
rnOI.ETARI DIN TOVTT ȚARII F, ONIȚI VA i

M

Vizita tovarășului
Ion Gheorghc Maurcr
In R. S. r. Iugoslavia

ORGAN AL COMITETULUI MUNICIPAL PETROȘANI AL P.C.R. Șl AL CONSILIULUI POPULAR MUNICIPAL
Plecarea din Capitală

ANUL XXIX Nr. 7 111 MIERCURI 13 SEPTEMBRIE 1072 4 pagini 30

1947- 1972 În cinstea celei de-a XXV-a aniversări a RepubJ£ciJ

lenacitate, dăruire zi de zi în munca

decembrTe^ pentru realizarea mărețului obiectiv al întrecerii:
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I
I

Președintele Consiliului do 
Miniștri al Republicii Socialiste 
România, tovarășul Ion Gheor
ghe Maurcr, împreună cu tova- 
rflșn Elena Maurer, a plecat, 
marți dimineața, la Belgrad, 
pentru a face o vizită priete
nească în Republica Socialistă 
Federativă Iugoslavia, la Invi
tația președintelui Consiliului 
Executiv Federal al R.S.F. Iu
goslavia, Gemal Biedici.

In vizita sa în R.S.F. Iugo
slavia, președintele Consiliului 
de Miniștri al Republicii So- 
oialiste România este însoțit de 
tovarășii Emil Drăgănescu vice
președinte al Consiliului de Mi
niștri, președintele părții ro
mâne în Comisia mixtă româno- 
lugoslavă de colaborare econo
mică, loan Ursu, președintele 
Consiliului Național pentru Ști
ință șl Tehnologie, Vasile Șan- 
dru, ambasadorul “ 
R.S.F. Iugoslavia, 
șl experți.

La plecare, pe aeroportul Bă
noasa, președintele Consiliului 
de Miniștri a fost salutat de 
tovarășii Manca Mănescu, Paul 
Nfculcscu-Mizil, Iile Verdoț. cu 
soțiile, Maxim Berghlanu, Flo
rian Dănălachc, Janos Fazekas, 
Petre tupu, Petre Blajovici, Mi
ll al Gere, Vasile Patilineț. Ion 
Stănescu. Mihaj Marinescu do 
miniștri și alte persoane oficia 
le.

Erau de față Bozidnr Buku- 
mlric, însărcinatul cu afaceri 
ad-interlm al R.S.F. Iugoslavia 
în Republica Socialistă Româ
nia, cu soția, șl membri ai 
Ambasadei

Românlci în 
de consilieri

Intr-o declarați® făcută co
respondentului la București al 
agenției Taniug, tovarășii' Ion 
Gheorghc Maurer a spus t

„Cum apreciez relațiile dintre 
Iugoslavia și “ 
bune.

România ? Foarte

Aș putea spune c& vizito pe 
care o fac astăzj In Iugoslavia 
— tocmai datorita dezvoltării 
deosebit dc favorabile a rela
țiilor dintre noi, a prieteniei ca-< 
re leagă popoarele noastre — 
are Un caracter de lucru, o- 
biectlvul ei principal fiind cău
tarea căilor, obiectivelor pe 
care trebuie sa le realizăm în 
comun. pentru a da acestei 
prietenii o bază cit mai solidă. 
Acesta este Interesul popoare
lor Iugoslaviei, șl acesta este 
Interesul poporului român.

Dezvoltarea acestei prietenii, 
în cadrul respectului mutual 
Pe care îl promovează, este, 
după părerea mea -un exem
plu de relații între state.

Iată cum apreciez vizita ia
tă șl obiectivele ei. Ce aștept 
de la ea ? Să mergem mai de
parte pe acest drum".

(Agerpres)

guvernului iugo-

• In curînd, combina va tăia prima fîșie
(Continuare In pag. a 4-a)

nou record ?

Executiv
Iugoslavia,

Surcin din

Sosirea la Belgrad

ÎNTREGULUI POPOR

DISCIPLINA
propriile
recorduri

oră,

Ing. Traian MULLER [Continuare în pag. a 3-a)

(Cont. în pag. a 3-a)

pompierii din patria 
acesta, apărătorii îm-

înca- 
întreți- 
Școala 
lucrări 
iar în

Maior Corncliu COJOCARU 
din grupul de pompieri al 

județului Hunedoara

subteran ? In 
constat eiec- 

înlreprin- 
in

Premise de rodnic bilanț
• Brigada lai Constantin 

Livezeni, pregătește un
In cadrul unei convorbiri telefonice cu Iov. 

ing. Vasile Drăgan, de la E.M. Livezeni, ne-am 
interesat de situația prezentă la cel dintîl 
frontal al minei de pe stratul 5, blocul VI, 
orizontul 475 — 490, care urmează să produ
că „în plin" în a doua parte a lunii în curs. 
Brigada binecunoscutului miner fruntaș, 
Constantin Zaharia, care a acumulat o vastă 
șl prețioasă experiență în ale extracției de 
„diamante negre", și-n echipat, deja, frontul 
cu susținerea metalică respectivă, efectuînâ, 
totodată, preparativele în vederea introducerii 
combinei. I-am promis interlocutorului că vom 
fl „pe fază" la cea dintîl fîșie „mușcată" de 
organul tăietor al modernului utilaj șl......Dar
stăm bine cu lucrările de pregătiri, nu vreți 
să scrieți nimic despre asta?" Intr-adevăr, în 
decada l-a din septembrie curent, planul lu
nar al lucrărilor de pregătiri la mina Livezeni 

fost realizat în proporție de 40,7 la sută.

In luptă

Hărnicie, tenacitate, 
re in munca de zi cu zi depu
să in subteran pentru pregă
tirea extragerii a noi rezerve 
de cărbune... Sint caracteris
tici pe care le putem atribui, 
fără a da greș, brigăzii lui 
CONSTANTIN GRĂDINARU, de 
la E.M. Uricani, și ele consti
tuie, de fapt, factorul determi
nant al rezultatelor constant 
bune raportate in ultima pe
rioadă. Realitatea ca atare nu 
trebuie să ne surprindă, mai 
ales că respectivul colectiv es
te ce! care a chemat la în
trecere toate formațiile de lu
cru similare din Valea Jiului 
pentru realizarea a 100 metri 
liniari de avansare in medie 
lunar pe brigadă și exploata
re la lucrările de deschideri și 
pregătiri. Așa că inițiatoarea 
valoroasei acțiuni n-ar putea 
să se dezmintă. Onorarea - 
după cea dinții decadă din 
luna curentă - a normei și a 
planului in proporție de 112, 
respectiv, 166 la suta, ceea ce 
echivalează cu peste 10 metri 
liniari depășire a avansării 
planificate in preabatajul nr. 
1, din blocul IV1, ne întăreș
te convingerea că brigada este 
gata să se „bată" cu propriile 
recorduri pentru a intimpina 
cu succese prestigioase cea 
de-a XXV-a aniversare a pro
clamării Republicii.

In Editura politică
a apărut :

NICOLAE
CEAIIȘLSCU

„Cuvîntare la Consfă-
tuirea de lucru care a
avut loc la C.C. al
P.C.R.".

— 8 septembrie 1972 —

Peloiu, de la E.M.

BELGRAD 12. — Trimisul 
special Agerpres, S. Morcoves- 
cu, transmite : Președintele 
Consiliului de Miniștri al Re
publicii Socialiste România, Ion 
Gheorghc Maurer, împreună cu 
tovarășa Elena Maurer, a sosit, 
marți, la Belgrad, într-o vizită 
prietenească, la invitația preșe
dintelui Consiliului 
Federal al R.S.F. 
Gemal Biedici.

La aeroportul 
Belgrad. împodobit cu drapele-

le de stat ale celor două '.ări. 
tovarășul Ion Gheorghe Maurer 
a fost întîmpinat și salutat de 
președintele 
slav, Gemal Biedici. împreună 
cu soția. Pe aeroport se aflau, 
de asemenea. Milenko Boianici, 
președintele Consiliului Execu
tiv al R.S. Serbia, Dușan Gli- 
goricvici, membru al Consiliu
lui Executiv Federal, președin
tele părții Iugoslave în Comisia

mixtă iugoslavo-română de co
laborare economică, Milan Ve- 
nișnik, adjunct al secretarului 
federal pentru afaceri externe, 
Iso Njegovan, ambasadorul 
R-S.F. Iugoslavia la București, 
și alte persoane oficiale. Erau 
prezcr.țj membri ai Ambasadei 
român? și ai Agenției economi
ce.

Rezultate promițătoare, care le face cinste, 
raportează brigăzile conduse de Constantin 
Peloiu și Gheorghe Lițcan, două colective 
harnice, care au îmbrățișat cu căldură inițiati
va minerului Constantin Grădinara, de la 
E.M. Uricani. In galeria de cap a panoului 
superior de la blocul VI, unde se conturează 
cel de-al doilea frontal al minei, ortacii lui 
Peloiu au avansat, deja, cu peste 30 de me
tri în cele 10 zile trecute din această lună, o 
premisă reală în a încheia șl septembrie cu 
un bilanț rodnic, poate chiar cu un record 
(de fapt, brigada are un precedent In acest 
an de 129 de metrii). Ei știu că numai prin 
strădanii depuse zi de zi, schimb de schimb, 
își vor face simțit din plin aportul la 
rea înainte de termen a cincinalului 
întîmpinînd cum se cuvine cea de-a 
aniversare a proclamării Republicii.

onora- 
actual,

să fie repusă în drepturile ei 
la mina Paroșeni!

„Necazul principal, u- 
nlcul aș zice, din care 
cauză mina Paroșeni are 
atîta restanță Ia produc
ția de cărbune, de la în
ceputul anului, este mo
dul defectuos în care se 
desfășoară transportul, 
în subteran șl la supra
față..." Am crezut 
cuviință să redăm, 
țial, declarația tov. 
Petru Relsz, locțiitor 
sector I, pentru că 
închide în sine 
aprecierilor quasiun ani
me culese de la mai 
mulți muncitori (artifi
cierii Aurel Leiter și Mi
hai Dragoș. minerul sef 
de schimb Gheorghe Bă- 
dol, minerii șefi de bri
gadă Titu Teacenco și 
Ioan Demeter) și de la 
factori care răspund ne
mijlocit de cadența nor
mală a activității de ex
tracție.

De exemplu. în zile
le de 19, 20 și 21 august 
a.c., transportoarele care 
deservesc abatajele frnn-

de 
ini- 
ing. 
șei
€0 

sinteza

tale 6 123 și G 124 au 
funcționat doar 120, 99, 
respectiv, 53 de minu
te (?!) din cele 360 alo 
schimbului: „La începu
tul schimbului (I, din 7 
septembrie curent) cînd 
am văzut că nu merg 
transportoarele, am dat 
telefon de la nișa aba
tajului la punctul de 
pornire a fluxului și mi 
s-a spus că-i o defecțiu- 

ore

APARATORI DtVOTATI

Ne aflăm in pragul deschide
rii unui nou an școlar. Vacan
ța de vară perioadă în care 
elevii s-au odihnit în mod ac
tiv pentru a fi proaspeți și 
receptivi în noul asalt intelec
tual, a trecut. Pe parcursul va
canței de vară. însă, școlile 
n-au intrat în vacanță ci au 
fost supuse unor tratamente di
ferențiate. după necesități, de 
reparații, îmbunătățiri menite 
să ofere procesului de învăță- 
mînt cele mai optime condiții 
de desfășurare.

Dar care este relieful pregă
tirii școlilor din municipiul 
nostru ?

Operațiile de reparații .școla
re sau întreținerea lor periodi
că. teoretic, trebuiau terminate 
pînă la 1 septembrie. In rea
litate lucrurile stau altfel iar 
cauzele carp produc cortegiul 
de întîrzieri — care afectează 
buna desfășurare a procesului 
de învățămînt — sînt nu de 
natură obiectivă cum se afir
mă pe ici, pe colo, ci pur su
biective. Împărțindu-Se între cei 
doj factori — școală și execu
tant.

Trebuie menționat că în a- 
cest an n-au fost necesare lu
crări școlare prea mari

municipiu, majoritatea 
drîndu-se în categoria 
nere. In Pelrila, doar 
generală nr. 2 a avut 
de valoare mai marș
Lupeni tot școala nr. 2. Totuși, 
și la această dată unele școli 
încă mai au aspect de șantier.

Pe teme 
la ordinea zilei

In

La toate se maj adaugă con
strucția noului Liceu industrial 
minier, edificiu impunător, mo
dern (cu trei corpuri — școa
lă ateliere, internat cu 300 de 
locuri) dar... la care se lucrează 
de zor. Este evident că sînt 
râmlneri serioase în urma gra
ficului de lucru, terminarea lui 
era prevăzută pentru 15 sep
tembrie. în așa fel îneît învă- 
țămîntul să Se înceapă în noua 
clădire.

— Probabil că la 1 octom
brie (așa ne asigură șantierul 
de construcții) ne vom muta — 
opina prof. Anton Popescu, di
rectorul Liceului industrial. A-

vem mobilierul necesar pentru 
laboratoarele dc chimie, elec
trotehnică, geologie. exploa
tări miniere, învățămîntul do
rind să-l modernizăm prin ca
binete.

Am solicitat 
tov. ing. Emilian 
vicepreședinte al 
popular municipal 
prezentat (In urmă cu cîteva 
zile) următoarele aspecte •

— La școlile generale nr. 1 
și 4 din Petroșani se lucrează 
Ia încălzirea centrală Speranțe 
pentru terminarea totală sînt 
pentru 15—20 septembrie Este 
meritorie inițiativa școlii nr. 5, 
la care, prin munca patriotică 
a părinților, intenționează să 
amenajeze un atelier și o sală 
de gimnastică. La școala nr. 2, 
localul e gata să-și primească 
elevii dar se află în curs de 
amenajare, în proximitate, 
spațiu pentru

și opinia
Tomulescu. 
Consiliului 

care ne-a

un 
z-z'f- ateliere. Cit
despre liceul industrial, ce să 
spun, se lucrează. Nu va fi 
gata pînă la 15. ci prin 20—25

Tlberlu SPATARU

(Continuare în pag. a 3-a)

ne... Am stat două 
degeaba. Apoi, s-a mers 
vreo jumătate de 
s-a oprit din nou... Din 
200 de tone preliminate 
n-am dat declt 80... Cînd 
stă banda, stăm toți. Și 
mina nu-și realizează 
sarcinile de plan și noi 
nu luăm salariile întregi 
(Titu Teacenco). Care 
sînt cauzele acestei stări 
de lucruri totalmente ne
corespunzătoare, cu e- 
fecte atît de păgubitoa
re pentru producția mi
nei ? In primul rînd, • 
proasta întreținere a în
tregului flux de trans
port. Planul 15 este plin 
de cărbune șl banda co
lectoare funcționează cu 
chiu cu vai (cînd func
ționează...). Pe anumite 
porțiuni, susținerea e de
teriorată. iar sistemul de 
drenare defectuos al a- 
pelor agravează situația. 
Capătul de întoarcere al 
benzii nr. 1 și cel de de
versare al benzii nr. 2 
sînt montate in lucrări 
cu profil redus, fapt care 
face aproape imposibilă 
intrarea omului spre a 
remedia vreo defecțiune 
sau pentru a efectua te-

Vizia utilajului. In mo 
mentul de față orizontul 
535 e „la pămint” ca să 
folosim expresia — evi
dent, cu o doză de exa
gerare în ea — a unuia 
dintre interlocutori. Pe 
orizont, apa circulă in 
voie, canalele sînt în
fundate, liniile deteriora
te... Mai trebuie consem
nate gradul de uzură a- 
vansat și întreținerea 
deficitară a parcului de 
vagonete. Multe dintre 
acestea „zac” în nămol, 
pe unde se nimeresc...

Am arătat doar cîteva 
aspecte ale felului cum 
merge, mai bine spus 
cum nu merge transpor
tul la mina Paroșeni.

Conducerea unității 
(mai ales fosta), fac
torii care decid soar
ta zilnică a producției, 
n-au descins schimb de 
schimb tn mină, n-au 
văzut, nu s-au „împiedi
cat” pînă acum de „ob
stacolele” puse de trans
portul ’ ‘ - -

a 
vizitelor,

ce 
l“l
se Ia exploatarea 
cauză, de către specia
liștii centralei, 
să determine o 
re de optică 
schimbările de 
concrete, în mină

în drept 
modifica- 
— cu 
rigoare, 

a 
celor care răspund direct 
de activitatea de extrac
ție î

n fiecare an. la 13 septembrie, 
noastră își sărbătoresc ziua lor. Anul_____ , _____ ____ „
potriva incendiilor, au întîmpinat această zj însuflețiți de 
istoricele hotăriri ale Conferinței Naționale a partidului.

Pentru pompierii militari și civili Raportul prezentat 
de tovarășul Nicolae Ceaușescu și documentele adoptate de 
Conferința Națională constituie o inepuizabilă sursă de în
vățăminte, un puternic imbold in munca de perfecționare 
a activității de prevenire și stingere a incendiilor, de res
pectare a legalității socialiste si apărarea cu strășnicie a 
avutului obștesc

Dezvoltarea mereu ascendentă a economiei naționale, 
îmbogățirea patrimoniului țării cu noi obiective economi
ce și social-culturale. în lumina hotăririlor Congresului al 
'X-lea al P.C.R și a Conferinței Naționale din 19—21 iulie 
1972, ridică în fața tuturor pompierilor imperativul de a-și 
perfecționa continuu pregătirea pentru a înălța la un ni
vel superior ștacheta întregii activități de prevenire șl 
stingere a incendiilor.

Mîndru de realizările sale. încrezător în viitorul lu
minos ce ii stă în față poporul nostru muncește cu entu
ziasm și dăruire clocotitoare cu energic inepuizabilă pen
tru înfăptuirea programului trasat de partid

Militind activ pentru traducerea in viață a hotăririlor 
partidului dezvoltind experiența pozitivă cîștigată în de
cursul anilor, pompierii militari și civili, membrii consili
ilor p.c.i. acționează mai ferm pe linia combaterii incen
diilor. depistind operativ cauzele care le pot da naștere.

Cu prilejul zilei lor. ei își reamintesc cu emoție și deo
sebit respect că tradițiile de luptă ale pompierilor români 
în momentele cruciale ale istoriei României, stau înscrise 
pe mărețe pagini de glorie Neuitată a rămas în conștiința 
pompierilor și a întregului popor român ziua de 13 septem
brie 1848. cînd. alături de masele populare, pompierii din 
București sub comanda căpitanului Zăgănescu, au luptat 
vitejește pentru zdrobirea invadatorilor turci, apărînd cu 
prețul vieții pămîntul strămoșesc și tricolorul revoluției.

însuflețite de scopurile revoluției, masele largi popu
lare s-au ridicat la luptă pentru salvarea revoluției împotri
va dușmanilor interni și a contropitorilor tării In aceasta 
luptă sîngeroasă o pagină glorioasă a fost înscrisă de 5om; 
pania de pompieri din Dealul Spirii. sprijinită de cetățeni 
înarmați, care a produs grele pierderi contropitorilor turci 
intrați în București pentru înăbușirea revoluției. Poporul 
român nu uită că în această luptă — denumită de Marx 
„Baia de singe de la București" — au căzut eroic mai mult 
de Jumătate din efectivul companiei de pompieri, intre ca
re și ofițerii Dănescu și Starestescu precum și o parte din 
ostașii batalionului 2 din regimentul 2 infanterie care Par
ticipaseră la luptă

Deși înfrîntă, prin trădarea majorității burgheziei Și 
prin invazia copleșitoare a armatelor contrarevoluționare 
străine, revoluția de la 1848 (lin Țara Românească a deschis 
calea luptei maselor largi populare pentru zdrobirea feuda
lismului și înfăptuirea Statului Național Român.

In anii puterii populare, ziua de 13 septembrie a fost 
declarată „Ziua pompierilor din România” — prilej de 
trecere în revistă a realizărilor obținute de pompieri in 
lupta pentru apărarea bunurilor poporului muncitor și pentru 
cultivarea tradițiilor de luptă ale pompierilor căzuți la 13 
septembrie 1848 în luptele din Dealul Spirii. .Aceasta con
stituie încă o dovadă a atenției și înaltei aprecieri pe care 
partidul și guvernul o acordă tradițiilor de luptă ale îna
intașilor noștri.

Continuind firul tradițiilor de luptă de la 1848. pom
pierii militari constituiți în baterii de artilerie, au luptat

Dem. D. IONAȘCU
poate...
știam că sinteli 
de locomotivă, 
bănuiam. Dai

SENSUL 
PERMANENTEI 

DATORII
Venea de la autobuz, 

încă tînăr, nu prea vol
nic, îndesat, de o fru
musețe tăcută, simplu, 
fără semne de exclama
ție. Apoape zilnic îi ză
resc silueta printre tre
cători, la ore diferite. 
Coboară la Aeroport. Se 
oprește la chioșcul de 
ziare și reviste, cum
pără un ziar și co- 
tește apoi pe Unirii. A- 
proape zilnic la (el.' 1) 
recunosc, 11 urmăresc cu 
privirea pînă la chioșc.

Ei da, iarăși ziarul. Și 
se pierde pe drumul 
știut. „Omul cu ziarul...’ 
Vechiul meu necunoscut, 
cu servieta în mină, cu 
ziarul sub braț, cu mers 
egal și demn, te rog să 
mă ierți I Era să scriu 
doar despre un om care 
cumpără ziarul... Atît,

Abia ieri, cînd te-am 
cunoscut întîmplător, ca 
un călător oarecare, am 
descoperit aievea drumul 
tău, și rostul ziarului.

— Vă cunosc din ve-

dore. \ -am intilni! ade
sea
- Se
- Nu 

mecanic 
nici nu

v-am admirat statorni
ci.. Mă relei la... ziar.
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Steagul roșu

Ii
£

u i moi puțin odevărat că numele Voii 
Jiului este leaot, in primul rind, de re
numitele exploatări miniere core formea
ză cel moi important bazin ca<bonder 
ol țării. Dor natura, mumă dornică și 
•ubitoore - cum bine o observol-o scrii

torul Al. Odobescu - o căutol și oîci să Intregeos- 
că echilibrul și armonia ecologică, hărăzind aceas
tă oșezore și cu o altă more bogăție, denumită In 
limbaj metaforic ,,aural verde".

Avind scutul puternic o> masivului Retczot. ol 
munților Poringului și Sebeșului, depresiuneo Voii 
fiului este străjuită de peste 60 000 ho de păduri, 
unde domnesc in tihnă tagul și rușinoasele. Dor 
au numoi acestea Aici trecătorul- și ce prilej de 
drumeție I - ore posibilitatea să guste mult apre
ciatele fructe de pădure - între care afinul negru, 
afinul roșu, murele, rmeuro ș.o Printre florile mon
tane, Hoorea de colț, o raritate o florei din țo*0 
noastră, le îmbie la popas și meditație... Și încă 
ceva : Vulturul de munte, acel slăpin ol văzduhului 
si Capro neagră - siluetă solitară pe virful lorgo- 
vanului din submosivul Retezatului, se situează in 
fruntea faunei de pe aceste locuri.

Dor să trecem, de Io descriereo peisajului notu- 
>ol pe core om încercot să-l prezentăm succint și 
•oră drepturi outoritorc. Io o oltă descriere, de do
ta oceostă, arindu-î co subiecți pe „oomenii pă
durilor", ocei muncitori forestieri in sarcina cărora 
code explootoreo rațională o mosei lemnoose d>n 
oceostă parte o țării.

Rospunzînd solicitărilor noostre, timp de două 
zile, conducerea Unității de exploatare a lemnului 
din Petroșoni ne-o oferit prilejul să luăm cunoștin
ță de munco și viata muncitorilor forestieri din cite-

va parchete de exploolarc Un prim popas l-am 
locul Io parchetul din punctul numit ,,Soșo", unde 
i-om avut ca interlocutori pe șeful de porchct Steli- 
cm Nicoloescu, fcsooolorul meconic Gheorghe Co
tigi. tractoristul len Stoica și olții. Din evidențo 
prezentată o reieșit că munco ocestui colectiv este 
lună de lună incununotă de succese, reușind co 
pe cele opt luni ale anului in curs să depășească 
indicatorii din planul producției globole cu 10 k> 
sută, fiind asigurați de șeful de parchet că e- 
xistă toole premisele ca planul economic anual

»
si angojomenlul luol in întrecerea socialisto să 
fie îndeplinite inoinle de termen.

— De oni de zile, ne mărturisea tovarășul Steli- 
on Nicoloescu. colectivul de muncitori din parche
tul nostru s-o situat pe locuri fruntașe. Și. nu cred 
că greșesc atunci cind spun că Io bazo rezultate
lor obținute de pînă ocum stă. in primul rind, con
știința unei dotării împlinite pe core am căutat s-o 
dezvoltăm Io fiecore membru ol formoțici noastre 
de lucru. N-oș vreo sa se ințeleogă insă că aceas
tă treabă este ușoară. Dimpotrivă. După cum se 
știe, munco in parchet o locem in bună parte cu 
oameni sezonieri, unii obișnuiți cu specificul activî-
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lății și cu condițiile de mediu oferite, alții nu. Du
pă părerea mea, un rol însemnot în formarea și 
ongojoreo acestor oameni Io o muncă susținulă o 
ore nucleul de boză, odică muncitorii forestieri 
permanenți, oomeni core s-ou înfrățit cu întreprin
derea și core odată ce au îndrăgit meseria n-o 
moi părăsesc. Dor ca s-o îndrăgească trebuie moi 
intii s-o cunoască, iar co s-o cunooscă trebuie s-o 
învețe. Aici intervine rolul nucleului despre care 
om amintit in recrutarea cursanților și, bineînțeles, 
sprijinul conducerii sectorului și intreprinderii in

H

orgonizoreo și desfoșurorco cursurilor de calificate 
și ridicare a calificării. In oceostă privință noi pri
mim un ajutor destul de more din porlea sectaru
lui ..Roșia".

Următorul popas l-am făcut in doua parchete 
din sectorul „Cimpu lui Neag", respectiv, cele de 
pe Voleo Girbovului și Boului. Și intr-un loc și in 
celăloll oamenii erau In plină octivitate, stivuind 
buștenii tronsportoți cu ajutorul funicularelor. sou 
incărcindu-i pe autocamioane. Am urmărit cu pri
virea toate aceste operații, oproape complot meca
nizate. odmirind măiestria și dîrzenia ocestor mun
citori forestieri in lot ceea ce făceau. Și oici, în

momenlele de rogoz, ne-am întreținut cu lucrătorii, 
câtftind să oflăm cite ceva din munca și viața lor. 
In cuvinte simple dor convingătoare, fasonotorii 
mecanici Mihai Cimp și Simîon Godincă, tractoris
tul Go hor Sauca și șoferul Gheorghe Coc ne-ou 
vorbit. completindu-$e reciproc, despre satisfacția 
pe care le-o dă profesiunea imbrâțișotâ de fiecare, 
reieșind ca o concluzie că in tot ceea ce foc pen
tru reolizoreo planului do producție depun pasiune 
si dăruire. Acest lucru este confirmat și de rezulta
tele obținute pmo ocum pe sector, in depășirile

la majoritoteo indicatorilor din planul economic.
- E odevărat că, în general, oclivitotea de ex

ploatare o masei lemnoase se face in prezent cu 
mijloace mecanizate - a ținut să-și exprime opinia 
maistrul Eugen Balteanu, șeful sectorului. Dar es
te limpede că fără aportul oamenilor care mînu- 
iesc aceste mijlooce nu s-or puteo loce nimic. A- 
vem oomeni minunați, gala oricind să nu-și precu
pețească efortul otuncl cind împrejurările o cer. In 
acest sens, mi-aș permite să amintesc citevo nume 
de muncitori cu odevărat merituoși ca Ion Dănes- 
cu, Petru Șotcan. Vosile Opreo și Ion Borcan, șefi 
de porchete : Petru Souca, lovan Todea, Luco Po-

pa, șefi de brigadă ; Cornel lodea și Stolion lenă- 
șescu revizori de funiculare și mulți alții. întregul 
nostru colectiv este hotărit să-și onoreze Io vreme 
angajamentul asumat in întrecerea socialistă pe 
ocest on și să facă tot ce ii stă in putință pentru 
ca și în continuare să ne unim forțele in scopul rea
lizării pionului cincinal incinte de termen

Din exploatările amintite am ajuns și in porlea 
cealaltă a municipiului Petroșani, la sectorul din 
Loneo. După cite aveam să aflăm, colectivul de 
oici o avut mult de luptat în oceostă vară pen 
tru refacerea, nu o dată, a drumurilor forestiere 
inundole de opa ploilor core ou căzut din abunden
ță. A fost nevoie, pentru redresarea situației, de 
sute de ore de muncă suplimentară, acțiune pe 
core oamenii au ințeles-o ca o datorie patriotică și 
n-ou pregetat s-o ducă Io bun sfirșit. In oceostă 
ordine de idei merită evidențiată echipa de des 
cărcători de la gater, avindu-l in frunte pe harni
cul muncitor Toader Bohneonu ; fasonatorul me
canic Vasile Acasondri, tractoriștii Drăgulin Pon- 
țiru, loon Nico, Vosile Derda. maistrul Ion Hojdo, 
inimosul șofer Petru Dane și alții. Din discuțiile 
purtate cu ing. Gheorghe Tudorache, șeful secto 
rului, am reținut că și formațiile de lucru ale o 
cestei subunități au reușit să-și reolrzeze indicato
rii pionului valoric, inclusiv cel privitor la produc- 
tivitotea muncii.

In concluzie, raidul efectuat la punctele de lu
cru amintite ne-o întării convingerea că munco 
muncitorilor forestieri Zteclomă o temeinică prego 
tire profesionolă, o mare olenție pentru a nu se 
expune accidentelor și multă dăruire de sine. Sini 
atribute pe care oamenii intilniți de noi le po
sedă.

ÎN MASIVELE MUN1OASE ALE VĂII JIULUI

MUNCITORII FORESTIERI 
ANGAJAȚI PLENAR 

în emulația patriotică de a înfăptui

. CINCINALUL -- 
ÎNAINTE de termen

Posibilități suficiente penlru
satisfacerea deplină a setei
de cunoaștere, a cerințelor

In timpul documentării noastre, la Unitatea de exploa
tare a lemnului din Petroșani am căutat să desprindem și 
unele aspecte privind modul cum se desfășoară munca po 
litică și cultural-educativă dc masă în rindul salariaților. 
Dat fiind specificul întreprinderii, ne-am propus să dăm 
cuvîntul unor tovarăși cu muncă de răspundere în această 
direcție.

NICOL AE MUNTEAN U, 
tului de partid :

locțiitorul secretarului comite-

Unitatea de exploatare a 
lemnului din Petroșani se 
numără printre între

prinderile de prestigiu din ra
mura economiei noastre forestie
re, ocupind un loc important in 
pionul economic al municipiu
lui. Colectivul de oomeni 
muncii de aici, conștient 
sarcinile ce-i revin pe linia va
lorificării judicioase a masei lem
noase, a reușit ca, prin eforturi 
susținute, sâ realizeze planul la 
producția globală, pe cele 8 
luni ale anului in curs, in pro
cent de 100,2 la sută, iar la 
producția marfă cu 100,1 la su
tă.

Cu toate că multe locuri din 
parchete și o parte din drumu
rile forestiere deveniseră, din 
cauzo calamităților naturale, 
temporar impracticabile, mun
ca muncitorilor forestieri și a 
formațiilor de lucru din cadrul 
întreprinderii din construcții fo
restiere și U.M.T.F. Deva n-a 
contenit, dovedind, incă o dată, 
capacitatea si hotărirea acestor 
colective de a invinae greutăți
le, de a contribui la bunul mers 
al intreprinderii. Numai așa se 
explică faptul că, la majorita
tea sortimentelor, indicatorii de 
plan au fost depășiți ; așa cum 
este cazul la buștenii de gater 
rășinoase, cherestea de ruși
noase, lemnul rotund, celuloza 
de fag si altele.

Din discuțiile purtate cu con
ducerea unitarii, am reținui că 
o mare atenție s-a acordat in 
■rltimul timp extinderii procese
lor de modernizare a producți
ei. Introducerea, pentru scoate
rea lemnului din pădure și a- 
orooiereo lui de rampele de 
încărcare, □ funicularelor mo
derne si tractoarelor a făcut 
□osîbilâ reducerea ««ibstantiolă 
o efortului fizic al forestierilor 
si, totodată. înlocuirea în mare 
narte a otela>'»l'»r Darticulore. 
-nasuri care, desiour. au condus 
'o sporirea producrî-ritătîi muncii 
si reducerea Dretul"' de cost- 
pentru a ilustra moi bine preo
cupările comitetului oamenilor

ai 
de

muncii de aici pe linia organi
zării producției și a muncii l-am 
rugat pe tovarășul ing. Nl- 
COLAE BĂDICA, directorul în
treprinderii, să ne facă unele 
precizări

- In urma Consfătuirii pe 
țară, care a avut loc in primă
vara acestui an, cu cadrele de 
conducere din întreprinderile 
industriale și pe baza indica
țiilor desprinse din documentele 
Conferinței Naționale a partidu
lui, comitetul oamenilor muncii, 
sub îndrumarea comitetului de

Pentru
o producție

sporită,
pentru un preț 
de cost redus
partid, a întocmit, de curind, 
un pion concret de acțiune ca
re vizează atit asigurarea unor 
condiții optime de exploatare a 
masei lemnoase pe timp de 
iarnă, cit și măsurile ce trebu
iesc luate pentru îndeplinirea 
planului economic pe anul 1973. 
In ocest scop, s-au fixat deja 
grafice cu stocurile necesare 
pentru perioada de iarnă, pe 
exploatări și faze de lucru, fiind 
interesați să avem cea mai ma
re cantitate de lemn in faza 
apropiat pentru transport auto, 
in așa fel ca să lucrăm in mod 
ritmic și in cazul unei ierni gre
le. De osemenea, ne-am prevă
zut să introducem la toate par
chetele documentarea cu proce
sele tehnologice necesare, o- 
perațiune pe care am reușit să

o efectuăm, pînă acum doar Io 
un număr de 44 de parchete, 
urmind să fie aplicată cit mai 
grabnic la toate cele 71 exis
tente. Recunoscind că avem o 
vină in această direcție, întru- 
cit perfectarea acestor tehnolo
gii trebuia terminată la începu
tul acestei luni, rămine să ne 
preocupăm cu intensitate incit 
cel mai tirziu pinâ la 1 octom
brie a.c. să fie pe deplin în
făptuită. Tot pentru anul viitoi 
sintem hotăriți să amenajăm 
drumurile de acces in parchete 
cu incă 15 km față de 10 km, 
cit ne prevăzusem inițial. A- 
ceasta, ca urmare atit a me
todelor insușite cu ocazia schim
bului de experiență organizat, 
recent, de M.E.F.M.C. la Baia 
Mare cit și a propunerilor în
dreptățite făcute de oamenii 
muncii in recenta adunare ge
nerală ca și in cele lunare ale 
grupelor sindicale. De altfel, 
lucrările respective sint ptoiec- 
late in întregime, avind de pe 
acum asigurată forța de muncă 
și mijloacele tehnice necesare.

In această ordine de idei me
rită să evidențiem faptul că din 
complexul de măsuri stabilit de 
conducerea U.E.L. Petroșani, 
privind pregătirea lucrului in 
bune conditiuni pentru sezonul 
de iarnă, nu lipsește nici grija 
față de om. La majoritatea ca
banelor s-au făcut reparațiile 
corespunzătoare, iar cele core 
sint in curs de construire (circa 
500 mp suprafață locuibilă) vot 
fi terminate și date in folosință 
Ia sfirșitul lunii octombrie. Tot 
în legătură cu crearea condiții
lor de trai nentru muncitorii fo
restieri, se fac pregătiri intense 
de amenajare a depozitelor 
pentru insilozareo alimentelor 
necesare pe timoul iernii.

E limoede așadar că, harni
cul colectiv ol infreorinderii des
pre care am vorbit este hotărit 
să răspundă prin fapte de mun
că, aidoma întregului nostru po
por, Io reolizoreo înainte de 
termen o prevederilor planului 
cincinal.

Ascunse în perdelele verzi, 
locuințele forestierilor rom 
plelează armonios peisajul.-

încărcarea buștenilor se
ice mecanizat

Tractoare puter

nice vehiculează 

lemnul din parche

te pînă la rampele 

de încărcare.

Milii de si de vials mi 
iiiffleeenmiMitofiifofejM

Grija partidului și statului nostru pentru crearea unor 
condiții optime de muncă și de viață a celor Cq muncesc, se 
face simțită și în domeniul exploatărilor forestiere din mu
nicipiul Petroșani. Cabanele spațioase și dotate cu mobilier 
corespunzător au luat locul barăcilor de altădată, unde 
muncitorii erau nevoiți să suporte frigul și umezeala. Peste 
tot pe unde am umblat, am întîlnit puncte dc alimentație 
publică. în care, cu unele excepții se găsesc mărfurile tre
buincioase. Fiecare parchet are în dotare echipament de 
protecție a muncii, iar la sectoare s-au creat posibilități 
pentru transportul muncitorilor h gurițe de exploatare. In 
acest sens sectorul Cîmpu lui Neag dispune de un autobuz 
cu o capacitate de 28 dc locuri. înlesnind astfel punctuali
tatea oamenilor la serviciu, eliminarea oboselii.

Așa după cum menționam însă, alături de aceste aspec
te bune, se mai găsesc și unele situații necorespunzătoare. 
De pildă la punctul alimentar din parchetul Sașa gestio
nara Sa va Rafila, salariată a O.C.L. alimentara din Petro
șani. deschide cind vrea magazinul nerespectînd orarul a- 
fișat. Nu afișează prețurile la alimente, refuză Să arate 
facturile și nu eliberează bonuri, fapt ce nemulțumește 
muncitorii. Ba mai mult, în loc să distribuie alimentele mun
citorilor îndreptățiți de multe ori — așa '-um mărturisea 
expeditoarea Maria Băieșu — le vinde altor localnici din 
împrejurimi. In această situație considerăm de datoria con
ducerii O.C.L. Alimentara Petroșani să analizeze dc' ur
gență starea de lucruri și să ia măsuri corespunzătoare.

O altă problemă pe care ne-au semnalat-o muncitorii se 
referă la vizita și asistența medicală în unitățile de ex
ploatare a lemnului. Dintr-o optică greșită, pentru vizita 
medicală obligatorie la angajare, oamenii veniți din dife
rite colțuri ale țării trebuie să piardă .3- 4 zile pe la 
policlinica teritorială. Și în această direcție credem că se 
cer luate măsuri urgente Dc asemenea s-a făcut propune
rea ca un medic să răspundă și dc un sector dc exploatare, 
unde este absolută nevoie de controale periodice, de edu
cația muncitorilor pe linia respectării normelor de igienă. 
Conducerea U.E.L trebuie să fie mai receptivă la aseme
nea probleme.

— De bună seamă, in toată 
activitatea sa comitetul de 
partid a căutat să înarmeze 
membrii organizațiilor de bază 
cu sarcinile trasate, pentru e- 
tapa actuală, de conducerea 
superioară a partidului. Un 
accent am pus pe munca 
politică de ia om la om. an- 
trenînd în acest scop colec
tivul de agitatori, pe toți ac
tiviștii organizațiilor de masă 
și obștești. De asemenea, or
ganul de partid Și-a îndreptat 
atenția și înspre organizațiile 
sindicale și de U.T.C. îndru- 
mîndu-le și controlîndu-le ac
tivitatea. Dar, dacă este să 
privim în mod autocritic- și 
principial, munca noastră pe 
linie de partid trebuie să re
cunoaștem că mai avem încă 
multe de făcut. M-aș referi 
în primul rînd la organizațiile 
de bază din cadrul sectoare
lor unde se mai face simțită 
atitudinea de au Lomul turnire 
față de rezultatele muncii 
productive, spiritul de îngă
duință fața de unele abateri 
de la disciplina muncii luată 
sub toate aspectele sale. In 
această ordine de idei o vină 
o purtăm și noi. membrii co
mitetului. pentru că am tole
rat, de multe ori poate cu 
bună știință, asemenea ma
nifestări străine disciplinei 
de partid. Nu întotdeauna a- 
dunârile organizațiilor de ba
ză au fost temeinic pregătite, 
adică să aibă o ordine de zi 
bine stabilită, pentru ca dis
cuțiile să se poarte princi
pial și în spiritul combativită
ții revoluționare. La înviița- 
m în tul de partid pe care II 
deschidem în curînd trebuie 
insistai mai mult pe latura 
însușirii conștiente de către 
cursanți a problemelor ridica
te în expuneri obișnuindu-i 
să privească îndeplinirea sar
cinilor de partid și prin con
tribuția concretă a fiecăruia. 
Lipsuri serioase se mai cons
tată și în activitatea cultu
ral-educativă despre care 
un c-uvînt de spus are Și co
mitetul sindicatului.

GHEORGHE IENCIU pre
ședintele comitetului sindi
catului :

— înainte de a înfățișa li
nele minusuri manifestate 
în munca comitetului sindi
catului. doresc să relatez to
tuși și cîteva rezultate obți
nute de activul nostru ob
ștesc. In ceea ce privește rea
lizarea sarcinilor de produc
ție Și legat de aceasta, per
fecționarea pregătirii pro
fesionale. comitetul sindica
tului a sprijinit conducerea 
întreprinderii organizând ac
țiuni comune în scopul în
deplinirii planului de stai în 
mod ritmic și la toți indica
torii In adunările lunare ale 
grupelor sindicale s-a reușit 
ca >n bună parte să se cre
eze cadrul organizatoric pen
tru ca oamenii muncii să-și 
spună nestingherit părerea $i 
să facă propuneri de îmbună
tățire a procesului de produc
ție, de asigurare a unui ni
vel de trai ridicat pentru 
muncitorii forestieri. De men
ționat, că majoritatea propu
nerilor făcute în grupele 
sindicale au fost soluționate.

bucuriDdu-ne în acest sens și 
de sprijinul substanțial al 
comitetului oamenilor mun
cii. In legătură cu petrece
rea în mod plăcut a timpu
lui liber al salariaților. ne
am preocupat să asigurăm ce
le patru sectoare cu televizoa
re. cu biblioteci și jocuri dis
tractive, iar penlru toate par
chetele s-au cumpărat apa
rate de radio cu tranz.islori. 
inițiindu-se prin grija bi
rourilor grupelor sindicale au
diții colective. Și, pentru că 
am spus la început că nu voi 
trece cu vederea nici neajun
surile manifestate în dome
niul muncii cultural-educa
tive, voi încerca să arăt cîte
va.

In primul rînd, n-am reușit 
ca la toate adunările de grupă 
sindicală să prezentăm și cite 
o informare politică cu rezu
matul principalelor eveni
mente petrecute în luna res
pectivă. informări absolut ne
cesare dacă ne gîndim că 
mulți muncitori sezonieri ca
re își petrec cea mai mare 
parte din timp în pădure nu 
dispun de suficiente mijloa
ce de informare. De aseme
nea brigada artistică de agi
tație, care cîndvg a existat și 
Ș>-a dovedit eficiența, în ulti
mul timp și-a încetat fn mod 
nejustificat activitatea. Și 
pe linia organizării și desfă
șurării concursurilor profe
sionale pe meserii, trebuie să 
acționăm mai energie. înlru- 
cît cele cîteva. organizate pînă 
în prezent s-au dovedit a fi 
mobilizatoare și stimulative, 
totodată.

In încheiere, aș vrea să fac 
și următoarele propuneri i a) 
să fim ajutați de către comi
tetul pentru cultură și edu
cație socialistă al municipiu
lui cu un cadru de speciali
tate pentru inițierea brigăzii 
de agitație; b) muncitorii fo
restieri din parchete și sec
toare trebuie să se în Gineas
că — așa cum o făceau cu 
ani în urmă — cu colective 
ale brigăzilor complexe de 
râspîndire a cunoștințelor 
științifice

STELIAN N1COLAESCU. 
organizator <le grupă sindi
cală la parchetul din Sașa :

— Pot arăta ca un fapt po
zitiv. că muncitorii din par
chetul Sașa. sînt abonați la 
presa locală și centrală, că 
în mod aproape regulat ci
tesc în colectiv ziarul, pur- 
tînd discuții pe marginea 
principalelor evenimente Du
minica și în celelalte sârb." 
tori legale inițiem concursuri 
de șah', cea mai bună ghici
toare. cel mai frumos basm 
concursuri la care se partici
pă cu multă plăcere. Tot in 
timpul liber găsim prilejul 
să prelucrăm diverse ins
trucțiuni sau acte normative 
privind respectarea regulilor 
de igienă și protecția mun'ii. 
se citesc cărți din bibliote
ca volantă care, ar trebui, 
după părerea mea, să mai fie 
împrospătate din cînd în cînd. 
Dacă există inițiativă se pot 
organiza multe acțiuni cultu
ral- educative Totul este să 
vrem

a

Reținînd doar aceste cîteva aspecte înfățișate do inter
locutori, se poate constata oă există posibilități suficiente 
pentru ca munca politică și cultural-educativă să primeas
că un și mai stăruitor impuls în scopul formării și dezvoltării 
unei conștiințe înaintate despre lume și societate a num 
citorilor forestieri. Condiții sini. Se cere doar o strădanie 
mai susținută din partea factorilor de răspundere.
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Apărători devotați
(Urma

si si nu adus conlrihuția lor in războiul pentru indo pen 
dentn României și eliberarea Bulgariei din anii 1877—1878.

Fnptclr de glorie și eroism ale pompierilor au fost ri
dicate pe o treaptă si mai înaltă in zilele glorioase ale in
surecției armate din august 1944, cind. alături de forma
țiunile dc luptă patriotice și dc celelalte unități militare, 
subunitățile dc pompieri au acționat intens in luptele pen
tru zdrobirea și alungarea dc pe păminlul patriei « trupe
lor germane fasciste.

U dată cu dezvoltarea și înflorirea patriei noastre so
cialiste. și paza contra incendiilor a fost organizată pc te
melii noi. O caracteristică a muncii dc pBză contra incen
diilor tn anii socialismului este orientarea ei in primul rind 
spre activitatea dc prevenire, spre cunoașterea din timp și 
înlăturarea oportună o cauzelor ce provoacă incendii, îna
inte ca acestea să producă pagube materiale și chiar pier
deri de vieți omenești. Spre îndeplinirea acestor sarcini 
sini concentrate principalele eforturi ale tuturor pompie
rilor. ale comisiilor de pază contra incendiilor din între
prinderile și localitățile municipiului Petroșani. Iar rezul
tatele sint demne dc laudă.

Ridicarea continuă a ștachetei activității de prevenire 
a incendiilor s-a but urat in permanență dc sprijin activ 
și îndrumare din partea președinților comisiilor tehnice 
p.c.i. din cadrul unităților economice din ' alea Jiului, din 
tonic localitățile municipiului și îndeosebi a unor conducă
tori dc obiective. In acest context merită evidențiată acti
vitatea desfășurată de tovarășii IOAN KARPINECZ, direc 
forul personal al C.C.P.: GHEORGHE DAVIDESCU. ingi
ner șef investiții și președintele comisiei tehnice p.c.i. din 
cadrul Centralei cărbunelui. ELENA DAMIAN, inginer șef, 
președintele comisiei tehnice p.c.i, din întreprinderea <te 
morărit și panificație Petroșani: TEODOR NIC.HITA, ingi
ner șef al șantierului T.C.M.M.. ALEXANDRINA BERCA. 
șefa serviciului administrativ al O.C.L. Industrial Petro
șani. CONSTANTIN ANUȚOIU. inginer șef al U.E.L. Pe
troșani și alții.

In cadrul întrecerii patriotice desfășurată cu pasiune Ș> 
avint <le formațiile dc pompieri, pregătirea acestora teore
tică si practică pentru intervenții, se perfecționează neince 
tal iar rezultatele muncii lor sint tot mai bune. Pe locuri 
fruntașe s-au situat din toate punctele dc vedere formați
ile civile dc pompieri din unități economice ca exploatări
le miniere Lupeni. Petrila, Lonea, Paroșcni și altele.

ln pregătirea formațiilor civile de pompieri Un loc în
semnat il ocupă concursurile profesionale organizate in 
cinstea zilei de 13 septembrie pe sectoare, zone și la nivel 
de județ La aceste concursuri formații ca cele din locali
tatea Petrila au ocupat locul I pe județ. De asemenea, re
zultate bune și chiar foarte bune au obținut formații ca 
acelea dc la minele Petrila, Lupeni și altele. Pe drept merit, 
in colectivele de xalariați din obiectivele miniere se 
vorbește cu mindrie și respect despre șefii de formații ci
vile dc pompieri ca: IOAN MĂRGU1.F2SCU. ION CH1RI- 
ȚOIL. VASILE IZDRUGĂ. VASILE ANTON, VIOREL 
LUCACI. IOAN \ ARGA, IOAN DIJMĂRESCU, și alții ca 
re fac cinste colectivelor din care tac parte, indeplinindu-și 
cu multă răspundere sarcinile cc li s-au încredințat Pc li
nia apărării bunurilor întreprinderii împotriva incendiilor.

Educați dc partid in spiritul dragostei nețărmurite fa
lă de patrie și a răspunderii față de tot ceea ce a făurit 
poporul nostru talentat și harnic. liber și stăpin pe soarta 
<a. însuflețiți de hotăririlc Conferinței Naționale a partidu
lui. pompierii obțin succese tot maj însemnate în pregăti
rea lor, in îndeplinirea misiunilor încredințate. La șirul 
faptelor dc eroism ale multor pompieri militari și civili în 
lupta cu flăcările se adaugă in fiecare zi altele noi care 
îmbogățesc tradițiile lor de luptă. Devotați trup și suflet 
măreței cauze pe care o slujesc — edificarea societății socia
liste multilateral dezvoltate in patria noastră pompierii 
din Valea Jiului sint hotăriți să manifeste și în viitor aceeași 
ardoare, pentru îndeplinirea nobilei lor misiuni.

Acum, de ziua lor, ei iși exprimă cu fermitate hotărirca 
de a munci și de a lupta cu eforturi sporite pentru perfec
ționarea necontenită a pregătirii profesionale. îmbunătăți
rea calității muncii de prevenire, executarea ireproșabilă a 
tuturor misiunilor încredințate dc partid și guvern. In în
treaga lor activitate, pompierii civili și militari sint ani
mați de dragostea fierbinte față de patrie, de încrederea și 

de partid, sint însuflc- 
adresat dc secretarul
anume ca „permanent

(Urmare din pag. 1)

4- Doriți sa oftați, tovarășe loan Apelrei (Vul
can, str. Republicii nr. 20, ap. 10) dacă barmo- 
na de la „Intim" avea dreptul să vă refuze, cind 
i-oți solicitat un pochel de țigări „Amiral" (ex
puse totuși la loc vizibil), pe motiv că... le ține 
pentru alții. Nu, categoric, nu avea dreptul. A- 
ccst „drept" și-l arogă singură Pină cind ?

4‘ Iulian Danciu (Potroțoni, str. Independen
ței nr. 13, op. 39) a suferit un occident in mină 
și, tratot fiind, la spitalul din Petroșani, cu deo
sebita atenție, și-o reciștigot sănătatea, pentru 
care ține să mulțumească călduros medicilor Mi- 
hoi Forcaș și loan Bolea.

4 „Un grup de locuitori din Deolul Bobii" 
ne sesizează că, in localitatea lor, există maii 
gropi pe calea rutieră pe care circulă autobu
zul ți că Io căminul cultural nu prea vin filme, 
deși există solă 
„urmările" din 
țenesc Vulcan.

de proiecție. Așo e ! Așteptam... 
partea Consiliului popular oro-

tovorâșe Gheorghe Nicuță (Vul-

atașamentul nețărmurit față 
(iți de inflăcăratul îndemn 
nora) al partidului nostru, și 
muncim cu încredere in forțele noastre, ale partidului nos
tru ale poporului nostru, să fini soldați vrednici, demni, cre
dincioși ai partidului și poporului, să servim cu devotament 
patria socialistă".

ge- 
să

Un locatar mindru al parcului dentrologic din Slmeria.
Foto : \l. RIEGELHAUPT

4- Vosozică, 
can. Aleea Trandafirilor bloc 61 op. 2), cei de 
Io uscotoria și curățătoria chimică din Lupeni, 
opaiținind cooperativei „Deservireo", v-au pur- 
tot in zodor pe drumuri, amînind execuția co-

Reflexe de toamnă 
petroșăneană

— Oh, da. Fără ziar n-aș re
zista... Do fapt, e o poveste ve
che...

...Așa l-am cunoscut sau, mai 
bine zis, așa l-am găsit pe 
Gheorghe Gavrilă, mecanicul de 
locomotivă dc la trenurile perso
nale, din depoul C.F.R. Petro
șani. Nu prea voinic, îndesat, 
mereu cu zîmbetul pe buze, nu 
parc dispus să tăifăsuiască. In 
1954 a terminat școala profesio
nala la U.U.M.P. 
lăcătuș, apoi 
C.F.R., 
pe 
simplă: în
în școala 
și... un an

obișnuil subiect de discuții, fără 
să uite că are de uns angrena
jele „brunetei", continuă :

Cind e vorba de personali
tate, unii cred că nu-i nevoie de 
așa ceva. Am avut recent o dis- 
< uție cu un tovarăș de pe o altă 
locomotivă. Să vedeți: la ei sini

menzii Io ncsfirșil.., Asteo-s „practicile" I O in
tervenție fermă o conducerii cooperativei se im
pune categoric I

4* Feud doar și poote, oveți dreptate, tovora- 
șe loan Vlod (Petroșani, str. Unirii nr. 20, ap. 
8), cu excepția faptului că nu ar aveo dreptul 
cooperativa „Unirea" să angajeze pe un post 
rămas liber deci! pe cineva venit prin Ironsfer(l)

mărita dc păgubași, 
reținută de organele dc mili
ție, găsindii-sc asupra ei pan- 
lolii furați. Pentru aceasta a 
fost „încălțată" pe limp de 
UN AN cu alți pantofi, «are 
n-au s-o mai poarle în alte 
părți.

scrisoarea 
dv

vestea cu pantofii ler- 
mecați care-șl purtau 
eroii peste șapte mări 

și țări a frăniintal-o mull pe 
JANETA STOICA din Clo- 
pela. care, a pornit in căuta
rea lor. Așa a ajuns in ziua 
de 23 decembrie 1971 In ora
șul Petrila, unde a început să 
apeleze la mila cetățenilor. 
Tot halind la ușile oamenilor, 
fanela Stoic a găsește dCSCUfa- 
le locuințele Iul V. B. șl M V. 
din care fură trei perechi de 
pantofi, apoi pleacă In gară |a 
Petroșani. Numai că lllnd

4 „Un locotor din blocul B de pe str. Con
structorul" (Petroșoni) se decloră foorte satisfă
cut de modul cum ou fost „puse problemele" 
intr-o anchetă a redacției... Mulțumiri 1 q

(Urmare din pag. 1|

., vroia să „fie" 
•a transferai la 

unde „a făcut" focărie 
locomotivă. O evoluție 

j 1960 a intrat 
j de mecanici 
mai tîrziu lucra pe 

locomotivă. Se uita zimbitor la 
locomotiva pregătită să plece în 
cursă. Cu „bruneta", cum are o- 
biceiul' să-i spună locomotivei 
250 299, a făcut pe magistrala 
Petroșani — Simeria și Petroșani 
— Lupeni, circa 300 000 km, eco
nomisind și o cantitate aprecia
bilă de combustibil convențio
nal — 10—14 tone lunar — lu
cru devenit obișnuit la echi
pajul „brunetei”.

— Oamenii zic că sînleți ri
gid. Mai spun ei și altceva, 
dar...

— Eu cred că această rigidi
tate nu-i un păcat. Mai ales cînd 
este vorba dc noi, ceferiștii. Aici 
trebuie să fii punctual, bine o- 
dihnit, bine pregătit profesional, 
multă seriozitate in practicarea 
meseriei, disciplină de fier. Ve
deți, un mecanic nu răspunde 
numai dc viața lui, ci și de viața 
călătorilor. Mai sînt și altele, 
dar mă opresc la aceste cîteva 
cerințe obligatorii nu numai 
pentru respectarea personalității, 
deja formale, a mecanicului, dar 
și la cele aflate in formare.

Se oprește. Iși uită zimbetul 
undeva in colțul gurii și firesc, 
de parcă ar fi vorba de cel mai

omul a .cărui viața o ai in răs
pundere,' in reușita îndrăznelilor 
șl a împlinirilor.

Eu pun mare accent pe 
disciplina muncii, pe punctuali
tate. Deși esle o obligație ele
mentară, după mine, disciplina 
începe acolo unde se termină o- 
bligațiilc stricte; pentru un om 
înaintat, pentru un comunist, 
disciplina înseamnă cu mult mai 
mult, să muncești bine și să 
răspunzi pentru munca ta; să 
întreții locomotiva care-i 
mare folos omului economiei.

— Acum pleci în cursă... E 
greu ?

De ce să fie? Mi-am ales 
o meserie care-mi place, așa 
(?ă„.

— Așa că ce?
— Să dovedești că ești capa

bil, că te pricepi, că'ești în sta
re să porți pe umeri o răspunde
re.

de

pierderi mari de combustibil, a- 
lezajul, poale și alte mici defec
țiuni, lucruri care nu-j prea 
frămînlă... și, iată, așa se în
curcă omul cu nervi, și încarcă 
atmosfera, că legile nu le iartă; 
in locul unui climat bun, sănă
tos, educativ, trăiesc sub tensiu
ne și încordare. Nu prin „să mă 
țină pe mine, de restul...", ajungi 
la autoritate, ci prin capacitate, 
prin pricepere, metodă și tact.

Așteaptă .să intervin, să-i spun 
ceva, dar rămîn pe gînduri. 
„Rigidul", nu-i chiar rigid cum 
ni se spusese la depou. Loco
motiva e un colos, iar omul... 
un stăpin al acestui colos pe 
roate. Omul este cel mai autori
zat, fiindcă rigiditatea lui s-a 
dospit acolo undo cotele tempe
raturii se ridică la cele mai 
înalte răspunderi, unde se în
vață, pe viu, greutatea timpului 
și a dăruirii, a dragostei față de

— Ții mult la asta ?
— Auzi vorbă ! Dacă n-aș ține, 

nu m-aș urca pe locomotivă...
★

Un mecanic de locomotivă. 
„Omul cu ziarul..." Ca să-l poți 
cunoaște, însă, cu adevărat tre
buie să călătorești alături, în 
cabina „brunetei". Acolo, lingă 
manete, aplecat spre afară, scru- 
tînd depărtările semnalelor, aco
lo unde-și petrece mai mult dc 
jumătate din viată, acolo iși 
deschide sufletul, se simte în 
largul lui, devine comunicativ, 
accesibil.

După aceea, il porți perma
nent în memorie, asemenea li
nei obsesii, îi auzi glasul pu
ternic, bărbătesc, îi revezi chipul 
dur, marcat de încordare, iți 
reamintești cu precizie gesturile 
lui măsurate. ȘI toate acestea, 
numai dacă ești călător. Atunci 
știi, ești sigur pe mîna, luci
ditatea și responsabilitatea lui. 
Altfel, mecanicul de locomotivă 
rănrine un... necunoscut.

septembrie. Șantierul și-a spo
rit forțele acum jar noi am luat 
măsuri pentru montarea 
cazane în plus la centrala 
va asigura încălzirea.

Așadar, după mai bine 
două sâptămini lucrurile 
s-au schimbat prea mult, 
chiar îngrijorătoare in > 
locuri — parc a se repeta si
tuația liceului teoretic din Pe
troșani din urmă cu doi ani.

In cea mai mare parte lu
crările de reparații sint efec
tuate de sectoarele întreprinde
rii de gospodărie locativă Pe
troșani. La Grupul școlar eram 
informați că această întreprin
dere este așteptată încă de la 
1 iulie pentru a face reparații 

Ta terasa-acoperiș a internatu
lui. Ba și-a adus și materiale 
(carton asfalt etc.) caro s-a și 
degradat în bună parte. Exact 
aceeași stare do lucruri '-xislă 
și la Școala profesională din 
Lupeni. cu singura deoesbire 
că aici se mai lucrează cîte 
ceva.

— încă de la 15 august eram 
asigurați de tov. loan Ciornei, 
șeful sectorului I.G.L. din loca
litate, că toată echipa va fi 
antrenată la repararea acoperi
șului internatului — spunea 
Slav Dobra, contabil șef al șco
lii. Iată (și ne arătă prin fe
reastră), nu e nimeni la lucru. 
De aceste lucrări depinde zu
grăvi tul. pardoseala...

Cam peste tot am întîlnit ne
mulțumiri la adresa sistemului 
de muncă al I.G.L. Să luăm un 
singur exemplu : căminul-creșă 
din Aeroport—Petroșani. Aceas
tă instituție, de a cărei exis
tentă beneficiază un număr 
important de locuitori, și-a în
chis ușile la 1 iulie. Motivul 
— reparații, cu promisiunea

cîtorva 
care

de 
nu 

, sint 
unele

4 4 4 4 4®

redeschiderii la 1 august. A
trecut și întîi. ;a venit 10 sep-
tembrie dar el tot nu s-a des-
chis.

® @ 4 @

mini - MAGAZIN Caleidoscop
Gînduri
poznașe

la început
de an școlar

REBUS ■ REBUS b REBUS
ORIZONTAL: 1| Plecată in mers. 2)

Mers in exil ; 3) Merg să Iacă praf i 4) 
Merge cu amabilitate ; 5) Merge in loc I...
— ..„și pe Ia gene ! ; 6) Merg pe nas... — 
„.și in ochi ; 7) Merg cu ziua — Merge la 
cozonac ; 8) Merg trase.» — ...in nituri — 
Merg la ducere I i 9) Merg ascuțiți ; 10) 
Merg in toate părțile». — ...mai ales la 
război; II) Merg la restaurant!

VERTICAL : 1) Dirijează mersuli 2) Mer
ge ostil... 3) ...și pe față (pl.) — Gresal na
tural ; 4) Mers în calea cuiva — Merg in 
el ani mulți t 5) Merg in ele — Merge a- 
țițat ; 6) A merge cu capul in sac... — - 
pe o orbită mai mică ! ; 7) Merg la... adre
sa unor persoane (de la țarăl — Merg la 
zmeuriș i 8) Merge Ia temperatură constan
tă - Cind merge X in pronunție ; 9) Mer
ge ni solid... — ...la focul veșnic (mit.) — 
Du-te la mijloc 1 ; 10) Merg in Dobrogea
— Merge la urecbL

ORIZONTAL : 1) Înscrise la școală și in 
clasă ; 2) Comparativ pentru un elev sili
tor ; 3) Școala... zilelor noastre ; 4) O ele
vă nepregătită la răspuns — Rase din ra
dieră 1 ; 5) întinse pe bancă... — ...picături 
din călimară 1 ; 6) Vine cu flori albastre... 
— ...și gata ; 7) Cazul de la urmă 1 — Ră 
contoare marină... cunoscută la geografie i 
8) La fiecare carte — Un manual... acade
mic ; 9) A învăța pe rupte — Aproximativ 
la fel în fiecare clasă ; 10) Nu lipsesc de 
la școală ; 11) Se dau in vini după cărți.

VERTICAL: 1) Cadru didactic; 2) Nu 
diferă de la caz la caz i 3) Diminutiv mas
culin — Mediul studiului individual; 4) 
Vine după un studiu prelungit... — ...și to
ciri pe jumătate 1 ; 5) Din baltă-n... zoolo
gie — Doar doi repelenți ! ; 6) Sint mici 
vase — Cu tine vorbesc ; 7) A venit pau
za — Intr-un cuvint explicat i 8) In cata
log — A-i da cu amnarul ; 9) Face o adu- 

re ; 10) Vine cu copii și la școală.
Vasile MOLODEț

SUNA CLOPOȚELUL !
Amatorii de 
antichități

CLOPOIEl 1'1

Ce glas limpede, magistru,
Cind mai gros, cind mai subțire 1 
Un adevărat registru
De intrare șl ieșire 1...

Șase ani de-acasă-n loc de 
șapte...

UNUIA DINTR-A... OPTA

UNUI ELEV ARHISPORTIV

Cu bicicleta, dragul meu,
Faci „opturi" multe. Iaci mereu; 
De ce nu reușești, mă rog,
Ca să Ie faci șl-n catalog ?

UNA DINTR-A ZECEA

ARE...

Știi, elevul Neacșu are 
însușiri oriclte vrei : 
Are-un șut destul de tare.
Și la geografie... 3.

Problema ce mă preocupă
E-o chestie ca-n anecdote: 
De cind mă port cu mini-jupă 
In catalog am... mini-note.

Ln apropiere de orașul ita
lian Viterbe au fost făcute o 
serie de săpături pentru re
construirea unei porțiuni de 
șosea datină de pe timpul 
romanilor, denumită Cassia 
Antica. Muncitorii au scos la 
iveală un mare număr de 
dale de bazalt care au în
fruntat secolele. Intr-o noap
te, mai multe camioane s-au 
făcut nevăzute cu o mare 
cantitate din aceste pietre. 
Poliția le-a găsit frumos a- 
șezate in pavajele de pe 
aleele grădinilor unor bogă
tași, mari amatori de anti
chități...

Semnal de alarmă
UNEI ELEVE

an lie Mill
— Pînă la 25 iulie abia au 

terminat trei săli — nc spu
nea Olimpia Buluza, directoa
re a complexului. Iată și mo
dul de lucru : într-o zi au ve
nit să vadă soba de la bucă
tărie; ă doua zi au adus vreo 
10 cărămizi și iar au plecat. 
Și lot așa...

Cum era și firesc am solici
tat și opinia tovarășilor de la 
I.G.L. (dc ce să-j nedreptățim ?) 
Și am aflat lucruri interesante, 
care au darul să limpezească 
nu mimai situația de fapt, ci 
lasă să se vadă o anume prac
tică negativă existentă de mai 
mult timp în acest domeniu ce 
trebuie abandonată in folosul 
învățămîntului.

— Noi reparăm școlile profe
sionale — afirma tov. ing. 
loan Vărășeț, director al 
I.G.L. — doar in limita posibi
lităților, după ce îi servim pe 
cei subordonați consiliului 
popular municipal. Aceste 
școli aparțin de Centrala căr
bunelui, deci și reparațiile tot 
de centrală trebuie executate. 
Pentru noi figurează ca lucrări 
cxtrapfan. In orice caz, de luni 
(11 septembrie — n.n.) vom în
cepe reparațiile la căminul gru
pului, școlar care va dura cam 
o săplămînă. Dar să judecăm 
lucrurile și în principiu, încă 
din prima fază. Beneficiarii 
noștri, școlile trebuie să se gîn- 
dească din timp la volumul re
parațiilor — ce se face ? cît ? 
Iată, .noi am expediat de cîtva 
timp adrese tuturor celor pe < 
deservim să ne comunice 
la 30 septembrie lucrările 
le programează pentru 
1973. Nu ne-au răspuns 
acum decît doi... Modul ___
colaborăm cu beneficiarii noștri 
este deficitar, și nu din vina 
noastră de unde o seamă de 
confuzii.

Prin urmare, responsabilită
țile se diferențiază : în bună 
parte revin chiar asupra șco
lilor care nu-și estimează cu 
mai multă clarviziune și pre
cizie necesitățile și nu lansează 
comenzile în timp util. Totul se 
face în grabă, spre sfîrșitul a- 
nului școlar, lucrările se com
plică, se precipită, se aglome
rează, asupra executantului se 
fac tot felul de reveniri și su
plimentări, ajungîndu-sc în fi
nal la întîrzieri. Explicația faD- 
tului că adeseori lucrătorii lasă 
baltă totul, pleacă și revin du
pă un timp, se află în aceste 
permanente completări, de ul
tim moment, ale comenzilor.

— Căminul-creșă, de pildă, 
— ne spunea tehnicianul loan 
Macra — a lansat o comandă 
în 12 iunie, a revenit în 20 iu
nie și așa mai departe. Acum 
lucrăm la școala nr. 2 Petrila 
(se va termina pînă la 15 sep
tembrie). nr. 1 și 2 Petroșani 
care erau gata dacă nu se su
plimentau lucrările. Și la nr. 2 
Lupeni se va termina exterio
rul.

In acest stadiu se află pre
gătirile din punct de vedere 
materia] pentru noul an școlar. 
Cele mai multe școli sînt gata 
să-și primească elevii. Cele 
rămase în urmă vor întîmpina 
dificultăți in acest sens. Fără 
îndoială că toate aceste rămî- 
neri în urmă vor fi depășite, 
însă, trebuie luate măsuri ho- 
tărîtc pentru a preîntîmpina 
în viitor o situație similară.

CONSTANTIN ClRSTEA 
din Petroșani era un 
vechi candidat al în

chisorilor. Șl. pentru că avea 
această „pasiune" iăcea el ce 
făcea să i se stabilească din 
nou domiciliul acolo. Astfel, 
in ziua de 24 februarie 1972 a 
provocat un scandal public in 
buietnl „Jiul" aposlrofind di
feriți cetățeni pașnici și rti- 
pindu-le hainele (cazul cu 
fișul lui C. C.J, indignind prin 
această comportare pe consu
matorii din local. Pentru ul
traj contra bunelor moravuri 
și distrugerea lucrurilor per
sonale ale cetățenilor. Con
stantin Cirstea a fost condam
nat la DOI ANI ÎNCHISOA
RE. Deci, ce a căutat, a găsii.

Cu loale că WIIHF.IM 
SZABO din Vulcan sl 
MIHAI BÎNDAC nu se 

cunoșteau, ei acționau in
tr-o perfectă identitate. I iind 
obligați prin lege să plăteas
că pensia de întreținere pen
tru copiii părăsiți, amîndoi 
au „uitat" de îndatoririle lor 
părintești reiuzind să achite 
sumele stabilite în acest scop 
Acum, s-au cunoscut în fața 
instanței care i-a condamnat 
Ia cite UN AN ÎNCHISOARE, 
aducindu-le astfel aminte de 
răspunderile ce le au față de 
familie.

UNUI PROFESOR CARE ÎNCĂ 
MAI „ATINGE" ELEVII

Metode de predare-orale ? 
Tu le respingi fundamental ! 
Știința cea din MANUALE 
O mai predai și», manual.

„Ești o iată lipicioasă"
— Ți se spune cu temei — 
Te lipești, căci și in clasă
Și la lecție, ești... clei 1

UNUI ELEV NFPREGÂT1T

UNUI DINTR-A-NTÎIA

care-
; pînă 

ce și 
anul 
pînă 
cum

Pe ADALBERT SIMO din 
Uricani îl tot muncea 
gindul unei isprăvi: 

cum să obțină niște bani ne
munciți ? Soluția a găsit-o el. 
numai că socoteala de acasă 
nu s-a potrivit cu cea care a 
urmat. Angajat Ia mină se 
internează in spital, de unde, 
la ieșire i se acordă un con
cediu medical pe perioada 
1—5 februarie 1971. După a- 
ceasta părăsește unitatea și 
se angajează la E.M. Bărbă- 
teni. Aici insă lipsește nemo- 
livat mai multe zile. Pentru 
justificare prezintă certifica
tul amintii, pe care insă îl 
falsifică cu ajutorul lui A- 
lexandru Marton, înscriind da
tele de 13—20 aprilie. Dosedin- 
du-se ialsul comis, ADALBERT 
SIMO a iost condamnat Ia 8 
LUNI ÎNCHISOARE. Cum mai 
avea o pedeapsă de un an 
neexecutată, acum i s-a a- 
cordal un „concediu” de UN 
AN ȘI OPT I UNI iar priete
nului “ ‘ ’ ........
TON

său ALEXANDRU M AR- 
o amendă de 3 000 LEI.

GUREANU 
a fost ges

tionar da magazinul 
63 apaiținînd O.C.L. produse 
Industriale. Acum insă nu 
îndeplinește această 
N-o mai îndeplinește 
că in perioada martie 1970 — 
septembrie 1971. din cauza ne- 
respectării obligațiilor de ser
viciu a produs unității o pa
gubă de 29 800 lei, fapt pen
tru care a lost Condamnat Ia 
DOI ANI ȘI ȘAPTE 
ÎNCHISOARE.

O lecție pentru cei 
abat de Ia obligația 
avutului obștesc.

Gheorghe 
din Petroșani 
finnnr Ha ina ir.

mai 
funcție, 
pentru

LUNI

care se 
apărării

N. GHERGHIN 
judecător

Mark Bonham Carter, preșe
dintele unui comitet munici
pal din Londra, a tras sem
nalul de alarmă, declarind 
că sint necesare măsuri ur
gente împotriva vagabonda
jului. El s-a referit în spe
cial la copiii din familii de 
imigranți, venite să lucreze 
in Anglia. Condițiile grele de 
viață, lipsa de școlaritate re
gulată. discriminarea rasială 
— a spus Carter — sint prin
cipalele cauze care îi fac 
pe acești copii să-și pără
sească părinții și să rătăceas
că prin toată Anglia...

DISCIPLINA
(Urmare din pag. 1) ului de măsuri înfocmil rec-.»nl, 

cu termene și responsabilități 
precise, de către conducerea 
sectorului de transport împros
pătată cu un nou șef, un inginci 
tinăr, dinamic, chibzuit, care, se 
pare, vrea cu tot dinadinsul să 
pună — sprijinit de colectiv — 
lucrurile la punct. Vrem Insă ca, 
măcar de dala aceasta planul 
să prindă contur real, fiecare 
prevedere a lui să se concretize
ze in viata minei. Ar ii bine «d, 
de acum înainte. conducerea 
sectorului de transport să lie 
lăsată să-și materializeze în mod 
treptat (să nu mai fie determ i.i- 
lă la intervenții pompieris'i< e, 
cum se mai obișnuiește) masu
rile d< remediere luate, să îie 
susținută la modul concret, efi
cient de conducerea minei. de 
celelalte sectoare si comparti
mente. de factorii răspunzători 
din centrală, in așa fel incit in 
cel mai scurt timp posibil si
tuația să fie reglementată sub 
țoale aspectele. Esle timpul ca 
disciplina — in sensul de >-și 
(ace flecare datoria pe care i-a 
slabilll-o colectivitatea — să 
reintre în dreplurlle salo si la 
mina Paroșcni. Ea și n» 
transportul în sine — este 
„chcia-chelloi’ redresării activi
tății minei.

Tov. Ursa, locțiitor al secreta
rului Comitetului de partid, s-a 
pronunțai că 
s-au perindat 
rul transport, 
cut ce-a vrut, 
nu". Dar, întrebăm noi, de cc s-a 
inlimplat așa ? Oare organizația 
de partid â sectorului, comitetul 
de partid al minei n-au avut nici 
un cuvint de spus in această 
privință ? Cum adică : fiecare 
poate să facă numai „după i apul 
lui", și nu după interesul co
lectivului, mai cu seamă? E fi
resc oare ca maiștrii dc trans
port ca loan Jula, Alexandru 
Doici, sau Ștefan Bușe să aducă 
băuturi alcoolice la mina, să 
organizeze un fel de bairamuri în 
incintă ca să duhnească in sub
teran de atita iresponsabilitate 
și de sfidare a efortului colec
tiv? l-a luat cineva la „bani 
mărunți", cum vino vorba, să-i 
trezească (și la figurat) ca să 
plătească pentru modul reproba
bil in care Iși îndeplinesc in i i- 
lovirile de serviciu ? Să ne mal 
mirăm alunei că in sectorul de 
transport treburile merg așa 
cum merg ?l

N-avem nimic împotriva p!a-

Vorbești la joacă și la meci, 
Vorbești, la vorbă ești dibaci; 
Vorbești cind vil. vorbești cind 

pleci,
Și doar cind ești la tablă... 

TACI L„

„din ciți șefi 
pe la seclo- 

flecarc a lă- 
numai treabă

în 
spinare 

Uit că am in gură dinți de lapte; 
Și-am schimbai, proverbul, mi se 

parej

Cind inii simt ghiozdanul
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Vitamina E și imbătrînirea
Se știe că oxigenul, acest element indispensabil vieții, 

poate fi cauza lentei distrugeri a organismelor vii, denumi
tă îmbătrînire. De fapt oxigenul atacă majoritatea compu
șilor. Metalele ruginesc, materialele plastice crapă, țesutu
rile umane măcinate se descompun etc. Din fericire, toate 
aceste reacții de oxidare sint destul de lente. La organis
mele vii, acest tip de oxidare este mai puțin lent. Biologii 
studiază de multă vreme procesul de îmbătrînire Și după 
cum arată revista franceză „Science Progres Decouvert", 
unii au ajuns la concluzia că acest fenomen se datorează 
diminuării capacității membranelor celulare de a lupta Îm
potriva oxidării. In celulă există substanțe care pot frîna 
procesul de îmbătrînire, printre acestea numărîndu-se și vi
tamina E. Funcția ei nu este încă în mod clar precizată, 
dar parc cu atît mai necesară cu cît alimentația este mai 
bogată in acizi grași nesaturați. S-ar putea trșge oare con
cluzia că ar fi suficient să consumăm pilule cu vitamina E 
pentru a încetini sau evita procesul de îmbătrînire ?

Sfîrșitul răului de ma
re și reînvierea dirija
bilelor

Un nou tip de navă. pro
iectat de firma Boeing și de
numit hidropter, va „zbura" 
deasupra valurilor permi- 
țind călătorii ultra-rapide 
de-a lungul coastelor. Pasa
gerii nu vor mai suferi de 
rău de mare, intrucit vor fi 
complet înlăturate tangajul și 
ruliul. Nava va transporta 
250 pasageri cu 100 kilometri 
pe oră. O altă firmă ameri
cană se pregătește să con
struiască un dirijabil lung 
de 300 m, care va transporta 
600 pasageri cu o viteză de 
160 kilometri pe oră!
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Delegații românești peste hotare

Vizita tovarășului 
Ion Gheorghe Maurer

Sosirea la Belgrad

ALGER 12. — Coresponden
tul Agerpres, Constantin Benga, 
transmitea Președintele Consi
liului Revoluției, președinte al 
Qonsdiului de Miniștri al Re
publicii Algeriene Democratice 
ii Populare. Houari Boiimedie- 
ne. a primit, marți dimineața 
delegația guvernamentală a Rc- 
iuHlicii Socialiste România, con
trasă de tovarășul Ion Tățan, 
Vicepreședinte al Consiliului de 
Miniștri, ministrul comerțului 
Exterior.

Cu acest prilej, între Șeful 
Statului algerian și delegația 
română a avut loc o convorbire 
SU privire la relațiile prietc- 

ești și de colaborare dintre 
Qale două țări și cu privire la 
fi te probleme de interes co
mun.

★
ALGER 12. — Coresponden

tul Agerpres. Constantin BeR- 
faa transmite i Delegația gu
vernamentală română, condusă 
de tovarășul Ion Pățan, vice-

• In cadrul manifestărilor 
consacrate Anului internațional 
al cărții, Ambasada Republicii 
Socialiste România in Cipru a 
frganizat la Nicosia o expozi- 
le de carte românească. Au 

fost prezentate circa 300 titluri 
de cărți din domeniile literatu
rii social-politice, beletristice, 
științifice și tehnice.

• Gabonul. țară situată pe 
coast: de vest a Africii, a a- 
nunțat Organizația Națiunilor 
Unite că a hotărît să-și ex
tindă limita apelor teritoriale 
de la 30 la 100 mile marine — 
Informează agenția United 
Press International.

• In cadrul unei reuniuni 
conduse de președintele Idi 
Amin, Consiliul Apărării al 
Ugandei a hotărit expulzarea 
misiunii militare britanice în
sărcinate cu antrenarea forțe
lor armate ugandeze — infor- 

președinte al Consiliului de 
Miniștri, ministrul comerțului 
exterior al României, care, la 
invitația ministrului comerțului 
al Algeriei. Layachi Yakcr, a 
efectuat o vizită oficială în 
Algeria, a plecat marți spre 
patbic.

Pe aeroportul Dar El Beida, 
delegația română a fost salutată 
de ministrul Layachi Yaker, de 
funeti 'nari superiori ai Minis
terului algerian al Comerțului. 
A fost prezent Ștefan Mihai, 
ambasadorul României la Al
ger.

★
ROMA 12 — Corespondentul 

Agerpres, Nicolae Puicea, trans
mite: La 12 septembrie, a șo- 
sit la Roma, venind de la Alger, 
Ion Pățan, vicepreședinte al 
Consiliului de Miniștri "al Repu
blicii Socialiste România, minis
trul comerțului exterior, catb vn 
avea o serie de convorbiri cu 
miniștri și reprezentanți econo
mici italieni.

★
WASHINGTON 12. — Cores

pondentul Agerpres, C. Alexan- 
droaic. transmite : Delegația de 
președinți aj Consiliilor popu
lare, condusă de Gheorghe 
Cioară, președintele Consiliului 
popular al municipiului Bucu
rești, aflată într-o vizită în Sta
tele Unite, a fost primită luni

Întîlnirea miniștrilor
C.E.E. de la Roma

ROMA 12 (Agerpres). — După 
două zile de dezbateri, miniștrii 
economiei și finanțelor din cele 
10 țări membre ale viitoarei 
Piețe comune lărgite, întruniți 
la Roma, au adoptat o rezoluție 
privind crearea unui fond de co
operare monetară al C.E.E. Hotă- 
rirea a fost luată pe baza unul 
document elaborat anterior de 
un grup de lucru.

Miniștrii au convenit să se 
întilnească din nou, la sfîrșitul 
lunii octombrie, pentru a exami

de secretarul de stat interimar. 
Alexis Johnson, și de asistenul 
secretarului dc stat pentru pro
blemele europene, Walter Stoes- 
sel.

Cu acest prilej, au fost evo
cate schimbul de vizite Și con
vorbirile avute de președintele 
Consiliului de Stat, Nicolae 
Coaușescu, cu președintei® 
Statelor Unite, Richard Nixon, 
la București și Washington, 
precum șl contribuția adusă dc 
aceste vizite la dezvoltarea ve- 
lațlțjor dintre cele două țări și 
popoare. Totodată, a fost sub
liniată importanța contactelor la 
toate nivelele, inclusiv al ad
ministrațiilor locale, pentru cu
noașterea reciprocă, pentru dez
voltarea relațiilor economice, 
culturale și științifice, pentru 
apropierea dintre cele două po
poare.

La amiază, asistentul secre
tarului de stat pentru proble
mele europene, Walter Stoessel, 
a oferit în saloanele Departa
mentului dc Stat un dejun în 
cinstea delegației române.

In cursul aceleiași zile, dele
gația română a făcut o vizi
tă conducerii Departamentului 
pentru construcția de locuințe 
și dezvoltare urbană, undo au 
fost discutate probleme privind 
metodologia planificării curen
te și pe termen lung a dezvoltă
rii așezărilor urbane.

na o serie de măsuri in vede
rea combaterii inflației și creș
terii prețurilor, măsuri care vor 
trebui să țină seama de situația 
specifică a fiecăreia dintre cele 
10 țări.

Forțele patriotice au intensificat atacurile
în mai multe zone

VIETNAMUL DE SUD 12 (A- 
gerpres). — Forțele patriotice 
din Vietnamul de sud au respins 
cu un puternic tir dc artilerie 
o tentativă a unităților dc in
fanterie marină ale armatei sai- 
goneze de a pătrunde in cilade- 

Convorbirile 
premierului 
britanic cu 

reprezentanți 
ai partidelor 

politice 
din Irlanda 

de Nord
LONDRA 12 — Coresponden

tul Agerpres, N. Plopeanu, 
transmite : Marți după-amiază, a 
avut loc întîlnirea primului mi
nistru Edward Heath cu șase re
prezentanți ai Partidului social- 
democrat și laburist din Irlanda 
do Nord, principala organizație 
a populației catolice in această 
provincie a Marii Britanii. La 
convorbiri a participat și secre
tarul de stat pentru Irlanda de 
Nord, William Whilelaw.

Tema de bază a discuțiilor ri
dicate do cei șase interlocutori 
ai primului ministru a fost inter
narea fără judecată, practică in
trodusă în provincie de. fostul 
guvern nord-irlandez. După cum 
se știe, ca urmare a acestei ho- 
lărîri, în prezent, în lagărul 
Long Kosh, se află deținute 240 
do persoane.

Potrivit informațiilor prove
nind din cercurile oficiale, la 
întrebarea dacă internarea va 
lua sfîrșit imediat, nu s-a pri
mit un răspuns afirmativ din 
partea șefului guvernului brita
nic. In aceste condiții — opi
nează observatorii de aici — es
te greu de precizat in ce măsu
ră reprezentanții organizației 
politice a populației catolice se 
vor arăta dispuși să fie prezenți 
la conferința convocată în zilele 
de 25, 26 și 27 septembrie, la 
care urmează să se discute pro
blemele privind viitorul acestei 
provincii, cu participarea tuturor 
părților interesate.

din Vietnamul de sud
lente s-au produs marți între 
unități ale armatei populare de 
eliberare din Vietnamul de sud 
și trupele inamice în provincia 
sud-vietnameză Quang Tin, în 
apropierea orașului Thien 
Phuoc, situat la snd de Dn

Deschiderea celui de-al 
lll-lea Congres al Uniunii 

Internaționale 
a femeilor-arhitect

In Capitală au început mărfi dimineața lucrările celui 
de-al lll-lea Congres al Uniunii Internaționale a femeilor- 
arhitect, care arc ca temă i „Contribuția și sugestiile fe
meii-arhitect la umanizarea marilor ansambluri".

Reunind peste 100 de delegate din 27 de țări din toate 
continentele Congresul va dezbate, timp de patru zile, 
probleme de strictă actualitate privind umanizarea cadru
lui ambiant in condițiile vieții moderne.

(Agerpres)

„Ziua metalurgistului" 
întîmpinată cu importante 

succese de furnaliștii 
din Că an

Desfășurind o vie întrecere 
în întîmpinarea „Zilei metalut- 
gistului", furnaliștii de la uzi
na „Victoria" din Călan au pro
dus și livrat uzinelor beneficia
re din țară cea de-a 1 200-a to
nă de fontă pentru turnătorii 
realizată peste prevederile dc 
plan ale perioadei care a trecut 
de la începutul anului. Succe
sul înregistrat are și o altă 
semnificație: întreaga cantitate 
c’e fontă dată suplimentar a fost 
elaborată cu cocs metalurgic 
economisit. La rîndul lor, mun
citorii din sectorul de cocsifi
care al întreprinderii au expe
diat în plus combinatelor side
rurgice do la Hunedoara și Re
șița 3 000 tone de produse căr- 
bunoase.

Ca rezultat al sporirii para
metrilor productivi ai agregate
lor și instalațiilor, colectivul u- 
zinei din Călan a realizat de la 
începutul anului o producție 
marfă suplimentară în valoare 
de peste 10 milioane lei, înde
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plinind și depășind astfel anga
jamentul asumat pe 1972. Spo
rul de producție înregistrat s-a 
obținut în condițiile reducerii 
cheltuielilor materiale șl a creș
terii eficienței economice, fapt 
concretizat in peste I 760 000 
lei beneficii suplimentare.

(Agerpres)

(Urmare clin pag. 1)

Po aeroport era aliniată o 
companie de onoare. După pre

începerea convorbirilor oficiale
BELGRAD 12. — Trimișii 

speciali Agerpres transmit! In 
cursul după-am iezii, la sediul 
guvernului iugoslav au începui 
convorbirile oficiale dintre pre
ședintele Consiliului dc Miniștri 
al Republicii Socialiste Româ
nia, Ion Gheorghe Maurer, și 
președintele Consiliului Execu
tiv Federal al Republicii Socia
liste Federative Iugoslavia, Go
ma 1 Biedicl.

Din partea română, la con
vorbiri participfi Emil Drăgă- 
nescu vicepreședinte al Consi
liului de Miniștri, președintele 
părții române în Comisia mixtă 
româno-iugoslavă de colabora
re economică, loan Ursu, pre
ședintele Consiliului Național 
pentru Știință și Tehnologie, 
Vasilc Șandru, ambasadorul 
României la Belgrad, și alte 
persoane oficiale.

Din partea iugoslavă partici
pă Dușan Gligorievici, membru 
al Consiliului Executiv Federal, 
președintele părții iugoslave în 
Comisia mixtă iugoslavo-româ- 
iid ac co.ao'iiare economică, Mi
lan Venișnik, adjunct al secre
tarului federal pentru afaceri 
externe, Iso Njegovan, ambasa 
dorul R.S.F. Iugoslavia la 
București, și alte persoane ofi
ciale.

Cei doj șefj de guvern au 
procedat la o amplă trecere în 
revistă a relațiilor bilaterale, 
exprimîndu-și satisfacția pen
tru dezvoltarea lor ascendentă, 
dinamică și aii examinat po
sibilitățile de promovare în con

zentarea personalităților venite 
în înlîmpinare, au fost intonate 
imnurile de stat ale celor două 
țări.

tinuare a colaborării romi.no- 
iugoslave In toate domeniile. O 
atenție deosebită a lost acor
dată relațiilor economico și 
tehnieo-șUirtțifîce, subliniin- 
du-sc. Creșterea lor importanta, 
faptul că schimburile de măr
furi depășesc substanțial pre
vederile Acordului comercial do 
lungă durată pe perioada 1971- 
1975. z\ fost evidențiată extin
derea acțiunilor de cooperare 
in producție, îndeosebi în do
meniul construcțiilor de ma
șini.

roirivit indicațiilor date de 
președintele Nicolae Ceaușcscu 
și de președintele losip Broz 
i ito la întîlnirea din luna mai, 
de la Porțile de Fier, de a se 
găsi noi posibilități și forme 
pentru continua extindere și u- 
dîncire a raporturilor bilaterale 
pe multiple planuri, au fost) 
luate în considerare noi dome
nii de cooperare în producția 
industrială, în primul rînd în 
ramurile purtătoare ale pro
gresului tehnic, și anume: in
dustria construcțiilor de mașini, 
îndeosebi electrotehnica și elec
tronica, metalurgia, industria 
chimica și petrochimică, energe
tica și altele. A fost relevată 
importanța cooperării în dome
niul cercetării științifice și 
s-au stabilit măsurile pentru 
dezvoltarea e, în continuare.

Convorbirile au avut un pro
nunțat caracter de lucru și 
s-au desfășurat într-o atmo
sferă prietenească, deosebit de 
cordială.


