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în întâmpinarea zilei de 23 August

Expuneri despre 
actul eliberării

In zilele premergătoare marii sărbători a eliberării pa 
frici de sub jugul fascist vor avea loc expuneri despre în
semnătatea istorică a actului eliberării, despre semnificați
ile adinei ale acestui eveniment în via(a poporului nostru. 
Expunerile, susținute de membrii comitetului municipal de 
partid, secretari ai comitetelor orășenești de partid, acti
viști de partid și ai organizațiilor obștești, vor fi prezenta
te la exploatările miniere, preparațiile de cărbune și alt» 
mari unități economice și instituții din Valea Jiului.

Fruntași în munca patriotică

și a celei de«a XXV-a aniversări a Republicii

Concomitent cu contribuția 
substanțială pe care o aduc la 
sporirea continuă a producției 
dc cărbune cocsificabil, tinerii 
mineri lupencni desfășoară o 
susținută activitate dc muntă 
patriotică. Din angajamentul do 
a colecta în acest an 300 tone 
de fier vechi utecișlli de la 
mina Lupeni au realizat mai 
bine do jumătate, colcclind pes
te 220 tone fior vechi în galori-

Ile subterane șl în Incinta mi
nei. Rezultatele cele mai bune 
in organizarea acțiunilor de co
lectare a fierului vechi le-au 
obținut organizațiile U.T.C. din 
sectoarele I. IV, XII, XIII, Iar 
printre tinerii care s-au eviden
tial în acțiunile întreprinse se 
număra iilecfșlli Zaharic Ciulre, 
roșii Gozman, Milliade Ionescu, 
loan Mondoca, Ilie Savu și alții.

PENTRU CUNOAȘTEREA

Angajare fermă, muncă entuziastă FRUMUSEȚILOR PATRIEI
Drumețiile prin tară și județ 

pentru cunoașterea frumuseților 
patriei, alo realizărilor poporu
lui nostru au devenit tradițio
nale în activitatea uteciștilor 
de la mina Lupcni. Spre a răs
punde dorinței tinerilor, comite 
tul U.T.C. al minei a initial în
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acest an 12 excursii in județ și 
in {ara la care au participat pes
te 400 de tineri. In prezent este 
în pregătire o excursie în Ma
ramureș, și alta în nordul Mol
dovei pentru a cunoaște monu
mentele istorice ale acestor 
vechi meleaguri românești.

Organizațiile U.T.C. evidenți
ate în atragerea tinerilor la ac
țiunile turistice sînt cele de la 
sectoarele III. IV, XII și XIII.♦ Blocul B 1 A 

10 etaje glisat și 
planșee montate 
Creșa și grădinița
Petrila — la acoperiș ♦ 
Liceul industrial minier 
și căminul — tencuite 
interior ♦ Blocul 9 a cu 
22 apartamente, montat 
la Vulcan ♦ Un șantier 
nou la Baru Mare ♦ 
Blocurile Al cu 66 a- 
partamente, F 1 + 1 cu 
104 garsoniere și cămi
nul C.C.P. cu 300 locuri 
în plin lucru !

Terminarea glisării blocu
lui cu 10 etaje și 66 a- 
partamente B 1 a din 

Petroșani, paralel cu placarea 
exterioară cu plăcuțe ceramice 
și începerea montării planșe- 
clor. se înscrie printre succe
sele șantierului Petroșani. Tot 
aici, colectivul condus de mai 
strul MIHAI DOBNER, a reu
șit să urgenteze lucrările la 
complexul Liceului industrial 
minier (7 clădiri cu destinații 
felurite) incit la clădirile pro-
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ranță !
E. M. Petrila, 14 august 

a.c., orele 9. II caut pe BRU
TUS BURA, șeful sectorului 
1 al minei.

— Nu e pe-aici, e in mi
nă. Reveniți...

„.Am revenit, b-am găsit 
și pe șeful sectorului. E ve
sel :

— Acum putem sta de vor
bă!

_  ? / ?
— Ne putem lăuda și noi 

cu cite ceva : avem realizare 
plan 101 la sută, pe sector, 
randamentul realizat. Am fă
cut , proba" la puț. Am scos 
primele 30 de vagonete. Am 
băgat puțul in sarcină. Pes
te citeva zile nu mai avem 
nici o bătaie de cap...

„.Brutus Bura e un om al 
minei. Simt asta așa, in
stinctiv, Se ghicește din felul 
in care imi vorbește despre 
mină, despre oamenii adincu- 
rilor. Ii ghicesc totuși o un
dă de tristețe. Nu știu de ce. 
Nu-l întreb lotuși. Există o 
PUDOARE a minei, care se 
transmite oamenilor ei, se 
face resimțită de cel care 
caută intimități. Aveam să 
aflu că Bura mai are un an 
doi pină la pensie. Nu-mi ve
nea să cred. Omul acesta 
robust, cu părul negru ca 
tăciunele, abia înspicat pe la 
tîmple, să iasă le pensie ? Nu, 
nu puteam să cred asta...

...Vorbim despre oameni. 
Primul nume care-i vine pe 
buze lui Brutus Bura e... 
Avarvarei. Se .corectează" 
insă :

- Despre el s-a tot scris, 
să vedem un altul. Pe... Ma
rin Ghizdăvescu. cu ai lui...

...Marin Ghizdăvescu e cu 
.planul la zia. E un fel de 
a spune, pentru că de fapt 
l-a depășit pină acum pe 
august cu 3,5 procente; la 
realizarea normei are 102,2 la

Lucian STROCHI

(Continuare îr pag a 3-a)

șantierelor

din

î mai realizat și alte lucrări !

re

TRANSPUNEREA

nouă chemare de

priu-zise ale liceului și câniinu 
lui au fost terminate tencuieli 
le interioare iar acum se lu
crează deja la parchet, diverse 
pardoseli și montaje

Rodnicie pc schelele
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De ce nu există concordantă/A/ PAGINA
A 2-A între cerere și ofertă la unitățile

Individ cooperativei meșteșugărești ?

I

din Petroșani.

SOCOTEALA
Cornel HOGMANCalea spre scop

în
de

membrilor societății

Cum era și firesc am purtat 
o primă discuție cu tovarășul 
I. SORESCU, președintele 
Cooperativei meșteșugărești

(Continuare în pag o 2-a)

necesitătilor de îmbrăcăminte și 
grad înalt

Zilele fierbinți de vară, cunosc pe șantierele dc con
strucții din Valea Jiului un iureș deosebit ; sute de 
muncitori și tehnicieni sînt angrenați în marea în

trecere socialistă pentru cinstirea zilei de 23 August și a 
celei de-a 25-a aniversări a Republicii cu noi succese 
muncă.

Făcînd un succint bilanț al realizărilor, acum, la jum 
tatea trimestrului III, vedem că alături de cele peste 500 
dc apartamente predate din planul anual, trecute pină a- 
cum la activul lor. în cele 45 de zile scurse din actualul 
trimestru, constructorii au

Ultima perioadă de timp 
a cunoscut și deschiderea 

nou șantier — la 
produse ceramice 

Marc — unde sub 
maistrului EMIL 

început construcția

Despre valoarea 
cinecluburilor 

din Valea Jiului

râdinița și creșa din Pe
trila — o lucrare de o 
factură deosebită — ca

se execută printr-o metodă 
nouă de turnare a pereților, a
ajuns și ea la planșeul final al 
acoperișului. Stadii diverse, de
pășind pe cele planificate se 
înregistrează și la motelul 
..Gambrinus" care va fj predat 
în curînd din partea construe 
torului, urinind ca beneficiarul 
doar să-l mobileze ; apoi blocul 
9 a din Vulcan cu 22 aparta
mente care a fost montat deja: 
noul cămin C.C.P. cu 300 de 
locuri, blocul F 14-1 cu 104 
garsoniere, blocul A 1 cu 66 a 
parlamente și altele care se 
află în diferite stadii de execu
ție.

unui 
Fabrica de 
de Ia Baru 
conducerea 
SURDU, s-a 
unui grup social compus din ca
mere de dușuri pentru bărbați 
și femei, camere de desprăfui- 
re, grup sanitar, o centrală ter
mică, lucrări de sistematizare. 
Desfășurînd o activitate susți
nută. constructorii acestui lot 
au reușit să ridice deja in pri
ma jumătate a trimestrului clă
direa in roșu, pînă la acoperiș

Este greu să enumeri multi 
ludinea de lucrări. fap
tele durabile ale brigăzi
lor. tehnicienilor, constructori
lor care au muncit cu abnega
ție în această primă jumătate 
a trimestrului III pentru reali
zarea angajamentelor de între
cere. Dar. roadele activității lor 
sînt evidente.

Timp de Lrel zile, incepind 
din 11 iulie, în stațiunea bal- 
neo-climaterica Băile Hercu- 
lane s-a desfășurat festivalul 
filmului folcloric și turistic 
„Hercules ’72", organizat de 
factorii culturali-ar tistici diD 
județul Caraș-Scverin pentru 
cineamatori. In concurs au 
fost înscrise 57 de filme care 
au reprezentat cinecluburi 
dintr-o mare parte a tării, Va
lea Jiului parlicipînd cu co
producția cinecluburilor din 
Petroșani și Lupcni, „Poveste 
vînătorească". Este un film 
de 10 minute, realizat în îm
prejurimile cabanei Aușela 
de către Iosif Tollman. Oscar 
Simion și Gheorghe Negraru. 
Filmului „Poveste vînătoreas
că" i-a fost acordat premiul 
special al orașului Herculane. 
Premiile au fost atribuite fil
melor realizate de cineclubu- 
rile din Caraș-Severin, Bucu
rești (premiul II pentru filmul... 
„Lacurile din Paring") și Ti
mișoara.

Este o dovadă care se a- 
dauqă altora privind, poten
țialul creator al cinefililor din

Valea Jiului. (Cincclubul 
Lupeni estq înființat din 1956. 
cele din Petroșani și Vulcan 
îd 1970) care de mai multă 
vreme sînt o referință printre 
cineamalorii din tară. Avem 
cineamatori foarte înzestrai!, 
cunoscători ai limbajului spe
cific filmului, a căror pasio
nată muncă trebuie încura
jată. Spre sfîrșitul acestui an 
va avea loc un concurs pe 
tară al filmelor de amatori, 
fapt ce va avea semnificația 
unui omagiu adus celei de-a 
XXV-a aniversări de la proc
lamarea Republicii. Cineama
lorii din Valea Jiului au po
sibilitatea susținută de o- 
riginalitatea concepției și cre
ației — să se remarce în a- 
ceastă plină de rezonante ma
nifestare artistică. Este mo
mentul să ne qîndim că rod
nica lor muncă are nevoie de 
un sprijin real, eficient. Toto
dată siiciorăm cineamatorilor 
să organizeze proiectarea ce
lor mai reușite filme, în vp 
derea unui contact mai larg 
și consecvent cu publicul.
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In spiritul înaltelor exigențe ele Conferinței 
Naționale a partidului

DEZBATERI VII, RESPONSABILE, CONSTRUCTIVE 
ÎN ADUNĂRILE GENERALE ALE OAMENILOR MUNCII

© O cerință stringentă în fața organului de conducere colectivă : 
in viată, la timp și întocmai a tuturor măsurilor stabilite !

© Șeful de brigadă Aurel Cristea, de la E. M. Aninoasa, lansează o 
întrecere: extragerea a trei fișli în două zile la frontale!

© Se cere o mai bună organizare a muncii, un spor de conștiință al fiecărui salariat.

Do, este un imperativ înțe
les și pătruns pe măsura ade
vărului și clarității cu care a- 
cest Cod moral - supus dez
baterii - înfățișează portretul 
ornului nou, al comunistului, al 
constructorului României socia
liste. Grăitoare ni s-au părut 
in acest sens reflecțiile primu
lui nostru interlocutor - comu
nistul Alexe Furdui, secretarul 
organizației de partid din sec
torul IV al minei :

— Construim o lume nouă, 
făurim socialismul si comunis
mul pe pămîntul patriei ; de- 
săvirșim deci o operă istoiicâ 
pentru om și în numele omului, 
dar - să nu uităm - această 
operă e de neconceout deeft 
prin om, prin participarea și 
transformarea însăși a omului, 
lată, după părerea mea, semni
ficația fundamentală a Proiec
tului de norme elaborat de 
Conferința Națională. De fapt 
in document se precizează cu 
mare claritate : „Partidul sînt oa-

conștient de ziua de mîine 
demn de societatea pe care o făurim

menii, istoria sa este istoria oa
menilor, conștiința lui este con
știința oamenilor..." Frumoasă și 
foarte adevărată precizare, ca
re iși găsește confirmarea in 
realitate, in activitatea parti
dului, in viața și munca fieco-

forturilor unui mare colectiv, a- 
cestea denotă că de-a lungul 
anilor, in lupta cu greutățile, 
pentru rezultate mereu mai su
perioare, in lupta fiecăruia cu 
sine însuși au crescut oameni 
adevărați, comuniști odevăroți.

Dialog cu mineri ai Lupeniului 
pe marginea Proiectului 

de norme ale vieții și muncii 
comuniștilor, ale eticii 

și echității socialiste

reia din organizațiile sale. >i 
ca să fiu mai bine înțeles 
m-aș referi chiar la organizația 
noastră, la rezultatele ei. Dacă 
sectorul nostru e fruntaș de ani 
de zile, dacă organizația noas
tră de bază s-a dovedit un a- 
nimator veritabil, viguros al e-

Existența, dăruirea, responsabi
litatea comuniștilor ca Petre 
Constantin, Ion Mondoca, A- 
lexandru Olteanu, Nicolae Aef- 
tincăl, Francisc Simo, Petru Am- 
bruș — ei și cîți n-aș putea e- 
numera 1 - iată ce dă forță și 
vigoare organizației noastre,

ce dă certitudine înfăptuirilor 
noastre. Dar înfăptuirile de mii- 
ne vor trebui să fie mai mari, 
deci și noi oamenii, toți acei 
care sîntem autorii acestor în
făptuiri trebuie să gindim, să 
trăim și să muncim la nivelul 
unor exigențe mai mari. Sint 
tocmai exigențele ce le formu 
lează acest adevărat Cod mo
ral ol comuniștilor români elo- 
borat de Conferință, sînt no
bilele trăsături ce le pretinde 
partidul tuturor membrilor săi, 
tuturor 
noastre, angajați in marea o- 
fensivă a perfecționării multi
laterale.

Am întrebat pe conducătorul 
unei brigăzi fruntașe de tine
ret. un neobosit și pasionat ac
tivist pe tărim obștesc, Ion 
Mondoca, ce idee, ce paragraf 
i-a reținut in mod deosebit a- 
tențio din Proiectul de norme

■
■ 
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colectivitate
Pietre pentru tem
plul omului: SA
REA PĂMINTULU1

Un act de temeri
tate și omenie să- 
vîrșit de un elev : 
ERA INTR-0 DIMI
NEAȚA DE IULIE...

Documentele Conferinței Naționale a partidu
lui cu privire la principalele orientări ale dez
voltării economico-sociale în următoarele două 
decenii și creșterea nivelului de trai al popu 
lației stabilesc direcții precise pentru dezvolta
rea și diversificarea activităților de servire a 
populației prin extinderea rețelei unităților 
prestatoare de servicii Și satisfacerea în bune 
condiții 
călțâminte, prin atingerea unui

A

In centrul 
atenției, 

realizarea 
sarcinilor

înzestrare a populației cu produse de folosință 
îndelungată.

Ințelegînd răspunderile ce revin organelor 
coordonatoare a întregii activități desfășurate 
de unitățile cooperației meșteșugărești, dar. in 
același timp și dorința de-a soluționa o seamă 
de probleme ridicate de cetățeni, am întreprins 
în ultimele zile o investigație în rețeaua uni
tăților de deservire. Iată cîteva din constatările 
noastre.

.Unirea*
— Atenția de care se bucură 

sectorul cooperației meșteșugă
rești — ne-a declarat dumnealui 
— este binecunoscută din docu
mentele recentei Conferințe Na
ționale a partidului. Atît rezolu
ția cu privire la dezvoltarea eco- 
nomico-socială în următoarele 
două decenii, cit și hotârîrea 
cu privire la creșterea nivelu
lui de trai al populației vi-

-zează in mod serios sectorul 
de deservire a populației. Toc
mai de aceea, nu pot scăpa din 
atenția nici unui organ proble
mele ce le ridică activitatea u- 
nităților cooperației meșteșugă
rești.

In lumina sarcinilor stabilite
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In spiritul înaltelor exigențe ale 
Conferinței Naționale a partidului

Dezbateri vii, responsabile, constructive 
în adunările generale ale oamenilor muncii 

0 cerință stringentă în fața organului 
de conducere colectivă al E.M. Aninoasa: 
TRANSPUNEREA ÎN VIAȚĂ, LA TIMP Șl ÎN
TOCMAI, ATUTUROR MĂSURILOR STABILITE!

După trecerea unei perioade 
de 7 luni din anul curent, la 
E.M. Aninoasa. datorită depăși
rii cenușei cu 2 puncte și nrîn- 
cadrării în umiditate cu 0,5 
puncte, pierderile la producția 
marfă datorită calității necores- 
punîăloare a cărbunelui extras 
se ridică ia peste 4 milioane 
lei. ceea ce echivalează cu un 
volum de producție care întrece 
23 000 de tone. Față dc acest 
aspect, vădit nemulțumitor, ar 
Jj fost firesc ca reprezentanții 
salariaților minei. întruniți în 
adunarea generală destinată să 
analizeze îndeosebi activitatea 
desfășurată in semestrul 1 din 
acest an de comitetul oamenilor 
muncii, de întregul colectiv pen
tru onorarea pianului, a anga
jamentului în întrecere, să ia a- 
titudine fermă, să dezvăluie cau
zele, să caute căi de îndreptare, 
să propună acțiuni concrete, efi
ciente in scopul îmbunătățirii 
indicatorilor de calitate. Or, a- 
ccsl lucru - din păcate — nu 
s-a inlimplat. Numai la inter
venția tovarășului Gheorghe 
Feier, secretar al comitetului 
municipal de partid, doi partici
pant la adunare si anume mun
citorul de la funicular Alexan
dru Munteanu și minerul Gheor
ghe Enache au ..îndrăznit" să a- 
tace subiectul ca atare, propu- 
nînd și soluții demne de luat în 
seamă. Dar e mult prea puțin in 
raport cu gravitatea problemei 
nerezolvate încă, cu atît de 
păgubitoare consecințe pentru 
rentabilitatea unității. Ar fi tre
buit ^ă se manifeste cu acest 
prilej un mai înalt spirit de răs
pundere. de exigență al colecti
vului dc conducere, al tuturor 
oamenilor minei, cărora — în 
dubla Iot calitate de proprietari 
a> mijloacelor de producție și 
d" producători ai bunurilor ma
teriale — nu le poale fi indi
ferentă ipostaza eficienței eco
nomice, a calității propriilor e- 
forturi. Punctul dc vedere ex
primat cu deosebită pătrundere 
de către secretarul general al

partidului in raportul său pre
zentat la recenta Conferință Na
țională precum .... ..se impune 
să acționăm energic șl perma
nent pentru., îmbunătățirea sub
stanțială a calității tuturor pro
duselor" se rere bine însușit de 
întregul colectiv al minei Ani
noasa, dar nu numai atît, ci și 
rodnic materializat în măsuri 
hotările. in acțiuni cu puternică 
rază de Influență în direcția îm
bunătățirii grabnice a calității 
cărbunelui și care să fie urmă
rite pină la cele mal mici detalii 
în vederea transpunerii lor în 
viață, aidoma cum xor ii gindi-

conducerc prin care o scamă de 
importante măsuri destinate să 
asigure toate condițiile pentru 
realizarea sarcinilor de plan de 
către fiecare formație de lucru 
au fost „uitate" pe undeva, lă
sate parcă să-și afle singure so
luționarea...), nu s-a vădit și a- 
cel simț autocritic do care ar fi 
fost atîta nevoie. Adică ce-am 
făcut eu, membru în organul de 
conducere colectivă, pentru a sc 
concretiza în viața minei o mă
sură sau două de care răspun
dem direct, avînd o scadență 
fixă de rezolvare (nu-i vorba de 
cele cu termen permanent...). Ia-

• Pe cînd acțiuni concrete, urmărite pas cu 
pas, de îmbunătățire a calității produsului 
extras ?
• Șeful de brigadă Aurel Cristea, de la E.M. 
Aninoasa, lansează o nouă chemare de între
cere : extragerea a trei fîșii în două zile
la frontale I

te.
Și acum despre un alt aspect 

al dezbaterilor pe care îl consi
derăm deficitar : s-au făcut prea 
puține referiri critice șl autocri
tice la adresa muncii depuse de 
organul de conducere colectivă, 
de membrii săi. Iar clnd s-au 
făcut (de exemplu, inginerul 
Virgil Stănescu. membru al co
mitetului oamenilor muncii a 
criticai stilul defectuos de a ac
ționa, al organului colectiv de

tă de ce ar fi fost cu mult mai 
eficient ca tovarășii care au 
participat la dezbateri, ca șeful 
de brigadă Petru Roman, ingi
nerii Mircea Jampa, Virgil Cos- 
tinaș, Mircea Dula, Cornel Ca- 
prițescu. Constantin Florea șau 
maistrul mecanic principal 
Gheorghe Buftea, să arate cine 
este vinovat de starea sub orice 
critică a unor căi de acces sub
terane, de folosirea total neco- 
respunzăloare a utilajelor din

dotare, dc randamentele subme
diocre obținute la unele abataje 
și sectoare, de reviziile și repa
rațiile executate nu odată dc 
mîntuială sau să se recunoască 
în ce măsură eu, ca factor ne
mijlocit răspunzător de soarta 
producției am contribuit la res
tanțele nejustificate în execuția 
pregătirilor de care - cum bine 
se exprima cineva — depinde 
viața viitoare a minei.

In fine, vom releva și o ipos
tază constructivă, dinamică, mo
bilizatoare a dezbaterilor, con
turată în marc parte de renu
mitul șei de brigadă Aurel Cris
tea, care, făcîndu-se ecoul nă
zuinței și hotăririi frontaliștilor 
săi do a întîmpina sărbătoarea 
eliberării patriei și cea de-a 25-a 
aniversare a Republicii cu un 
prestigios bilanț de realizări — 
a lansat entuziasta chemare de 
întrecere : „să extragem trei 
fîșii la două zile, cu stricta res
pectare a monografiei de arma
re și a normelor de protecție a 
muncii". „La trei frontale vom 
cîștlga într-o lună capacitatea 
unui abataj cameră ca a lui Pe
tru Roman Chibzuință dc mi
ner priceput și destoinic, fermi
tate și perseverentă, abnegație 
pe „frontul" faptelor durabile, 
de adevărat comunist. Angaja
mente care le fac cinste și-au 
luat în adunare și șefii dc bri
gadă Nicolae Bocor și Dumitru 
Fulga, maistrul miner principal 
Nicolae Ceapă în numele co
lectivelor unde-și desfășoară 
munca de zi cu zi. Este de re
ținut faptul că nici unul dintre 
participant! n-a spus că sarcini
le de plan trasate de partid șl de 
stat câre le revin nu s-ar putea 
realiza. S-a evidențiat puternic 
realitatea că, prin strădanii uni
tare depuse cu pasiune și tena
citate. exigențele puse în fața 
tuturor oamenilor muncii de 
Conferința Națională a P.C.R. 
vor fi onorate exemplar șl de 
către colectivul de muncă al mi
nei Aninoasa.

T. MULLER

Un imperativ al colectivului de la C. V. L. F. Petroșani

II mai bună organizare a muncii, un spur de conștiință 
al fiecărui salariat

Activitatea economică a între
prinderilor comerciale este o 
ieRectare a relațiilor stabilite 
cu consumatorii : dacă cererea 
i« este acoperită de către ofer
ii, fără îndoială că și bilanțul e- 
conomir nu poale fi decit pozi
tiv. Raționamentul este valabil, 
SBlruiotul, și penlru Centrul 
pentru valorificare a legumelor 
și fructelor din Petroșani ai 
cărui salariați au analizat zilele 
trecute realizarea sarcinilor de 
plan pe semestrul I al anului în 
curs. Indicatorii pentru semes
trul în care ne aflăm și pentru 
anul 1973. Produsele comercia
lizate ii dau acestei întreprin
deri un specific distinct, care 
solicită promptitudine și o justă 
apreciere a cererii, la care se 
adaugă calitățile personale ale 
vinzdtorului in relațiile cu cum 
părătorul.

Din darea de s''amă, prezenta
tă de iov. loan Cosma, directorul 
C.V.L.F. Petroșani, a reieșit o 
sjtuație exactă a rezultatelor 
muncii din semestrul 1 care a 
prilejuit salariaților o reflectam 
mai adîncă asupra metodelor de 
muncă. Planul la intrări in fon
tul de stal a fost realizat, de 
asemenea cel din sectorul pro

ducției vegetală-induslrială
(219,5%), dar la desfacere rea
lizarea e în proporție doar de 
86.4%. Este sectorul care oferă 
publicului varietatea produselor. 
Ca explicație a fost adusă o cau
ză care ar fi contribuit la a- 
ceaslă situație i concurența pie
ței neorganizate și a unităților 
inlcrcooperatisle și GOSTAT.

Curios că toți salariații au ac
ceptat această motivare insufi
cientă care e o modalitate de a 
căuta cauzele nu în noi, în 
munca noastră, ci în exterior. 
Evident, piața însemnează con
curență. Dar de ce nu fac con
curență și unitățile C.V.L.F.? 
Răspunsul se află în afirmațiile 
directorului I.L.F. Deva, Viorel 
Bota, care spunea „mai ștergeți 
vinetele, roșiile..." Adică se vi
za modalitatea de prezentare. La 
care mai pot fi adăugate minu
suri de politețe, amabilitate și 
deservire. Dar toate acestea fac 
parte dinlr-o noțiune generală, 
calificarea profesională a sala- 
riaților, despre care s-a vorbit 
>n termeni vagi.

Din discuții s-a reliefat și une
le modalități de îmbunătățire a 
muncii. Extinderea comerțului 
mobil — despre care au vorbit

Nicolae Preoteasa, Dumitru San
da — este una dintre ele, foar
te rodnică dacă se face așa cuțp 
trebuie. In felul acesta nu aș
teptăm clientul, ci-1 invităm să 
vadă produsele și să cumpere. 
Petru Diaconu vorbea despre ne
cesitatea organizării mai multor 
expoziții, fapt pozitiv dacă nu 
am ști că doar la ele se află o 
prezentare intr-adevăr civilizată. 
Gheorghe Coroiu, alături de al
ții, a propus să se treacă la a- 
provizionarea nocturnă, in fe
lul acesta magazinele ar avea 
toate sortimentele de marfă încă 
de la deschidere. Nicolae Ali- 
sandroiu. șef de depozit in Petro
șani, amintea că despre o astfel 
de aprovizionare se vorbește 
cam de 6 ani (!!). Conducerea 
C.V.L.F. trebuie nu numai să re
flecteze la această problemă, ci 
s-o și rezolve. Ea, într-adevăr, 
implică planificare și coordo
nare judicioasă. Tot Gheorghe 
Coroiu a conturat posibilitățile 
reluării aprovizionării la domi
ciliu (cu cartofi, de pildă) 
chestiune care va trebui rezol
vată în mod pozitiv.

La nerealizarea planului de 
desfacere al C.V.L.F. Petroșani 
au contribuit și unii factori o-

bieclivi, dar mai puțin însemnați 
decît cei subiectivi. Au fost cri
ticați, și pe drept țuvînt, res
ponsabilii de magazine, care nu 
fac comenzi deși în (jepozjte e- 
xistă acum o mare varietate de 
legume-fructe. Din acest fapt se 
poate trage concluzia că ei np 
cunosc cererea, nu încearcă să 
o studieze și să o dirijeze. Ne
cesitatea ridicării pregătirii pro
fesionale în vederea practicării 
unui comerț modern și civilizat 
este în afara oricărei discuții.

Firește că în activitatea 
C.V.L.F. Petroșani se află și 
multe rezultate frumoase. Dar 
adunarea salariaților a analizat, 
în special, planul de desfacere, 
principal indicator economic. Ne 
aflăm in plin sezon a) legume
lor și fructelor, timp în care și 
munca salariaților se intensifică 
și trebuie să se ridice pe o 
treaptă calitativă superioară. 
Prin analize succinte, exigente 
și lucide, salariații au arătat po
sibilitatea realizării planului a- 
nual printr-o mai bună organi
zare a muncii, prinlr-un spor 
de conștiință al fiecăruia — tre
buie, mai ales, să vedem cum 
muncim.

T. SPĂTARU
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Vom dopași angajamentul

(Urm o r din pag /) 
sută și o depășire dc 47 de 
tom-.

Lui rea.ă Iu stratul 5, aba
tajul 17 est.

Notez febril. Marin lim
bași e :

— Parcă mi-ar cere cine
va adresa de acasă și de fapt 
așa e...

— ...Affl tulbură cuvintele a- 
restea rostite blind dc mine
rul acesta cu trăsături seve
re, sculptate parcă 
nil; pentru el mina 
se de mult o casă a 
Sa din adincuri"...

Marin nu prea are
vorbo. E obosit • acum la ie-

in gra
de veni
se, „ca-

chef de

(Urmare din pag. I) 

a acționat și conducerea coo
perativei .Unirea" din Petro
șani, mai ales în ultimul timp, 
încadrîndu-se în eforturile ge
nerale de a realiza și depăși 
sarcinile de plan și angaja
mentele luate în întrecere îna
inte de termen. Rezultatele ob
ținute în primul semestru sînt 
bune, constituind în această 
privință o garanție a succesu
lui. Cooperatorii noștri înțeleg 
să traducă în viață hotărîrile 
Conferinței Naționale prin e- 
xecutarea comenzilor și a lu
crărilor de bună calitate, la 
timp — pe măsura exigențelor 
populației. Nu doresc să fac 
singur aprecieri în acest sens, 
cred că e mai bine să vă con
vingeți pe teren, la fața locului. 
Astfel, am pornit pe rețea.

Toate ar fi bune, 
dacă serviciile 

de resort...
Un prim popas îl facem la u- 

nitatea nr. 35 T.V. din cadrul 
complexului de deservire din 
Aeroport. Șeful unității IOSIF 
TINCA, ne edifică :

— Secția este situată într-un 
loc bun și e capabilă să satis
facă cerințele populației din 
cartier și împrejurimi. Comen
zile executate în cursul lunii 
iulie — peste 180 — ilustrează 
acest lucru. Populația este mul
țumită de modul cum executăm 
reparațiile ; la aparatele de te
leviziune, nu avem nici o recla 
mație. Poftiți condica ! O cer
cetăm. Intr-adevăr, in condică 
nu este consemnată nici o sesi
zare, dar... lipsesc și aprecieri
le pozitive.

— Cum procedați cu cetățe
nii ?

— Simplu și operativ. De
fecțiunile ce se pot remedia pe 
loc. le executăm Imediat. Apa
ratele care necesită o verifica
re minuțioasă și reparații mai 
complicate, le oprim în labora
tor. bineînțeles cu acceptul cll- 
enților și, în cîteva zile, le re
parăm. Alte comenzi se execu
tă direct la domiciliul clienți- 
lor. tocmai de aceea cetățenii 
sînt mulțumiți și nu avem re- 
clamații. In privința condițiilor 
de lucru putem spune că ele 
sînt bune, totuși soațiul labo
ratorului în care lucrăm tre
buie parchetat. Ne lipsesc pie
sele de schimb pe care le pro
curăm foarte greu chiar si pen
tru televizoarele aflate în ter
menul de garanție. Ducem lip
să și de aparate de măsurat : 
cooperativa nu ne-a pus la dis
poziție utilajele de care avem 
nevoie. De asemenea, este ne
cesar ca programul mașinii de
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siguranță !
șirea din șut. Obosit, dar și 
mulțumit : au făcut treabă 
bună ai lui.. „ai Iui* sini 
PANTEL1MON C1UNGU sau 
CONSTANTIN HANC1UC, 
SlIVIU STOICA, EMERIC 
PTJȘCAN, nici un cuvint de
spre el, despre munca lui. 
Lasă să-l laude alții dacă e 
razul...

I)in nou cu Brutus :
Care e .ultima noutate" 

pe care mi-o puteți da ?
— „Ultima" noutate e de. 

fapt mal veche : PLANUL. 
E noutatea noastră zilnică. 
Și fncă ceva : IN CINSTEA 
ZILEI DE 23 AUGUST SEC
TORUL NOSTRU S-A AN-

GAJAT SA DEA PESTE 
PLAN 501) DE TONE DE 
CĂRBUNE. Ne vom realiza 
și depăși angajamentul cu 
siguranță...

...Minerii ies din șut cu 
lămpile aprinse, chiar atunci 
cînd dau de lumină. M-am 
întrebat de ce fac asta. Și 
mi-am răspuns tot eu : ;x-u- 
tru a prelungi vocea tainică 
a minei, fața ei ascunsă. pri
virilor noastre. Un gest sim
bolic. Vorbim despre oameni, 
despre lumina pe care o a- 
due din adincuri. Despre lu
mina pe care o aduc cu ei 
oamenii. Fața ascunsă a mi
nei dezvălui ndu-se...

Competiție 
polisportivă

Inccplnd de duminică 20 au
gust sr va desfășura 11 am
plă competiție polisp- l tiv.î 
dedicată zilei de 23 August, 
dotată cu Cupa o ilu'iljrli In 
disciplinele fotbal, volei, po
pice, lonls dc masă, atletism 
și alb1 sporturi îndrăgite dc 
amatori. După desfășurarea 
Întrecerilor pe întreprinderi și 
localități, in ziua de 2.3 vor 
avea loc intilniri în cadrul 
fazei municipale.

Pronoexpres
Iu tragerea concursului 

Pronoexpres nr. 33 din 16 
VHI 1072, an ieșit câștigătoa
re următoarele numere :

Extragerea J : .37, 7, 21, 4, 
12, 3

Extragerea a II-a i 30, 42, 
27, 43, 25.

și ofertă?
serviciu să se coreleze și cu 
cerințele secției noastre, sau să 
ni se pună la dispoziție o altă 
mușină deoarece avem comenzi 
pe o rază marc și îndepărtată, 
Aeroport VI, Livezeni și Is- 
croni.

Sperăm ca aceste citeva pro
bleme să le rețină conducerea 
cooperativei pentru o rezolvare 
în prima urgență.

O vizită în aceeași zi la com
plexul de deservire din Lonea 
la atelierul de reparat televi
zoare, unde avem de cercetat 
și o reclamație la adresa lucră
torului de-aici — Nicula, nu 
ne-a putut servi scopului ini
țial. deoarece acesta era plecat 
in concediu iar șeful unității 
plecase să-și rezolve unele pro
bleme înainte de ora închide
rii.

Am aflat însă de la unitatea 
de frizerie o serie de greutăți 
pe care le întîmpină cooperato
rii instalați în casa „nouă" dar 
neterminată.

Unitatea nu este înzestrată și 
dotată cu tot ceea ce este ne
cesar activității. De altfel, a- 
ceastă situație este caracteris
tică pentru multe unități de 
frizerie și coafură, nu numai 
din orașul Petrila, ci și din 
Petroșani. Așa stau lucrurile la 
unitățile de coafură din cadrul 
complexului de la Aeroport și 
str. Nicolae Bălcescu, unde a- 
paratele nu funcționează, iar 
produsele necesare lipsesc, căci 
serviciul de resort din cadrul 
cooperativei nu se ocupă de 
remedierea operativă a deficien
țelor.

Cînd lipsește 
reclama...

La secțiile de cosmetică lu
crurile par să se prezinte ceva 
mai bine. De exemplu, la uni
tatea nr. 60, unde lucrează Cor
nelia Munteanu și Venera Va- 
siu, există produse cosmetice 
foarte bune. Aici se pot executa 
ionizări, dezincrustări și ca- 
tionoterapie (tratarea ridurilor) 
epilații etc. Unitatea dispune și 
de un aparat de vibromasaj. 
Totuși aceste servicii nu se fo
losesc pe măsura capacităților, 
pentru că ele nu sînt suficient 
cunoscute de populația intere
sată din oraș. Lipsește reclama 
acestei secții, ca dealtfel a tu
turor unităților cooperației 
meșteșugărești. Este necesar, 
așa cum de altfel au cerut nu
meroși cooperatori, să se acor
de din partea conducerii coo
perativei mai multă atenție 
reclamei și folosirii unor mij- 
!oace adecvate de popularizare 
a secțiilor cooperativei.

Printre cele mai solicitate 
secții se numără cele de croito
rie. La complexul din str. Ni
colae Bălcescu există ctîeva u-

nități conduse dc Eugen Ghil- 
ciș, Beniamin Cristea, Elisabcta 
Chirca și Iordan Duda, care au 
obținut rezultate bune in se
mestrul ce s-a încheiat Co
menzile sînt onorate la timp și 
fără retușuri și recondiționâri. 
Cetățenii sc declară mulțumiți 
de modul cum sînt deserviți de 
aceste unități.

...Dar niai ales 
aprovizionarea
La unitatea nr. 71 A-B. croi- 

torie-comandă pentru femei și 
bărbați, lucrează Eftimie Cris
tea și Marin Vasile. Aici s-au 
executat luna trecută peste 70 
de comenzi. Sezonul este con
siderat slăbuț, realizările sînt 
mici. Cauzele trebuiesc căutate 
mai ales în unii factori interni, 
legați în primul rînd de a- 
provizionare.

— Nu avem toate sortimente
le de stofe cerute dc cliențj — 
ne-au explicat lucrătorii de 
aici — din această cauză pier
dem multe comenzi. Cetățenii 
sînt nevoiți să-și procure stofa 
dorită dc la magazinele O.C.L. 
Serviciul de aprovizionare nu-și 
face pe deplin datoria în aceas
tă privință. Unitatea noastră 
nu are asigurate toate condițiile 
pentru a-și desfășura activita
tea în bune condiliuni. Mo
bilierul existent este insuficient 
și nefuncțional, nu avem o gar
derobă în care să păstrăm cos
tumele executate, sau în faze 
avansate de lucru. Cabinele de 
probe sînt prea strimte, iar 
spațiul de depozitare e im
propriu.

Conducerea cooperativei tre
buie să ne ajute mai mult în 
rezolvarea acestor probleme. 
Intr-adevăr, este cazul să fie 
înscrise pe agenda de lucru a 
tovarășului președinte I. Sorescu 
și aceste probleme.

Neajunsuri pe linia aprovi
zionării cu materiale nc-au 
fost semnalate și la unitatea 
de încălțăminte din cadrul com
plexului de deservire (N. liăl- 
ccscu).

Neonorarea 
comenzilor 
și oameni 

purtați 
pe drumuri

Multe deficiențe in modu] de 
onorare a comenzilor preluate 
le-am constatat la unitățile de 
curățătorie chimică și boiange- 
ric de pe str. Republicii, ca și 
la cea de mecanică fină din 
Piața Victoriei.

Situația întîlnilă la cclc două 
secții confirmă pe deplin te
meinicia numeroaselor sesizări 
și reclamații făcute de cetățeni 
la adresa personalului și a ca
lității lucrărilor executate. Este 
caracteristică în acest sens tă
răgănarea inadmisibilă a co
menzii spitalului din Lupeni. o- 
norată abia după doi ani de 
zile, la intervenția ziarului, de 
către secția de mecanică fină, 
precum și purtarea oamenilor? 
pe drumuri de către persona
lul unității de curățătorie chi
mică și boiangerîe, printre care 
se numără șj tovarășa Con
stanța Mare, care excelează în 
acest mod de tratare a clienți- 
lor.

Și fiindcă ne aflam la acest 
capitol trebuie să amintim con
ducerii cooperativei că astfel 
de situații se mai întîlncse ți 
la unitatea de tricotaje; condu
să de E. Nicolau, la cea de re
parații radio, ambele situate în 
centru, pe str. Republicii. în 
apropierea sediului cooperativei 
„Unirea"

Ce concluzii se desprind din aceste cîteva constatări 
recente la unitățile amintite?

In primul rînd sectorul cooperației meșteșugărești trece 
printr-o serioasă lipsă de materii prime Și piese de schimb 
reclamate de toate secțiile existente Pe raza orașelor Pe
troșani și Petrila. Situația existentă impune atit conducerii 
cooperativei, cit mai ales serviciului de aprovizionare să 
ia urgente măsuri pentru remedierea acestor neajunsuri 
care afectează direct realizarea sarcinilor de plan și satis
facerea cerințelor populației. Nerezolvarea acestei vitale 
probleme riscă să transforme sectorul cooperației meșteșugă
rești într-un simplu domeniu de execuție a comenzilor, dar 
cu materialul și piesele clienților. Or. în astfel de condiții 
și situații tot mai des intiinife la unitățile cooperativei 
„Unirea’, nu poate fi asigurată o bună servire a populației.

Se impune, de asemenea, luarea unor măsuri organi
zatorice la nivelul comitetului executiv al cooperativei pen
tru respectarea termenelor de executare a comenzilor si în
tronarea unei discipline ferme în rindul cooperatorilor de 
Ia toate unitățile. Fără înțelegerea necesității punerii la 
punct a acestor mecanisme nu se poate vorbi dc o reglare 
perfectă a sectorului cooperației meșteșugărești pe linia de
servirii exemplare a populației în spiritul documentelor de 
partid.

Informații utilitare

JOI 17 AUGUST

Soarele răsare la ora 5,21 și 
apune la ora 19,18. Zile tre
cute din an — 230. Zile ră
mase — 136.

EVENIMENTE

1868 — S-a născut podul 
Ion Păun Pincio (ni. 1894) ; 
1872 — S-a născut Traian Vu
ia, precursor al aviației mo
derne (100 de ani) (ni. 2. IX. 
1950); 1925 — A murii scrii
torul Ioan Slavici (n. 1848); 
1929 — /X murit luptăloarea 
comunistă Haia Lifșiț (n. 14. 
XII. 1903); 1954 — A murit 
Nicolae Ionescu-Sisești, neu
rolog, unul dintre conti
nuatorii școlii de neurologie 
a lui Gh. Marinescu (n. 1888); 
1964 — A murit Mihai Ralea, 
sociolog, psiholog, eseist și 
om politic, (n. 1. V. 1896); 
1972 — Conferință de solida
ritate cu poporul irakian în 
urma naționalizării consorțiu
lui „Irak Petroleum Company." 
Participă țări afro-asiatice 
(Bagdad; 17 - 18);

Filme
JOI 17 AUGUST

PETROȘANI — 7 Noieir'
Robin Hood; Republica: \\„- 
terloo, seriile I și II; PETR1- 
IA: Dragoste la zero grade; 
LONEA — Minerul : Micul 
scăldător ; ANINOASA : Mirii 
anului II ; VULCAN: Farme
cul ținuturilor sălbatice ; PA- 
ROȘEN1 : Moartea filatelîstu- 
lui ; LUPENI — Cultural : E- 
vadare din planeta maimuțe
lor.

după-amiază. Emisiune în 
limba maghiară ; 18,30 La 
volan — emisiune pentru con
ducătorii auto; 18,50 De la 
decizie la acțiune ; 19,20 10Q1 
de seri; 19,30 Telejurnal ;
20.10 Drumul tînărului spre 
muncă...; 20,25 Pagini de u- 
mor i Aventuri în epoca de 
piatră; 21,15 Universitatea
TV ; 22,00 Film documentar : 
Imagini din Indonezia ; 22,20 
24 de ore ; 22,40 Handbal mas
culin : România — U.R.S.S. 
(înregistrare din Sala sportu
rilor din Ploiești).
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9.00 Deschiderea emisiunii. 
Telex ; 9,05 România în lu
me (reluare) : 9,35 Prietenii 
luj Așchiuță. Emisiune pentru 
preșcolari; 10,00 Curs de lim
ba franceză. Lecția a 13-a ;
10.30 De la Alfa la Omega.
Enciclopedie pentru elevi ; 
11,00 Telecinemateca : Electra 
(reluare) ; 12,55 Telejurnal ;
17.30 Deschiderea emisiunii de

JOI 17 AUGUST

6,90 Muzică și actualități; 
7,00 Radiojurnal; 8,00 Suma
rul presei ; 9,30 Odă limbii ro
mâne ; 9,50 Ciută Cliff Richard ; 
10,00 Buletin de știri; 10,05 
Dobroge, mindră^grădină — 
muzică populară ; 10,30 Clubul 
călătorilor; 11,00 Buletin de 
știri; 11,05 Melodii de Niculae 
Kirculescu ; 11,30 Cinlă astăzi, 
toată țara ; 12,00 Discul zilei : 
Michel Delpech -. 12.30 Intil- 
nire cu melodia populară si

interpretul preioral ; 13,uo
Radiojurnal ; 13,15 Avanpre
mieră cotidiană ; 13,30 Estiva 
Iă ; 14,00 Compozitorul săplă- 
mînii; 14,40 Soliști de muzica 
populară ; 15,00 Buletin d«- 
știri ; 15,05 Tribuna radio ,
15,20 Muzica de estradă ; 16,i" 
Radiojurnal , 16,30 Știința la 
zi ; 16,35 Cinlă Maria Cotir- 
lea și Marin Ivașcu ; 17,00 An
tena tineretului ; 18,00 Orele 
serii ; 20,00 Zece melodii pre
ferate ; 20,40 Cinlece și jocuri 
populare ; 21,00 Revista șlagă
relor ; 21,25 Moment poetic; 
21,30 Bijuterii muzicale; 22,(i(j 
Radiojurnal ; 22,30 Concert de
seară ; 24,00 Buletin de știri ; 
0,0-3 — 6.00 Estrada nocturna

grade, iar la Paring de plus 
22 grade. Minima din cursul 
nopții a fost de plus 15 gr.i 
dc și. respectiv, de plus l-l 
grade.

PENTRU U R M ATOARE1. i 
24 DE ORE: Vremea cont 
nuă să fie frumoasă, și căl
duroasă, cu ceru) mai mult 
noros după-amiază Vini 
slab pină la potrivit, din sec 
torul sudic.

Sr
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Tehnologii moderne

Lucrătorii Institutului dc pro
iectare tehnologica pentru la
minoare din Capitală sînt auto
ri! unor tehnologii moderne de 
lucru, utilizate cu succes în ca
drul combinatelor siderurgice de 
la Galați, Hunedoara și Reșița. 
Asllel. pe baza proiectelor ela
borate do specialiștii bucurcș- 
teni în mai multe întreprinderi 
din tară se află în curs dc mon
taj aproximativ 20 000 tone de 
echipament și utilaje tchnologi-

ce. Folosind oțeluri superioare 
și reducîad suprafețele costrui- 
te, plDă la limitele admise, încă 
in faza de proiect, la ridicarea 
halelor pentru laminoarclc dc la 
Tirgoviștc, s-a economisii o can
titate dc metal din care se poa
te construi o capacitate de circa 
10 000 mp.

Valorificarea superioară 
propriei inteligențe tehnice 
făcut ca în prezent 
tehnologiilor dc concepție pro
prie, elaborate de harnicul co
lectiv al acestui institut, să re
prezinte peste 80 la sută din to
talul tehnologiilor utilizate în 
noile obiective.

a 
a 

procentul

Manifestări Geneva

peste hotare 
consacrate zilei

de 23 August

Ședinja Comitetului 
pentru dezarmare

Docherii englezi au hofărîf 
să reia lucrul

..Hidrobetul* este cel mai 
recent produs inclus în no
menclatorul Fabricii chimice 
din Mărășești. După cum îl 
arată însuși numele. ..hi
drobetul'' este un produs u- 
tilizat cu mare eficacitate in 
lucrările de htdroizolație a be- 
loanelor. El prezintă asanta- 
jul că se poate utiliza sub 
forma unei emulsii reci. la 
turnarea fundațiilor și în con
strucția de drumuri, ajutînd. 
in plus, șl la scăderea tem
peraturii de hidratare a ci
menturilor și asfalturilor, fapt 
care permite scurtarea cu 
5—6 zile a duratei lucrări
lor de construcții. ..Hidrobe- 
tuT se dovedește de un a- 
julor și mai marc pentru con
structorii care înalță obiecti
ve industriale și sociale in zo
ne cu un ridicat grad de umi
ditate.

(Agerpres)

Microbuzul
„IV 12“

(Agerpres)

ța Uzinele .Autobuzul' din 
București au început lucrările 
dc pregătire pentru intrarea in 
fabricație de scrie a noului 
microbuz ,TV 12', capabil sa 
transporte 10 plus 2 persoane.

Proiectat de specialiștii ma
rii uzine bucureștene, noul mi
crobuz prezintă o scrie de ca
lități superioare față dc vechi
le tipuri : confort sporit, o li
nie modernă a caroseriei, sus
pensie îmbunătățită, izolație 
fonică și etanșeitate mult îm
bunătățită.

(Agerpres)

R. 0. G în legătură cu prăbușirea 
avionului „11.-62“

BERLIN 16. — Sute de pom- 
ai poli- 

_ . .. numeroși
membri ai Crucii Roșii 
și personal sanitar au continuat 
lucrările la locul unde, luni, 
s-e prăbușit un avion cvadri- 
motor „IL-62" al societății 
„Interflug- din R.D.G., cu 156 
de persoane la bord — relatea
ză agenția ADN.

Luni, cu puțin după ora 17,00 
(ora locală). locuitorii din 
Konigs-Wusterhausen au auzit 
explozia avionului și au văzut 
cum acesta s-a prăbușit, men
ționează ADN. Cîteva minute 
mai tîrziu, pompierii din loca
litate au sosit la locul catastro
fei, fiind urmați. Ia scurt timp, 
de pompierti dui alte localități. 
Tot atunci m tosit și medici 
ai spitalului raional, membri ai

și membri 
populare, 

; ai

societăți] de Cruce Roșie, pre
cum și peste o sută de cetă
țeni din localitate, pentru a a- 
corda primul ajutor. Toate e- 
forturile au fost. însă, zadar
nice.

La scurt timp după ora 18,00, 
și-a început activitatea la locul 
catastrofei, comisia guverna
mentală condusă de ministrul 
transporturilor. Otto Arndt.

După cum a informat minis
trul Arndt, avionul „IL-62** a 
fost condus de un echipaj cu 
experiență. Căpitanul, Heinz 
Pfaff, în vîrstă de 51 de ani, 
a avut o solidă pregătire și ca
lificare de zbor, o îndelungată 
experiență în zborurile cu 
avione „Iliușin**, fiind apreciat 
drept un comandant deosebit 
de atent și exemplar.

PHENIAN 16 |Agerprcs). — 
In cadrul manifestărilor care au 
loc în R.P.D. Coreeană, în cins
tea celei de-a 28-a aniversări 
a eliberării României de sub ju
gul fascist, la Combinatul side
rurgic „Cholllma" din districtul 
Kansen a avut loc o ședință fes
tivă la care au participat sule 
de muncitori, tehnicieni și In
gineri. Au luat parte, de ase
menea, II Un Sok, vicepreșe
dinte al Comitetului Popular al 
regiunii Phenianului de Sud, O 
Rye Son, președintele Comite 
tulul raional Kansen, Li Hyon 
Jon. secretar al Comitetului ra
ional Kansen al Partidului Mun
cii din Coreea. Pak In Su. di
rectorul combinatului, alic ca
dre din conducerea organelor 
locale de partid și de stat, pre
cum și funcționari superiori din 
Ministerul Afacerilor Externe al 
R.P.D. Coreene. Au fost pre- 
zenți membri ai ambasadei ro
mâne din Phenian.

Luind cuvîntul, directorul 
combinatului a trecut in revis
tă succesele obținute de popo
rul nostru. sub conducerea 
Partidului Comunist Român. în 
opera de edificare a socialis
mului. a evocat legăturile tra 
diționale de solidaritate, prie
tenie frățească și colaborare 
multilaterală dintre popoarele 
român și coreean. Vorbitorul a 
subliniat importanța deosebită 
a discuțiilor purtate la Phenian 
în iunie 1971, de tovarășul 
Nicolae Ceaușescu, secretar ge
neral al Partidului Comunist 
Român, președinte al Consiliu
lui de Stal, cu tovarășul Kim 
Ir Sen. secretar general al C.C. 
al Partidului Muncii din. Coreea, 
președintele Cabinetului de Mi
niștri.

In continuare, directorul Corn 
binatului siderurgic „Choilima" 
a relevat preocuparea constan
tă a poporului coreean penlru 
reunificarea pașnică și indepen 
denlă a patriei.

Adunarea 
șurat tnlr-o 
prietenească.

Plntea. transmite : La ambasa
da Republicii Socialiste Româ
nia din capitala R. P. Ungare 
a avut loc o conferință dc presă 
consacrată sărbătoririi Zilei eli
berării României dc sub jugul 
fascist. Au participai numeroși 
ziariști unguri — redactori al 
presei centrale, ai agenției de 
presă, ai radioului și televiziunii.

Despre însemnătatea Istorică 
a zilei de 23 August,
succesele obținute de poporul 
roman în opera de construcție 
socialistă a vorbit Ion Cotoț. 
ambasadorul României I 
pesla.

despre

GENEVA 16 (Agerpres) — 
In ședința din 15 august a Co
mitetului pentru dezarmare au 
luat cuvîntul reprezentanții 
R.P. Ungare și U.R.S.S.

In cuvîntul său, Janos Petrat 
(Ungaria) a apreciat că, în 
prezent, sînt întrunite condiți
ile necesare pentru trecerea la 
consul Uri multilaterale între 
statele continentului european 
în vederea pregătirii conferin
ței pentru securitate șl coope
rare. Reprezentantul Ungariei 
s-a declarat, de asemenea, pen
tru convocarea unei conferințe 
mondiale de dezarmare, apre
ciind că aceasta va trebui să 
dea un impuls important trata
tivelor in domeniul dezarmării

Ambasadorul U.R.S.S., A- 
leksei Roscin, a tratat în dis
cursul său unele probleme ale 
dezarmării nucleare. .Crește
rea stocurilor dc arme nuclea-

re șl perfecționarea lor con
stituie cea mai periculoasă par
te u cursei înarmărilor. Pro
gresul pe calea rezolvării pro
blemei dezarmării nucleare ar 
exercita o influență enormă a- 
supra atmosferei internaționale 
în ansamblul ci, ar contribui 
la întărirea încrederii între sta
te și ar facilita rezolvarea altor 
chestiuni ale dezarmării", a 
declarat reprezentantul sovie
tic.

In continuare, delegatul 
U.R.S.S a prezentat poziția ță
rii sale față de acordurile pri
vind limitarea înarmărilor 
strategice, încetarea experiențe
lor nucleare subterane, inter
zicerea folosirii armelor nu
cleare, crearea de zone denu- 
clearizatc în diferite părți ale 
lumii, lichidarea bazelor mili
tare, în primul rînd a celor cu 
arme nuclearo de pe teritoriul 
altor state.

LONDRA 16 (Agerpres). — 
Delegații celor 42 000 docheri 
britanici, reuniți miercuri la 
Londra, au acceptat, cu 53 de 
voturi contra 30. propunerile 
dc compromis înaintate do ad
ministrația docurilor, holărlnd, 
astfel, Încetarea grevei care pa 
rnllzcază de 20 de zile porturi
le engleze. Acceptarea de către 
delegați a propunerilor patrona
le, caro, potrivit agenției Asso
ciated Press nu se deosebesc

prea mult de cele avansate In 
urmă cu trei sfiptâmîni, a pro- 
vocat o nemulțumire profundă 
în rîndul citorva sule c’e mun
citori portuari veniți la Londri 
din diferite părți ale țării.

Agențiile de presfl aprecia
ză că este posibil ca unele or
ganizații sindicale locale, caie 
consideră garanțiile oferite in
suficiente, să continue greva 
prin acțiuni izolate.

Noi demascări ale atrocităților 
comise de S.U.A în R.D. Vietnam

festivă s-a desfă- 
almosferă caldă.

★

BUDAPESTA 16 — Corespon
dentul Agerpres, Alexandru

COPENHAGA 16 (Agerpres) 
— F. Jakobsen, deputat în Fol 
kctlng, membru al < 
Comisiei internaționale 
anchetarea atrocităților ... ._ 
dc S.U.A. in Indochina, care o 
făcut recent o vizită în R.D. 
Vietnam a declarat. Io o con
ferință de presă organizată la 
Copenhaga, că la Hanoi și Hal 
fong a văzut cartiere de locuin 
te muncitorești, Întreprinderi 
textile, școli și spitale distruse 
de bombardamentele americane. 
Nam Dinh, orașul lextilișlilor,

delegației 
) pentru 
r comise

'listriM dpiutipe in intre- 
Jakobsen a subliniat că 

militariste americane

este 
qime.
„cercurile 
nimicesc in mod conștient popu- 
lațfa pașnică a R.D. Vietnam, 
distrug baraji*. întreprinderi c- 
conomice și instituții culturalo 
și, prin aceasta, încalcă conven
țiile de la Haga, care Interzic 
bombardamentele teroriste asu
pra populației pașnice lipsite de 
apărare". Membrii Comisiei 
a arătat el — au vizitat o scrie 
do baraje distruse de bombele 
americane.
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Anunf important!
^ÎNTREPRINDEREA (| 

de OSPODÂRLRt g| If 
X2» ocativă

Reamintește locatarilor din imobilele
administrate de I.G.L. că au obligația

să respecte cu strictețe normele
prevăzute de lege pentru

prevenirea incendiilor
♦ Fiecare locatar este obligat să 

execute întreținerea și curățirea 
coșurilor de fum ale clădirii unde 
locuiește, cel puțin o dată la două 
luni.

♦ Nerespectarea acestor norme 
poate duce la izbucnirea unor in
cendii cu consecințe grave asupra 
locuinței și bunurilor personale ale

cetățenilor sau chiar asupra vieții 
familiei.

♦ Necurățirea coșurilor de fum, 
neîntreținerea corespunzătoare și în 
bună stare de folosire a lor consti
tuie contravenție și se sancționea
ză cu amendă de la 100 la 300 lei, 
conform H.C.M. nr. 2 285/1969, 
punctul 36.

coșurilor locatarii pot să se adreseze 
sectoarelor I.G.L. din localitățile Petroșani, Petrila, Aninoasa, Vulcan și 
Lupeni care sînt obligate să execute aceste servicii cu promptitudine și în 
termenul solicitat de locatarii imobilelor.

Pentru serviciile de curățire a

Redacția și administrația ziarului i Petroșani, strada Republici] Hr. &Q, telefon 1 1CG2

Asia de

ȘTIRI OLIMPICE ministru 
Tanaka, 
Pin-hua,

al Japo- 
a primit 
conducă 
din Șan-

Primul
Kakuei 
pe Sun 
trupei de balei

R.D. \ IETNAM — Aviația americană continuă bombardeze zonele locuite din R.D Vietnam, digurile și chiar pe țăranii care lucrau la* re 
pararea unor diguri deteriorate anterior. In foto : Hotelul capitalei provinciale Thai Binh, distrus dc bombardamente

trupelor S.U.A. din 
sud-est.
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Echipa de fotbal a Columbiei, calificată în turneul final 
olimpic, se află în prezent în Europa, unde-și continuă pre
gătirile.

In ultimul meci de verificare, susținut la Atena în 
compania formației A.E.K., fotbaliștii columbieni au pier
dut cu scorul de 2—3 (1—1), Punctele selecționatei colum
biene au fost înscrise de Moron.

Celebra înotătoare australiană Shane Gould, care se 
antrenează de două ori pe zi în bazinul olimpic din Mun- 
chen, a declarat ziariștilor că va cîștiga sigur o medalie 
de aur. Ea a precizat că va încerca totuși să obțină mai... 
multe.

30 de simpatice ccyloneze—poliglote — vor distribui în 
fiecare zi în mod gratuit 300 kg de ceai sportivilor, oficiali
lor și vizitatorilor satului olimpic. Ele sînt îmbrăcate 
în costume de culoare violetă.- Ceaiul va fi distribuit în 
trei „reprize1* t dimineața un ceai călduț numit „assam“, 
după-amiază un ceai ușor și rece, iar seara un ceai ușor, 
însă călduț.

Pînă în prezent în satul olimpic au sosit 1 472 sportivi 
și sportive reprezentînd 51 de țări. Ei își continuă pregăti
rile pe toate bazele olimpice în vederea marelui eveniment.

Comitetul de organizare a Jocurilor Olimpice de la 
Miinchen a desemnat pe Heidi Schueller să rostească jură- 
mîntul olimpic în numele tuturor participanților la cea de-a 
20-a ediție a Olimpiadei de vară. In vîrstă de 22 de ani, 
Heidi Schueller este recordmană a R.F. a Germaniei în 
proba de 100 m garduri.
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• S-a încheiat v 
ba a lui William Kashlan, se
cretarul general al Partidului 
Comunist din Canada. Oaspe
tele a avut întrevederi și con
vorbiri cu Fidel Castro, prim 
secretar al C.C. al P.C. din Cu
ba, președintele Guvernului re
voluționar, și cu alți conducă
tori cubani.

® In cadrul lucrărilor Comi
siei de elaborare a platformei 
electorale a Partidului Republi
can — a cărui convenție urmea
ză să aibă loc la Miami Beach, 
la 22—24 august — Robert Mc 
Closkey. membru al Camerei 
Reprezentanților, a relevat ne 
cesitatea incetărli
mentelor asupra Vietnamului de 
nord și s-a pronunțat pentru re
tragerea neîntirziată a tuturor

torul
hai, și pe Siao Sian-cien, șeful 
Oficiului din Tokio al Memo 
randumului comercial China-Ja 
ponia, informează agenția China 
Nouă.

< Secretariatul Executiv al 
Convenției Naționale a Oame 
nllor Muncii din Uruguay a dai 
publicității o declarație prin ca 
re condamnă hotărîrea președln 
lelui de a respinge proiectul de 
lege privind reangajarea mun 
citorilor și funcționarilor con 
cedlați pentru participarea Ia 
greve în perioada cit au arțio 
nat ..măsurile excepționale de 
securitate".

externe kuweilian n relevai <ă 
scopul călătoriei sale în Mar )c 
este de a discuta cu oficialită
țile acestei țări o serie de pro
bleme referitoare la consolida
rea relațiilor bilaterale.

C) Din punct de vedete me
teorologic, vara acestui an a 
fost deosebit de capricioasă îb 
Franța. Cantitatea de precipita
ții căzute In luna iulie a cons
tituit un record pentru ultimul 
secol. De altfel și luna august 
a fost in Franța bogată în pre
cipitații. In această lună au fost 
inregistrate și mari căderi de 
grindină. In valea Marnei de 
exemplu, zilele trecute grindina 
a pricinuit pagube culturilor de 
cereale, Iar in unele zone a 
fost întreruptă temporar circu
lația pe șosele.

I
I bombarda

I

Sabah Ahmed 
a sosit la Ra- 

oficială de 
scurtă decla-

I

I „Le Monde Diplomatique

• Ministrul afarorilor exter
ne al Kuweitului, 
Jaber Al Sabbab, 
bat înlr-o vizită 
cinci zile. Intr-o 
rație făcută presei, ministru) d>

SPORT 83 TELEX ■ SPORT
VARȘOVIA 16 (Agerpres). — 

In runda a 7-a a turneului in
ternațional de șah „Memoria
lul A. Rubinstein", marele maes
tru sovietic Vasiukov a cîștigal 
la Bednarski, Pytel la Ermen- 
kov, iar Zuckermann l-a învins 
pe Kobo. S-au încheiat remiză 
partidele Holm — Liutikov, Lie- 
bert — Adamski, Kostro — Haar 
șl Rozuvaev — Smejkal.

In clasament conduc Smejkal 
(Cehoslovacia) și Vasiukov 
(U.R.S.S.) cu cite 5 puncte fie
care, urmați de Liutikov 
(U.R.S.S.) și Zuckermann (S.U.A.) 
— cu cile 4,5 puncte.

MOSCOVA 1G (Agerpres). — 
Au început întrecerile compe
tiției internaționale de hochei 
pe gheată organizată de ziarul 
„Sovielski Sport".

In partida inaugurală, dispu
tată la Leningrad, echipa Spar
tak Moscova a învins cu scorul 
de 18—1 (3—1, 6—0, 9—0) for

mația finlandeză Ilvessa Tam 
pere.

In celelalte două jocuri dis
putate s-au înregistrat următoa
rele rezultate : La Moscova : 
Ț.S.K.A. — Selecționata de ti
neret a R.F. a Germaniei 16—0 
(3—0, 9—0, 4—0); la Riga: Di
namo Moscova — România 8—1 
(4—0, 2—1, 2—0).

TORONTO 16 (Agerpres). — 
Tenismenii români Ilie Năstase 
și Ion Țiriac au debutat victo
rioși in cadrul turneului inter
național care se deslășoară în 
orașul canadian Toronto. Ilie 
Năstase l-a învins cu 6—4, 2—6, 
7—6 pe sud-africanul McMillan 
iar Ion Țiriac l-a eliminat cu 
4—G, 7—5, 6—0 pe cehoslova
cul Pala. In proba de dublu, I- 
lie Năstase șl Ion Țiriac au în
trecut cu 6—2, 6—4, cuplul 
Humphrey Jose (Venezuela) — 
Pinto Bravo (Chile).
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Studenții sud-africani in lupta
anti-apartheid

La începutul acestui an, o se
rie de cercuri de afaceri din 
Republica Sud-Africană, alcă
tuite, în special, din afrikaan- 
deri, au remarcat că prăpastia 
intre salariile albilor și ale ne
grilor a atins .cota de alertă". 
Avertismente similare s-au au
zit apoi și in rindurile presei 
guvernamentale. Revista .Rap
port' menționa că deteriora
rea relațiilor i .:ie albi și ne
gri a atins .dimensiuni sum
bre". Un puternic act de con
testare publică a apartheidului 
a avut loc în cursul lunii mai, 

■ odată cu discursul studentului 
de culoare Ambraham Tiro, 
care a cerut ,Un sistem de e- 
ducație comun pentru toți sud- 
africanii". A doua zi, Tiro era 
exclus din Universitatea africa
nă din Nord, hotărire care a 
declanșat o vie agitație in rin- 
dul colegilor săi. Spre surprin
derea autorităților, studenții 
albi din universitățile de limbă 
engleză au luat conducerea a- 
cestei mișcări. Inițial, ei pro 
testau împotriva menținerii dis
criminării rasiale tn sistemul 
educațional, în special in do

lj meniul universitar dar, puțin

cite puțin, aria criticilor adre
sate oficialităților de la Preto
ria a continuat să se lărgeas-
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că. Au fost atacate cu severi
tate condițiile de creare a unui 
.oraș" pentru salariații afri
cani la Alexandra, intr-o peri
ferie a Johannesburgului, după 
care studenții au trecut la con
damnarea întregului program 
de invățărnint impus de auto
ritățile rasiste.

In luna iunie, in cursul unei 
manifestații a studenților din 
Capetown, desfășurată in plin 
centrul orașului, in apropierea 
catedralei anglicane St. George, 
poliția a intervenit cu brutali
tate și a procedat la arestarea 
unui mare număr de tineri.

Acțiunea poliției a declanșat 
o vie agitație in țară, deter- 
minlnd noi precizări și luări

de poziții, 
reverendul 
împotriva 
presa de opoziție a critical iu 
termeni violenți brutalitatea 
forțelor dc poliție. Rectorul U- 
niversității albe din Witwa- 
tersrand a declarat că el este 
de acord cu revendicarea stu
denților privind un Invățărnint 
universitar comun tuturor ca
tegoriilor populației din R.S.A. 
Reprezentanți ai Bisericii angli
cane și-au reafirmat sprijinul 
pentru dreptul de a manifesta 
in favoarea egalității rasiale iar 
mai mulți membri ai corpului 
profesoral, atit afrikaanderi cit 
și anglojoni, s-au solidarizat 
cu studenții. D-na E. Suzmann, 
unicul deputat in Parlament u! 
Partidului Progresist, a decla
rat că .o asemenea acțiune a 
poliției dovedește caracterul 
reacționar al regimului1' Ea 
și-a exprimat. In același timp, 
satisfacția de a constata că 
.după 24 de ani de îndoctrina
re prin intermediul unui sistem 
de invățărnint injust, convin
gerile democratice nu au putut 
fi înăbușite la tinerii sud-afri
cani*.

Decanul catedralei, 
King, a protestat 
represiunilor, iar
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