se 
realiza în anul 1972.

In orașul Lupeni, 1,5 km drum 
de acces la stația de plecare a 
lelcscaunului Straja, in valoare 
de I milion, din care 700 000 să 
se execute în acesl an, un loc 
de agrement la Braia în valoa
re de 500 000 lei, din care 
200 000 lei în 1972, extinderea 
cu 1 km alimentarea cu apă pota
bilă in Bărbăteni, în valoare dc 
150 000 lei și altele. In orașul 
Vulcan s-a stabilit să se constru
iască o sală de sport și să se 
leimiue ștrandul în valoare de 
4 milioane lei, cu darea în fo
losință în anul 1974, in orașul 
Petrila acoperirea ștrandului în 
valoare de 1 150 000 lei cu ter
minarea lucrărilor în anul 1973, 
in Aninoasa construirea a două 
săli de clasă la Iscroni și supra
etajarea Școlii generale din A- 
ninoasa în valoare de 790 000 
lei, cu termen de dare în fo
losință în anii 1972—1974. S-a 
mai hotărît apoi extinderea și 
împrejmuirea căminului cultural 
clin Banița în valoare de 83 000 
lei, cu darea îu folosință în a- 
nul 1972, iar în orașul Pe
troșani construirea unei săli de 
sport in valoare de 5 milioane 
lei, cu darea in folosință în a- 
nul 1974, terminarea lucrărilor 
la ștrand și lacul de agrement 
în valoare de 300 000 lei, cu 
dare în folosință în anul 1972.

Lucrări la fel <îe importante 
s-.au prevăzut a se realiza si

din 
lim 
străzi 
Ireținufe, decolmalâri de albii și 
șanțuri de gardă, regularizări 
de pîraie și altele.

Toate aceste propuneri repre
zintă rezultatul dezbaterilor ce 
au avut loc intre deputați și ce
tățeni, care împreună cu comi
tetele executive ale consiliilor 
populare s-au străduit să selec
ționeze și să aprobe acele obi
ective care să răspundă intere
selor generale ale locuitorilor. 
S-au evidential foarte multi de- 
puiați șj delegați ai cetățenilor 
cate au căutat să aplice legea 
in spiritul dreptății și echității 
sociale, astfel incit fiecare fami
lie și cetățean să-șl aducă aportul 
la realizarea prevederilor legii, 
potrivii condițiilor reale de car* 
dispune.

E semnifcaliv în acest sens 
faptul că mai mult de jumătate 
din cetățeni și-au achitai con
tribuția pe intrequl an, iar o 
perle pe întreaga perioadă de 
3 ani prevăzută pentru realiza
rea obiectivelor.

Pătrunsă de un larg și pro
fund democratism, legea asigură 
participarea conștientă. activă 
a cetățenilor la conducerea so
cietății, creează condiții ca toți 
să-și spună deschis părerea în 
aceste probleme.

Toate obiectivele propuse -ini 
po-ihile de realizat, datorita ni
velului superior de înțelegerea 
leciilor, la care s-au ridicat ma
sele, dovada grăitoare a gra
dului de conștiință la care 
s-a ajuns, expresie eloc
ventă a convingerii că toi ce 
se face se face spre binele „și 
fericirea lor.

Paralel cu adincirea și perfec
ționarea democrației noastre 
socialiste, cu lărgirea drepturi
lor și libertăților cetățenești, 
este necesar să se intensifice 
activitatea educativă, de ridica
re a conștiințe: politice a mase
lor, de întărire a legalității so
cialiste de creștere a răspun
derii sociale a tuturor cetățeni
lor, fată de legile tării și nor
mele de conviețuire socială.

Acestor cerințe trebuie să lie 
subordonată întieaga activitate 
de perfecționare a tuturor ca
drelor din organele și instituți
ile de slat. în vederea lichidă
rii oricăror fenomene de bir-»- ră
ii sin, și pentru întărirea legătu
rii cu masele și slujirea neabă
tută, prin întreaga lor activita
te, a intereselor poporului

Pornind de la concepția ‘parti
dului nostru, potrivit căreia so
cialismul și democrația sînf de 
nedespărțit, iar societatea pe ra
re o construim este chemată să 
asigure cele mai largi drepturi 
și libertăți democratice, datoria 
noastră, a organelor de sini este 
de a face totul ca oamenii mun
cii să participe activ la întrea
ga viață economică și politică 
a țării, Ia elaborarea și aplica
rea tuturor măsurilor care pri
vesc mersul înainte al societă
ții.

conlnbuțja în muncă. Amin- 
doar, un mare număr do 

ce vor fi reparate și în

Consultații 
juridice

lcgaților pentru a hotărî scu
tirea unor cetățeni de contri
buția bănească sau în muncă, 
parțial sau total, după greută
țile materiale ale fiecărui caz.

Prin art. 6 al legii $e preci
zează că atunci cînd sc consta
tă că hotărîrea respectivă este 
luată cu încălcarea indicațiilor 
legale, Comitetul executiv al 
consiliului popular municipal 
(Petroșani) are obligațiunea ca 
în 20 de zile să dea indicații 
scrise comitetului executiv al 
orașului sau comunei. în vede
rea respectării prevederilor le
gale ce se impun.

Același text de lege mai pre
vede că locuitorul nemulțumit 
dc contribuția- ce i s-a stabilit 
poate să se adreseze comitetului 
executiv al consiliului popu
lar în 10 zile, comitetul exe
cutiv fiind obligat dc a solu
ționa sesizarea tot în 10 zile și de 
a comunica celuj în cauză, cu

mențiunea că decizia luată es
te definitivă.

O precizare foarte importan
tă a legii este faptul că sume
le încasate din contribuția bă
nească vor putea fi folosite nu
mai pentru lucrările aprobate 
de adunarea dclegaților.

Prin art. 22 al legii se fixea
ză contravaloarea muncii ne
efectuate de către cei ce o da
torează în condițiile arătate, la 
suma de 25 lei, una zi muncă 
cu brațele. 50 lei una zi muncă 
cu atelajele cu un singur trăgă
tor, 100 lei una zi muncă cu 
atelajele avînd doi trăgători și 
300 lei una zi muncă datorată 
cu mijloace de tracțiune me
canică de 4 tone, sau 500 lei 
ziua de muncă cînd capacitatea 
utilajului depășește 4 tone.

Legea mai precizează că pla
ta contribuției bănești (anua
lă) se face o singură dată de 
către capul de familie la secția 
financiară a orașului sau comu
nei unde are domiciliul stabil 
(indicat pe buletinul de iden
titate).

Cind se ivesc situații de du
blă impunere, cel în cauză are 
dreptul de a contesta impune
rea a doua la comitetul exe
cutiv al comunei în care nu mai 
locuiește, făcind dovada achi
tării contribuției bănești cu 
chitanță eliberată din localita
tea unde are domiciliul stabil.

Maj sînt o serie de alte pre
vederi pe care cititorii intere
sați le pot consulta direct, stu
diind 
tă în 
te în

Sezon de
(Urmare din pag. 1)

lion de tratament înzestrat cu 
20 de vane, capabil să deser
vească zilnic 150-200 de per
soane. Pe lingă tratamentele 
efectuate in mod curent — ra
ze ultrascurte, ultraviolete și 
solex, împachetări cu parafină 
etc. — se execută, pentru pri
ma oară, galvanizări și ionizări, 
ceea ce contribuie la diversi
ficarea Și specializarea servi
ciilor medicale puse la dispo
ziția pacienților. Pentru a face 
față acestor sarcini se prevede 
o sporire a numărului de ca
dre medicale cu pregătire me
die și superioară. In aurind va 
începe construcția unui nou 
complex senatorial cu o ca
pacitate de 250 locuri ceea ce 
va propulsa perla de pe malul 
drept al Mureșului intre 
țiunile balneare cele mai 
citate din (ară.

In scopul îmbunătățirii 
dului de confort, la vile
desfășurat ample lucrări de 
reparații și renovare, de re
distribuire a spațiului și de 
dotare cu mobilier nou, adec
vat.

Ca bază de agrement Geoa- 
giu pune la dispoziția turiștilor 
in acest sezon încă un bazin cu 
apă termală (de dimensiuni 
olimpice), numărul acestora ri- 
dicindu-se astfel la trei, un nou

sta
sul i-

gra- 
s-au

logea care a fost publ i ca
ii raj de masă și se găseș- 
librării.

S. NICOLAE
Jurist

virf la Geoagiu-Băi
altă
este

local pentru poștă — o 
veche doleanță a turiștilor 
împlinită! — un bufet expres 
amenajat in incinta ștrandului, 
care oferă preparate culinare 
calde și reci, două bufete cu 
minuturi și răcoritoare dc. 
Rezultă, deci, că baza materia
lă s-a îmbunătățit considerabil 
iar serviciile au fost mult di
versificate. Chiar și manifestă
rile cultural-educative au de
venit mai numeroase și atracti
ve. Pentru fiecare serie aflată 
la tratament se organicează 
excursii și drumeții la locurile 
pitorești din împrejurimi sau 
din județele învecinate — 
Sarmizegetusa. Hațeg, Hune
doara, Sibiu, Alba lulia etc., 
care se bucură de o largă par
ticipare. Pe scena Casei de 
cultură sînt prezentate cu re
gularitate spectacole susținute 
de către renumite formații ar
tistice profesioniste Și de ama
tori, conferințe, .simpozioane, 
mese rotunde, la desfășurarea 
cărora iși aduc contribuția ca
dre didactice de prestigiu din 
diverse centre universitare ale 
țării. Nu sint neglijate nici 
activitățile distractive, vizionă
rile la televizor, jocurile de 
club, asigurindît-se petrecerea 
timpului intr-un mod cit mai 
reconfortant și util.

In ultimul timp, pe 
gă renumele de

ne balneară, Geoagiu-Băi, 
l-a ciștigat și pe acela de 
CENTRI TURISTIC PENTRU 
TINERET. Comitetul județean 
al U.T.C., a amenajat o origi
nală bază turistică frecventată 
anual de mii de tineri din ju
deț și din țară. Cazarea este 
asigurată in vile, căsuțe rusti
ce și conuri --arc împreună au 
o capacitate de 140 locuri. Ra
za posedă sală d? mese, po
pice, care pot deservi 120 per
soane, club dotat cu televizor, 
picup, magnetofon, ring de 
dans, mese de tenis, terenuri 
de volei, handbal și fotbal. In 
mod obișnuit aici sint organi
zate tabere de odihnă in pe
rioada 20 iunie — 2 septembrie, 
la Geoagiu-Băi iși vor petrece 
vacanța, in serie de cite 14 zi
le. peste 500 de elevi care un 
obținut rezultate remarcabile 
la învățătură în cursul anului 
școlar recent încheiat. Alături 
de ei sînt primiți insă și ti
neri excursioniști cărora li se 
asigură cazare, hrană și.. po
sibilitatea de a face baie in ba
zinele cu apă termală ale sta
țiunii.

Cei care
Geoagiu-Băi 
plăcere și a
că frumusețea 
talitatea cu care sint- intimpi- 
nați, nu se uită at it ușor.

trec odată prig 
se reîntorc eu 
doua oară pentru 

locurilor, ospi-

Mu
st «fi u-
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In zona industrială a ora
șului Focșani au început lu
crările de construcție a Fa
bricii mixte do produse lac
tate. obiectiv industrial ca
re va avea o capacitate a- 
nuală de 800 tone brinzcturi 
și 20 000 litri lapte prelucrat. 
Constructorii s-au angajat să 
predea lucrarea cu 6 luni 
mai devreme decit prevăd 
proiectele.

Direcția generală a navi
gației civile „Navrom" in
formează că de la Șantiere
le navale din Leningrad a 
plecat miercuri, în prima 
cursă, cargoul ..Sălaj", intrat 
recent in dotarea flotei 
noastre maritime. In prima 
sa cursă, nava va aduce din 
portul Emden (R.F. a Ger
maniei) antracit pentru in
dustria siderurgică.

Noul cargou Va deservi li
niile intercontinentale de 
mărfuri din Asia de sud-est. 
Orientul Mijlociu și Ameri
ca de Nord.

f

@ După cum anunță agenția 
A.D.N.. la 2 august au avut loc. 
la Bonn, convorbiri între secre
tarul de stat la Consiliul de Mi
niștri al R.D.G.. Michael Kohl, 
și secretarul de stat la Cance
laria federală a R.F.G., Egon 
Bahr. Ei au dezbătut probleme 
legate de stabilirea de relații 
normale de bună vecinătate în
tre R.D. Germană și R.F. a Ger
maniei așa cum sînt uzanțele 
intre state independente.

Convorbirile vor continua la 
3 august, la Bonn.

© In cadrul unei convenții 
care a avut loc Ia 29 iulie, coa
liția de stingă „Noua Forță" din 
Venezuela l-a desemnat pe con
ducătorul partidului Mișcarea 
electorală a poporului. Jose Paz 
Galarraga, drept candidat al a-
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Soarele răsare la ora 5,05 și

I apune la ora 19,38. Zile tre
cute din an — 216. Zile răroa-

| se — 150.

£ EVENIMENT

I 1895 — A murit medicul și

I" naturalistul Dimitrie Brindză, 
întemeietorul Institutului de

_ botanica și al grădinii botani-
I ce din București (n. 1846);

9 1903 — S-a născut președinte
le Republicii Tunisia — He;-

Ibib Bourguiba ; 1940 — Repu
blica Sovietică Socialistă Li-

Ituariiană intră în cadrul 
U.R.S.S.

J FDLME
I Petroșani — 7 Noiembrie:

Ultimul domiciliu cunoscut ;

I Republica : Serata ; Pelrlla :
Din nou despre dragoste; A- 
Ininoasa : Floarea de cactus ;

Vulcan : Preria Paroșenl:

IHugo și Iosefina ; Lupenl —
Cultural: Aventuri la Marea 

I Neagră, seriile I și II;

Redacția și administrația ziarului i Petroșani, strada Republicii Nr. țejefoa I

In cursul acestui an. tri
colorul românesc va fi arbo
rat pe încă un cargou de 
4 500 tdw și două nave do 
2 000 tdw, aflate in con
strucție Ia șantierele din 
Galați și Turnu Severin.

Colectivul de muncitori, 
ingineri și tehnicieni ai Șan- 
tieiulni naval Oltenița a lan
sat. cu 12 zile înainte de 
termen, o nouă navă fluvia
lă de 5 000 de tone. Aceasta 
este a 7-a motonavă reali
zată in acest an și a 42-a 
înscrisă în palmaresul șan
tierului. Ea se remarcă prin- 
tr-o dotare tehnică modernă 
și printr-un înalt grad de 
confort

cestei grupări pentru alegerile 
prezidențiale ce vor avea Ioc 
in decembrie 1973.

© Primul ministru al Iranu
lui, Amir Abbas Hoveyda, a 
inaugurat recent lucrările de 
construcție a unui mare baraj 
pe fluviul Karun, din sudul Ira
nului. Barajul va permite acu
mularea unei cantități de 2,9 
miliarde mc apă, care va acțio
na 4 generatoare ce vor furniza 
anual un milion kilowați.

@ In Uniunea Sovietică a 
fost lansat, miercuri, satelitul 
artificial al Pămintului „Cos- 
mos-513". Aparatajul Instalat la 
bord funcționează normal. iar 
centrul de calcul și coordonare 
de pe Pămint prelucrează infor
mațiile recepționate — transmi
te agenția TASS.

O Formația bucureșteană 
„Muzica Nova" a susținut, în 
Sala sporturilor din orașul vest- 
german Darmstadt, un concert 
care s-a bucurat de un deosebit 
succes.

© După instituirea controlu
lui trupelor britanice asupra 
caitierelor catolice și protestan

6,00 Muzică și actualități; 
7,00 Radiojurnal ; 8,00 Suma
rul presei ; 9,30 Odă limbii ro
mâne ; 9,50 Muzică ușoară de 
Paul Urmuzescu ; 10,00 Buletin 
de știri) 10,05 De la Dunăre 
Ia mare — cîntece dobrogene;
10.30 Clubul călătorilor; 10,50 
Muzică din filmul „Gîntecele 
mării"; 11,00 Buletin de știri; 
11,05 Peisaj sonor — muzică 
ușoară; 11,15 Din țările so
cialiste ; 12,00 Discul zilei i 
Anda Călugăreanu; 12,15 Re
cital de operă Rudolf Schok ;
12.30 Intîlnire cu melodia
populară șl interpretul prefe
rat ; 13,00 Radiojurnal; 13.15
Avanpremieră cotidiană; 13,30 
Estivală — muzică de prînz; 
14,00 Compozitorul săptămlnii: 
Mihail Jora; 14,35 Gintece
populare de dragoste; 15,00 
Buletin de știri; 15,05 Tribuna 
radio; 15,20 Fragmente din o- 
pereta ,,Kismet"; 15,35 Muzică 
de estradă; 16,00 Radiojurnal 
Buletin meteo-rulier; 16,15
Melodii populare ; 16,30 Știința 
la zi; 16,35 Corul „Gavriil 
Musicescu" din Iași, dirijor 
Ion Pavalache ) 16,50 Publicita

Ultimele obiective din ca
drul complexului astronomic 
popular de la Baia Mare au 
fost date în folosință. Este 
vorba de camera solară ca
ro permite efectuarea unor 
observații directe asupra u- 
riașului astru și do observa
torul astronomic prevăzut cu 
o lunetă. De reamintit că. 
in urmă cu doi ani. în ca
drul complexului a fost i- 
naugurat un planetariu.

Fabrica de produse za
haroase „FelcacuT*, din Cluj, 
a asimilat în producție pri
mele sortimente do bomboa
ne medicinale, obținute pe ba
za unei tehnologii originale, 
din extracte naturale vege
tale. Unul din acestea, „A- 
rnaro", este preparat din 
mușchiu de piatră și este re
comandat în afecțiuni gastri- 
co, ca antiseptic. Plăcute la 
gust și valoroase din punct 
de vedere medicinal sînt și 
bomboanele realizate pe ba
ză de extracte naturale din 
anason. mușețel și soc.

In cinstea Zilei 
de 23 August și a- 
niversărli Republi
cii, colectivul fa
bricii „Crinul" din 
Capitală, s-a an
gajat să realizeze 
pesle plan 8 mili
oane lei- Ia produc
ția globală. 7,5 mi
lioane lei la prod, 
marfă. Pe primul 
semestru din acest 
an el a depășit 
planul la toți indi
catorii.

In foto: Aspect 
din secția confec
ții I a fabricii 
„Crinul".

te din Irlanda de Nord, în ma
joritatea localităților domnește 
calmul, informează agențiile in
ternaționale de presă. Marți au 
fost semnalate doar cîleva in
cidente izolate și lipsite de gra
vitate.

G Președintele Republicii Is
landa, Kristjan Eldjarn, a fost 
ales din nou în această funcție. 
Potrivit Constituției, la 1 august 
1972 el și-a reluat postul de șef 
al stalului pentru o nouă peri
oadă de patru ani.

@ Senatorul Edward Kenne
dy a reaiirmat că refuză să can
dideze pentru postul de vice
președinte pe lista democraților 
in alegerile prezidențiale din 
Statele Unite.

© Un avion militar de tipul 
„Fiat G-91", aparținînd forțelor 
aeriene vest-germahe, s-a pră
bușit marți în sudul R.F. a Ger
maniei — a anunțat ministrul 
federal al apărării. Cei doi mem
bri ai echipajului au reușit să 
se salveze sărind cu parașuta.

© In localitatea engleză Eis- 
tediord se desfășoară, în pre
zent, un festival internațional 

te radio ; 17,00 Antena tinere
tului ; 18,00 Orele serii; 20,00 
Tableta de seară; 20,05 Zeco 
melodii preferate ; 20,40 Instru
mentiști de muzică populară ; 
21,00 Revista șlagărelor; 21,25 
Moment poetic; 22,00 Radio
jurnal. Buletin meteorologic. 
Sport; 22,30 Concert de sea
ră ; 24,00 Buletin de știri; 
0,03—6,00 Estrada nocturnă.

9,00 Deschiderea emisiunii. 
Telex; 9,03 România în lume; 
9,35 Prietenii lui Așchiuță — 
emisiune pentru preșcolari; 
10,00 Curs de limba franceză. 
Lecția a 9-a ; 10,30 De la Alfa 
la Omega. Enciclopedie pentru 
elevi; 11,00 Telecinemateca: 
Frica iese din ascunziș; 12,40 
Telejurnal; 17,30 Deschiderea 
emisiunii dc după-amiază, Emi
siune în limba maghiară; 18,30 
La volan — emisiune pentru 
conducătorii auto; 18,50 De ia 
decizie la acțiune. îndeplini
rea hotăririlor Conferinței Na
ționale a partidului; 19.20 1 001

Greva 
feroviarilor
italieni

ROMA 2. — Inccpînd de 
miercuri seara, în toată Italia 
se desfășoară greva generală 
de 24 de ore a oamenilor mun
cii de la căile ferate. Mii de 
trenuri, aproximativ G000 de 
garnituri afectate transporturi
lor de călători și 4 000 desti
nate traficului de mărfuri, s-au 
retras în gările cele mai a- 
propiate, paralizînd astfel în
treaga rețea feroviară italiană. 
De asemenea, au fost blocate 
punctele de transbordare a tre
nurilor spre Sicilia și Sardinia, 
a încetat orice activitate de 
întreținere din depouri și a- 
teliere, au rămas fără pază 
barierele de cale ferată.

Această nouă și puternică ac
țiune grevistă a celor 215 000 de 
feroviari italieni a fost declan
șată unitar de către sindicate 
în sprijinul revendicărilor pen
tru îmbunătățirea condițiilor 
de muncă și de trai, pentru a 
determina autoritățile să între
prindă măsuri concrete de mo
dernizare a transporturilor pc 
căile ferate, și după ce, de 
aproape un an, tratativele cu 
guvernul privind platforma re
vendicativă a sindicatelor nu 
au dus Ia nici-Un rezultat po
zitiv.

Confederația celor trei mari 
centrale sindicale — C.G.f.L. 
C.I.S.L. și U.I.L. — a hotărît să 
se întrunească imediat după 
terminarea grevei pentru a sta
bili efectuarea unor noi acțiuni 
de luptă. Se prevede ca, dacă 
nu se va manifesta o atitudine 
pozitivă din partea autorităților, 
o nouă grevă generală să aibă 
loc în a doua jumătate a lunii 
apgust.

de folclor, la care aprticipă și 
ansamblul „Alunelul", din Te
leorman. Pină acum, artiștii ro
mâni au obținut două premii 
iutii — prin Gheorghe Roșoga. 
solist de muzică populară fără 
acompaniament, și Marin Bălă- 
șoiu, solist vocal și Instrumen
tal. De asemenea, formația de 
dansuri populare s-a calificat în 
finala competiției. Participarea 
ansamblului român se bucură, 
în general, de un deosebit suc
ces, presa și televiziunea brita
nică prczenlînd pe larg aspec
te din spectacolele ansamblului.

© O delegație guvernamen
tală a Republicii Algeriene De
mocratice șl Populare, condusă 
de Omar Usedik, inspector ge
neral al misiunilor diplomatice 
și consulare în Ministerul Afa
cerilor Externe al Algeriei, a 
făcut o vizită în R.P. Albania 
— transmite agenția A.T.A.

”1 
I 
I 
I 
I 
I 
8 
li 
8 
8 
8 
I 
I 
8 
8
i 
I 
I 
3 
8 
8 
I 
8
ii 
8 
8 
I

de seri; 19,30 Telejurnal. Hotă- 
rîrile Conferinței Naționale a 
partidului — cauză a întregu
lui popor; 20,00 Avanpremieră; 
20,05 Reflector; 20,20 Tinerii 
despre el înșiși. Ideile Confe
rinței Naționale a partidului 
în acțiune. Drumul tînărului 
spre muncă; 21,05 Pagini dc 
umor. Aventuri în epoca de 
piatră; 21,55 Variațiuni pc mai 
multe teme muzicale. Festiva
lul de muzică de cameră de la 
Brașov la a IH-a ediție; 22,40 
24 de ore:

Ieri, temperatura maximă a 
fost la Petroșani de plus 26 
grade, iar la Paring de plus 18 
grade. Minima din cursul nop
ții a fost de plus 14 grade și, 
respectiv, de plus 12 grade.

PENTRU URMĂTOARELE 24 
DE ORE : Vreme instabilă cu 
cer mai mult noros. Vor cădea 
averse de ploaie însoțite de 
descărcări electrice, în special 
după-amiază.

Rezoluția Consilia lui de Securitate 
în problema Namibiei

NEW YORK 2 (Agorpies). — 
Consiliul de Securitate al O.N.U. 
a adoptat marți seara cu 14 vo
turi un proiect de rezoluție, 
prezentai dc reprezentantul ar
gentinian, prin care reafirmă 
dreptul poporului namibian la 
autodeterminare șl la Indepen
dență in cadrul unui stat unitar. 
Rezoluția autorizează, de aseme
nea, pe secretarul general al 
O.N.U., Kurt Waldheim, „să con

Comitetul Executiv al P.C. din Irlanda 
despre situația din Ulster

LONDRA 2 (Agcrpres). — 
Comitetul Executiv al Parti
dului Comunist din Irlanda a 
lat publicității o declarație în 
■are se relevă că pătrunderea 
rupelor engleze în cartierele 
:atolice ale orașelor din Ul
ster, precum și instaurarea 
controlului deplin asupra pro- 
E’incici nu numai că nu apro- 

>îe reglementarea crizei în Ir- 
anda dc Nord, ci vor complica

Amănunte privind experimentul „Venus-8“
MOSCOVA 2 (Ager preș). 

— Experimentul sovietic .,Ve- 
nus-8", încheiat recent, des
chide o nouă etapă de cerce
tări ale caracteristicilor Lu
ceafărului dimineții — mă
surătorile directe pe supra
fața planetei, scrie comenta
torul științific al agenției 
TASS.

Venus este mai aproape de 
Soare și primește de la el 
o cantitate de căldură de 
două ori mai mare decit Pă- 
mîntul. Dar, învelișul ei de 
nori reflectă în Cosmos trei 
sferturi din radiațiile sola
re. în vreme ce razele care 
străpung acest înveliș sînt 
supuse unor puternice trans
formări. O parte a luminii 
după mai multe refracții în 
învelișul de nori, pătrunde 
într-o oarecare măsură in 
atmosferă. Suprafața fier
binte a planetei ar trebui să 
restituie energia spre exte

R.F. a GERMANIEI — In foto: — Vedere aeriană a complexului olimpic de la Kiel, care-și 
așteaptă oaspeții: 500 de sportivi — participant! la întrecerile nautice și 250 de ziariști.

SPORT TELEX SPORT TELEX SPORT
MUNCHEN 2 (Agerprcs). - 

„Satul olimpic" de Ia Munchen 
deschis oficial marți dimineață, 
și-a întîmpinat primii oaspeți, 
circa 150 de sportivi și antre
nori din 9 țări. Primii care au 
pășit porțile satului olimpic au 
fost canoiștii austrieci Steindl și 
Mullncritsch, urmați .de baschet- 
baliștii și călăreții din lotul ță
rii gazdă, de canoiștii și cicliștii 
din R. D. Germană, de cîțiva 
sportivi canadieni, elvețieni și 
de călăreții mexicani sosiți mai 
devreme pentru a prelua caii o- 
feriți de gazde, întrucît caii me
xicani au fost interziși la J. O. 
pentru a împiedica răspindirea 
unei eventuale epizootii. Proas
peții locuitori ai „Satului olim
pic" s-au declarat satisfăcuți de 
acest complex ultramodern, cu- 
prinzînd 40 de imobile, ce vor 
putea găzdui în timpul olimpia
dei 14 000 de sportivi și oficiali. 
Satul olimpic este izolat de ex
terior printr-un grilaj înalt de

Pronoexpres
La tragerea Pronoexpres nr. 

31 din 2 VIII 1972 au ieșit 
cîștigătoare următoarele nu
mere :

Extragerea I: 27, 17, 41, 7, 
24, 1.

Extragerea a II-a : 30, 23, 40, 
38, 43.

Fond de premii extragerea I. 
520866 lei.

Fond de premii extragerea a 
Il-ai 48e36G lei. 

tinue consultările cu toate păr
țile interesate pentru crearea 
condițiilor necesare realizării 
dreptului la autodeterminare și 
independență al poporului na
mibian".

Documentul adoptat prevede, 
pe de altă parte, desemnarea ți
nui reprezentant special al se
cretarului general al O.N.U. 
pentru promovarea autodetermi
nării și independenței Namibi
ei.

și maj mult situația. Guver
nul conservator — se spune 
în declarație — a demonstrat 
din nou că mizează, în conti
nuare, pe politica de forță, în 
Irlanda de Nord.

Declarația relevă, de ase
menea. că soluționarea proble
melor Irlandei de Nord poate 
fi realizată pc calea acordării 
drepturilor politice și sociale 
pentru catolici, și retragerii ne- 
întîrziate a trupelor engleze.

rior sub forma radiațiilor ra
dio și radiațiile calorice in- 
fraroșii. Dar căldura este 
reținută de învelișul de nori, 
fapt care a dus la formula
rea ipotezei că acesta este 
principalul vinovat de supra
încălzirea suprafeței planetei 
Venus pină la 500 grade 
Celsius. Măsurătorile efec
tuate de stațiile sovietice au 
demonstrat că la suprafața 
planetei presiunea ajunge la 
100 de atmosfere. Din a- 
ceastă cauză proprietățile 
optice ale atmosferei tre
buie să fie foarte aparte, 
scrie comentatorul. Pe Ve
nus nu există un orizont 
clar, asemenea celui de pe 
Pămint.

Se apreciază că pe Lucea
fărul dimineții vîntul atinge 
viteza de aproximativ 1 m/se- 
cundă. Dar, in condițiile e- 
normei densități a atmosfe

doi metri, iar cartierul rezervat 
sportivelor (supranumit și „Mi
cul Maroc" pentru căsuțele sale 
cu terase ce amintesc de locuin
țele unui „casbah") este la rin- 
dul său, separat prinlr-o „barie
ră" discretă, dar, se pare, efica
ce.

Majoritatea clădirilor din sa
tul olimpic vor deveni după ter
minarea Olimpiadei case de lo
cuit, cămine studențești, școli 
etc.

Ar
In cursul zilei de miercuri, le- 

nismanii români și australieni au 
efectuat la ore diferite antrena
mentele în vederea meciului 
pentru „Cupa Davis", pe care-1 
vor susține în zilele dc 4, 5 și 0 
august pe terenurile clubului 
sportiv „Progresul" din Capitală. 
Ilie Năstase, care a sosit marți 
seara, venind de la Dusseldorf, 
a jucat două seturi în compania 
lui I. Sântei, iar I. Tiriac a jucat 
în compania lui P. Mărmureanu. 
Australienii s-au antrenat fără 
spectatori cu „porțile închise". 
Antrenorul Nealo Fraser a a- 
nunțat că va alcătui formația 
joi la amiază, cu o oră înaintea 
tragerii la sorți a jocurilor, fe
stivitate ce va avea loc la ora 
15 în sala dc recepții a hotelu
lui „Athenee Palace". Arbitrul 
meciului, suedezul M. Hassel- 
guist, urmează să sosească as
tăzi la amiază la București. S-a 
stabilit să se joace cu mingi 
,,Dunlop". In cazul că va ploua, 
terenul va fi acoperit cu o pre
lată.

Tiparul — întreprinderea poligrafică Hunedoara — Subunitatea Petroșani 40 396

Noi exproprieri 
în Chile

SANTIAGO DL CHILE 2 (A- 
gerpres). — Consiliul reformei 
agrare din Chile, condus de mi
nistrul agriculturii, J. Chonchol, 
a hotărît exproprierea altor 33 
dc latifundii, avind o suprafa
ță dc 15 000 hectare. Pină în 
prezent, guvernul Unității Popu
lare a expropriat 3 053 de mari 
proprietăți agrare, totalizind 12 
milioane hectare.

-V

SANTIAGO DL CHILL 2 (A- 
gerpres). — Guvernul Unității 
Populare a hotărît să preia con
trolul asupra puternicului mono
pol de gaz lichid și lichefiat 
„GASCO" — transmite agenția 
Prensa Latina.

După cum relevă Prensa La
tina, monopolul „GASCO" apar
ținea mai multor grupuri finan
ciare cu o orientare de dreapt~>, 
muncitorii acestei întreprinderi 
solicitind de mai multă vreme 
naționalizarea ei. Muncitorii au 
prcteslat împotriva sabotării 
producției dc către proprietarii 
întreprinderii și împotriva proas
tei conduceri administrative.

rei. acest vint echivalează cu 
un uragan de pe Pămint cu 
viteza de 100 (m) sec.

Experimentul BVenus-8" a 
fost înfăptuit pentru prima 
dată pe partea luminată de 
Soare a planetei. Pe porțiu
nea coboririi cu parașuta, 
aparatul a măsurat, lumino
zitatea, presiunea și tempe
ratura Apoi, timp de 50 de 
minute, au fost efectuate 
măsurători la sol.

Studierea luminozității în 
atmosfera și la suprafața 
planetei Venus este, fără 
îndoială, unul din cele mai 
importante experimente noi.

Un interes deosebit îl pre
zintă, de, asemenea, faptul că 
stafia Venus-8 a realizat, 
pentru prima dată, măsură
tori ce oferă " imagine de
spre caracteristicile rocilor 
din stratul superficial al 
planetei.

In cadrul unei conferințe do 
presă care a avut loc miercuri 
la amiază, Ilie Năstase a decla
rat ziariștilor: „Desigur, prima 
șansă aparține echipei noastre. 
Cel mai complet jucător austra
lian este, după părerea mea, 
John Cooper, de care ara fost 
învins la Sydney (pe teren cu 
iarbă), in 1970. Aștept să mă re
vanșez, deoarece la București se 
joacă pe teren cu zgură. Cred 
că în cea de-a doua semifinală 
interzonală, echipa Spaniei are 
șanse mari de a se califica in 
dauna S.U.A. Spaniolii dispun de 
o formație mai omogenă".

La rindul său, Ion Țiriac a de
clarat : „Echipa noastră are o 
misiune dificilă. Nu exagerez cu 
nimic cind afirm că noi dispu
tăm la București poate cel mai 
greu joc din „Cupa Davis". A- 
ccasta pentru că echipa australi
ană prezintă un lot valoros și 
antrenorul are mai multe soluții 
în alcătuirea formației. Sper să 
ne calificăm printr-o victorie 
obținută la limită cu 3—2. Noi 
am prefera ca în finala „Cupei 
Davis" să jucăm cu echipa 
S.U.A. și nu cu Spania, care, 
după părerea mea, are prima 
șansă, întrucît meciul se joacă 
la Barcelona".

Căpitanul, nejucător al echi
pei României, Ștefan Georgescu, 
a spus: „Intîlnirea se anunță 
foarte grea. Să nu uităm că tem
peratura ridicată nu constituie 
un adversar pentru echipa au
straliană, deoarece oaspeții sînt 
învățați cu această căldură. Am 
încredere însă în Năstase și Ți
riac, care acasă joacă excelent".

(Agerprcs)

Faptul 
divers 

pe 
glob

Fantezia traficanților 
dc narcotice

PARIS 2 (Agerpres). — Fan
tezia traficanților de narcoti
ce dă multă bătaie de cap 
poliției franceze. De curînd, 
poliția din Marsilia a arestat 
pe șefnl unei bande, care ac
ționa în oraș foloslndu-se, 
pentru ascunderea narcotice
lor în tranzit, dc chiar sediul 
poliției. Traflcanțll recruta
seră pe bucătarul șef al po
potei ofițerilor, care depozita 

' narcoticele și le distribuia a- 
pol agenților plasatori. Afa
cerea a mers bine pină cind 
bucătarul a devenit el însuși 
narcoman și a putut fl astfel 
depistat.

Măsuri pentru salva
rea Veneției

ROMA 2 (Agerpres). — 
Consiliul de Miniștri al Ilali- 
el a adoptat un proiect de le
ge privind normele de sal
vare a Veneției. Prin această 
măsură, guvernul Italian asi
gură o rezolvare globală pro
blemelor de protejare a Ve
neției împotriva umidității, și 
lagunei sale, alegind soluția 
reorganizării teritoriale a ora
șului.

Premiul nu a putut fi 
atribuit...

LONDRA 2 (Agerpres). — 
Societatea Regală britanică 
de aeronautică a instituit. în 
urmă cu cîțiva ani. an con
curs pentru construirea unui 
aparat de zbor cu un singur 
loc, acționat prin forța mii- 
nilor sau picioarelor omului. 
Premiul pentru construirea 
unui asemenea aparat a fost 
stabilit la 100 000 lire sterli
ne. Pină in prezent, premiul 
nu a putut fi atribuit pentru 
că nici unul dintre partici
pant nu a reușit să îndepli
nească o condiție esențială, 
și anume ca aparatul să zboa
re cel puțin 1 600 m, la o alti
tudine de 10 m. De curînd, 
căpitanul John Potter, din 
forțele aeriene militare ale 
Angliei, a eșuat și el în ten
tativa de obținere a premiu
lui. Aparatul construit de 
Potter a depășit cu puțin dis
tanța de 1 000 m. Oricum, el 
este concurentul care s-a a- 
propiat cel mal mult de fabu
loasa sumă pusă drept pre
miu.

Bilanț tragic al acci
dentelor de automobil

ROMA 2 (Agerpres). — Un 
număr de 72 morțl șl peste 
1 500 de răniți — acesta este 
bilanțul tragic al accidente
lor de automobil înregistrate 
în Italia la sfîrșitul săptămî- 
nii trecute, care a coincis cu 
exodul masiv al italienilor 
către stațiunile și locurile un
de își vor petrece concediul. 
In ultimele două zile ale săp- 
tămînii trecute pe căile ruti
ere ale peninsulei s-a înre
gistrat cea mai mare cifră de 
autovehicule din întreaga Is
torie a Italiei — peste 15 mi
lioane. Nu este de mirare că 
și sancțiunile notificate con- 
travenienților de agenți de cir
culație ai poliției depășesc 
țoale recordurile — peste 
25 000.

★

PARIS 2 (Agerpres). — Ul
timul sfîrșit de săplămină s-a 
soldat și în Franța cu un bi
lanț dramatic. Numărul celor 
care și-au pierdut viața in ac
cidentele de circulație se ridi
că Ia 182. iar al răniților la 
pesle 1 800.

Cea mai umedă lună 
din ultimii 100 de ani

PARIS 2 (Agerpres). — Iu
lie a fosl pentru parizieni cea 
mai umedă lună din ultimii 
100 de ani. Cantitatea de pre
cipitații a depășit toate re
cordurile înregistrate în ca
pitala Franței pentru această 
perioadă ridicindu-se la 167.9 
mm față de 66 mm media lu
nii iulie. Numai furtuna din 
20 iulie s-a soldat cu căderi 
de apă echivalente cu 66 nun, 
iar ploile din 31 Iulie au con
tribuit, de asemenea, la acest 
record cu 34,2 mm.


