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Pentru a se imprima- imptrfctrt necesar extracției
de cărbune cocsificabil, la mina Lupeni e necesară

EXTINDEREA MAI ACCENTUATA
A MECANIZĂRII

FOLOSIREA El JUDICIOASA

celei de-a

aniversări
a RepubliciiDECEMBRIE^

-——-

In cinstea

XXV-a

și industria alimentară" 
și la Combinatul apicol - Bâneasa

La recenta întîlnirc cu mine
rii, tovarășul Nicolae Ceaușcscu, 
sublinia faptul că... „trebuie să 
ne gîndim la o mecanizare ra
pidă in toată Valea Jiului. 
Chiar dacă am dori să impor
tăm mașini și utilaje miniere, 
ele nu vor corespunde condi
țiilor de aici; știți foarte bine 
că de la o mină la alta sînt deo
sebiri De aceea mașinile tre
buie adaptate. Se impun, deci, 
măsuri hotărite pentru elimina
rea neajunsurilor, care mai per
sistă in extinderea mecanizării 
fi care fac ca eficiența mași
nilor și utilajelor să nu fie încă 
pe măsura posibilităților, pentru

a determina în cel mai scurt 
timp o schimbare radicală in 
acest domeniu".

Urmărind ideea formulată de 
secretarul general al partidu
lui nostru. cunoscîod situația 
mecanizării, în exploatarea mi
nieră Lupeni în cele opt luni 
ale anului în curs, care arată 
astfel : tăierea mecanizată în 
abataje 61 la sută; tăierea me
canizată la complexe 94 la su
tă; încărcarea mecanizată 64 la 
sută; susținerea mecanizată 56 
la. sută: transportul 100 la su
tă. iar în atelierele de supra
față mecanizarea a crescut de

la 66 la 85 la sulă. Prin urma
re, analizînd stadiul actual dc 
mecanizare, în lumina indica
țiilor tovarășului Nicolae 
Ceaușescu, se desprinde con
cluzia că există încă largi po
sibilități, că mica mecanizare 
poate să-și găsească întrebuin
țare și eficiență în multe locuri 
din subteran. De pildă, se mon
tează, la puțul „Carolina* două

Ing. Titus COSTACIIE 
șeful serviciului 
electromecanic

E.M .Lupeni

(Continuare în pag. a 3-a)

SĂ OFERIM OAMENILOR MUNCII
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cu participarea nemijlocită a tuturor factorilor

1 Activitatea cultural-cducativă este un efort sistematic 
de a informa opinia publică, dar, în același timp, de mode
lare a convingerilor, concepțiilor. Eficiența actului cultural 
este scopul spre care se îndreaptă întreg spiritul inventiv 
al propagandiștilor și animatorilor. Pe această temă am an
gajat un dialog cu tov. prof. ION POPOROGU, director al 
Muzeului mineritului și președinte al Comitetului munici
pal Petroșani pentru cultură și educație socialistă.

Tovarășe Poporogu. activi- 
cultural-educativă este otalea

componeniă esențială a muncii 
de partid, a muncii complexe 
pentru a influenta și modela 
conștiința omului din Valea Jiu
lui. Partidul și statul, personal 
tovarășul Nicolae Ceaușescu, și 
la cadrul recentei vizite in mij
locul minerilor Văii Jiului, a- 
c rdă o mare și usținută aton-

tie acestui domeniu de activita
te. Să ne gîndim la sarcinile tra
sate de Congresul al X-lea, 
consfătuirea din iunie, anul tre
cut, și plenara din noiembrie, 
Conferința Națională a partidu
lui. Cum răspunde activitatea 
cultural-educativă din munici
piul nostru imperativelor actua
lității ?

Există 5 cluburi, 2

de cultură și 7 cămine culturale 
in a căror dotare se află televi
zoare. aparate de radio, aparate 
de proiecție, epidiascoape, as- 
pectomate. magnelofoane ele. La 
unele cluburi, însă această bază 
materială este Învechită (Petrila, 
Vulcan, căminul din Cimpa). 
Pornind de la necesitatea spori
rii gradului de eficiență a acti
vității s-au aplicat metode dife
rențiate d Ia așezămînt Ia așe- 
zămint. in funcție de specificita
tea localității, de dinamica so- 
clal-economică a localităților in

Convorbire consemnată de 
T. SPATARU

La E. M. Livezeni

Resursele primului frontal 
au început să fie valorificate
In cadrul primului abataj frontal al minei Livezeni, bri

gada condusă de Constantin Zâharia a executat zilele aces
tea cea dinții dirijare cu susținere metalică. Combina cu ca
re este dotat frontul de lucru respectiv a tăiat pc parcur
sul schimburilor efectuate ieri cea dc-a treia fîșie, ridicînd 
la 1 670 de tone volumul dc cărbune extras pînă acum de 
la noua capacitate de producție.

Randamentul înregistrat nu este 
pentru onorarea lui ritmică se cuvine 
ria să fio mai bine aprovizionați cu
necesitate, dar mai ales cu vagoriete goale, sub acest aspect 
j-evendieîndu-se un sprijin mai consistent, o preocupare 
sporită din partea corpului mediur tehnic al minei.

...In orice caz. primii pași (la propriu și la figurat) au 
fost făcuți. Se așteaptă ca în viitorul cît mai apropiat cu 
putință această capacitate de bază a minei Livezeni să pro
ducă la parametrii proiectați.

încă cel prevăzut și 
ca ortacii lui Zaha- 
materiale de strictă

Hărnicie pe coordonata

U. U. M. P.

(Continuare in pag. a 3-a)
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la rubrica „Pietre pentru templul O-

de dc Aicea Florilor
dinșii (persoane marcante!) nu se

al tunelului Băni- 
concomitent re- 

rapide la inainla- 
realizarea înainte

Șantierul Construcți
C.F.R. : Inginerul șei Gheor- 
ghe Șlncal, tehnicianul princi
pal fon Lolea, tehnicianul e- 
lectromecanic Dumitru Jaco- 
tă, împreună cu șeful servi
ciului organizarea muncii Ște
fan Burlan consultînd un pro
fil în lung -* ‘---- ’
ța căutind 
zolvâri mai 
re, pentru 
de termen a sarcinilor.

Individ - colectivitate
Memoria inimii —
MULUI (VII).
„Cuibul de viespi*
Deși nu lucrează,
jenează să locuiască în apartamentele construite pentru 
oamenii muncii I

Miercuri, 20 septembrie, to
varășul Nicolue Ceaușescu, se
cretar general al Partidului 
Comunist Român, președintele 
Consiliului do-Stat al Republi
cii Socialiste România, a vizitat 
„Expoziția de autoutllare în a- 
gricultură și Industria alimen
tară", organizată în Pavilionul 
dc pc malul lacului Herăstrău, 
din Capitală. In continuare, la 
Combinatul apicol-Baneasa, au 
fost prezentate măsurile și ac
țiunile întreprinse pentru îm
bunătățirea programului na
țional de dezvoltare a zooteh
niei și creștere a producției a- 
nimaliere.

Cu acest prilej, secretarul 
general al partidului s-a în- 
tîlnit cu specialiști din dome
niul mecanizării și zootehniei, 
cadre de conducere din Minis
terul Agriculturii, Industriei A- 
limentare și Apelor, analizînd, 
la fața locului, probleme cu
rente și de perspectiva legate 
de îndeplinirea hotărîrilor sta
bilite de Congresul al X-lea al 
P.C.R. și Conferința Națională 
a partidului, în vederea perfec
ționării activității din aceste 
importante sectoare ale produc
ției agricole, ridicării eficienței 
întregii agriculturi, pentru ca și 
lucrătorii de pe ogoare, antre
nați cu toate forțele, cu tot 
entuziasmul în marca întrece
re care a cuprins întreaga ța
ră, să realizeze cincinalul îna
inte dc termen. Urmată la scurt 
timp după vizita făcută în ju
dețele Alba, Hunedoara și Si
biu, după ședința de lucru de 
la Comitetul Central, din sep
tembrie, vizita de ieri a secre
tarului general atestă plenar 
grija sa neobosită pentru re
zolvarea sarcinilor complexe pe 
care le ridică actualul stadiu 
de dezvoltare a economiei na
ționale, orientarea fermă spre 
modernizarea ei.

In această vizită dc lucru, 
secretarul general al partidu
lui a fost însoțit de tovarășii 
Ilie Verdeț, membru al Comi
tetului Executiv, nl Prezidiului 
Permanent al C.C. al P.C.R., 
prim-vicepreședinte a) Consi
liului de Miniștri, și Cornel 
Burtică, membru supleant al 
Comitetului Executiv, secretar 
al C.C. al P.C.R.

La sosirea în pavilionul ex- 
pozițional, tovarășul Nicolae 
Ceaușescu este salutat de An
gelo Miculescu, ministrul agri
culturii, industriei alimentare 
^i apelor, Gheorghe Petrescu, 
președintele Uniunii Naționale 
a Cooperativelor Agricole de 
Producție, de cadre de condu
cere din ministerul de resort, 
de numeroși specialiști, care 
au făcut secretarului general 
al partidului, celorlalți oaspeți, 
o călduroasă primire.

Sînt vizitate standurile expo-

agricole. Cîteva grafice alătu
rate indică creșterea continuă 
a nivelului de mecanizare a 
lucrărilor agricole, atît In În
treprinderile agricole de stat, 
cit și In cooperativele agricole, 
ca urmare a folosirii raționale 
a utilajelor produse prin auto- 
dotarc de către uzinele agricul
turii.

Secretarul general al parti
dului apreciază realizările ob
ținute în domeniul construc
ției de mașini și utilaje ne
cesare sortării rădăcinoasclor și 
recomandă ca prin extinderea 
producției, să se asigure con
diții ca șl cooperativele agri
cole să fie înzestrate cu ase
menea mașini de mare pro
ductivitate.

In continuare, oaspeții sînt 
informați că, pe lingă realiza
rea unui număr sporit de uti
laje perfecționate se produc 
prin autoutilare marea majori
tate a pieselor de schimb ne
cesare tractoarelor și mașini
lor agricole. Prin intermediul 
unor diagrame, este redată 
ponderea valorii pieselor de 
schimb în planul de produc
ție al Centralei industriale 
pentru fabricații, reparații și 
montaj în agricultură, care în 
anul 1972 depășește 50 la su
tă.

Oaspeții se interesează în
deaproape de caracteristicile 
tehnice ale utilajelor expuse, 
de stadiul lor de asimilare în 
cele 16 întreprinderi pentru fa
bricații, reparații și montaje în 
agricultură. Marea diversitate 
de mașini, agregate, aparatură 
electrotehnică, întreaga gamă 
de scule și dispozitive prezen
tate este revelatoare pentru in
ventivitatea și spiritul creator 
tehnic, pentru maturitatea de 
concepție și de concretizare 
faptică pe care o oglindește 
convingător această «xpoziție, 
prima de acest fel organizată 
în țara noastră.

Pe parcursul vizitei este a- 
preciat nivelul tehnic al ex
ponatelor. Abatoarele pentru 
păsări, de pildă, reprezintă in
stalații de o deosebită com
plexitate, aduse în trecut din 
impoit, și care în prezent se 
produc în uzinele ministerului 
de. resort, pe baza proiectelor 
și tehnologiilor proprii. In dis
cuția cu secretarul general al 
partidului. producătorii arată 
că „familia" acestor abatoare 
a fost astfel concepută îneît 
să poată fi realizate unități cu 
capacități de 1 000, 2 000, 
3 000 și 6 000 păsări tăiate pe 
oră. In continuare, sînt prezen
tate numeroase utilaje folosite 
pentru realizarea vastului pro
gram național de îmbunătățiri 
funciare. Este relevată colabo-

(Continuare In pag. a 4-a)

zițtei, care, pc o suprafață de 
circa 7 000 mp, reunește peste 
700 de utilaje pentru mecani
zarea lucrărilor din toate sec
toarele de activitate din agri
cultură și industria alimenta
ră : pentru producția, condițio
narea, depozitarea și valorifi
carea cerealelor șl plantelor 
tehnice; mecanizarea lucrărilor 
în legumicultura, viticultură, 
și pomicultură, sortarea și am
balarea legumelor șl fructelor, 
mecanizarea lucrărilor în zoo
tehnie. De asemenea, sînt ex
puse mașini și utilaje pentru 
irigații și alte lucrări dc îm
bunătățiri funciare. O gamă 
largă dc utilaje, instalații șl 
aparatură relevă progresele în
registrate în ceea ce privește 
mecanizarea și automatizarea 
lucrărilor în industria alimen
tară.

La începutul vizitei, prin in
termediul unor planșe și grafi
ce, ministrul agriculturii, in
dustriei alimentare și apelor 
informează pe tovarășul 
Nicolae Ceaușescu că uzinele 
dc fabricație, reparații și mon
taj din cadrul agriculturii 
noastre au asigurat, an de an, 
— pe baza indicațiilor primi
te cu prilejul diferitelor vizite 
de lucru ale secretarului gene
ral al partidului — un sorti
ment tot mai mare de mașini, 
instalații și piese de schimb 
pentru nevoile unităților agri
cole, iar în unele cazuri s-au 
creat și disponibilități pentru 
export. Se evidențiază faptul 
că în cadrul vastului program 
de mecanizare a lucrărilor din 
agricultură și industria alimen
tară, un rol din ce în ce mai 
mare și-au asumat uzinele pro
prii, al căror plan dc produc
ție a crescut substanțial. a- 
jungînd ca. în acest an. peste 
70 la sută din numărul dc 
tipodimonsiuni de mașini agri
cole și peste 63 la sută din u- 
tilajele pentru 
mentară să fie 
autoutilare.

Vizita continuă în standurile 
Institutului de cercetări pen
tru mecanizarea agriculturii. 
In etapa actuală mecanizarea 
complexă și completă a lucră
rilor agricole, dotarea cu teh
nica ' cea mai avansată, consti
tuie unul din elementele de 
bază pentru creșterea produc
tivității muncii, pentru promo
varea rapidă a tehnologiilor 
moderne în agricultură. Rele- 
vînd cîteva din rezultatele cer
cetătorilor acestei unități, di
rectorul tehnic al institutului, 
Cezar Popovici, informează că 
în cadrul expoziției sînt pre
zentate 80 de tipuri de utilaje 
aflate în curs de asimilare sau 
în producție, menite să ridice 
pe o treaptă superioară nive
lul de mecanizare a lucrărilor

industria ali- 
realizat, prin

Cîmpulung Muscel
Boteni

n orașul in care locuim!

Răspunzînd unei solicitări din partea M.M.P.G., colec
tivul Uzinei de reparat utilaj minier Petroșani a primit co
manda și a finalizat de eurînd, cu cîteva luni înainte de 
termenul stabilit inițial, un important volum de confecții 
metalice și piese uzinate, componente ale unui funicular 
pentru întreprinderea din localitatea Boteni. „Funicularul 
Boteni" — cum au denumit constructorii metalurgiști pe- 
troșăneni noua instalație destinată transportării materiei 
prime, din care se extrage gipsul, pe traseul Boteni — 
Cîmpulung Muscel, în alcătuirea căruia intră molete cu 
diametrul de 1 800 și 3 000 mm, semnalizatoare de echidis- 
tanțare, macaze, podul de cuplare și decuplare și echipa
mente necesare în folosirea unor cabluri de diferite di
mensiuni, a fost construit și livrat benfioiarului înainte de 
termen, ca urmare a însuflețitoarei și rodnicei întreceri so
cialiste pe care o desfășoară în cinstea celei de-a XXV-a 
aniversări a Republicii, metalurgiștii U.U.M.P.

Ponderea cea mai mare din volumul de lucrări nece
sare producerii noului funicular a revenit brigăzii de lăcă
tuși de la secția construcții metalice care a avut în frunte 
pe priceputul comunist CONSTANTIN • VIȘAN, sarcină de 
care brigada s-a achitat cu cinste. Execuția întregii lucrări 
ca și livrarea subansamblurilor au fost coordonate de teh
nicianul dispecer IOAN DUMA de la serviciul producție. 
La Boteni, în aceste zile, se „leagă" firele hărniciei colecti
vului de muncitori, ingineri- și tehnicieni de la U.U.M.P. 
cu cea a montorilor noii instalații dc transport — pentru 
crearea, alături de altele, a încă unei premise în vederea 
realizării cincinalului înainte de termen.

Cu ochi de
In stadiul sau actual de dez

voltare urbanisticii orașul Petro
șani oferă celor ce îl locuiesc 
condiții optime in care să tră
iască și să-și desfășoare activi
tatea.

Volumul mare de construcții 
social-cullurale și lucrări edilitar- 
gospodărești demonstrează în 

. modul cel mai convingător e- 
forturile depuse de organele lo
cale de partid și de stat pentru 
creșterea bunăstării materiale și 
spirituale a oamenilor muncii, 
exemplifică aportul cetățenilor, 
al deputaților și organizațiilor 
obștești la înfăptuirea unui ni
vel civilizat de existență.

Asigurarea condițiilor pentru 
ca cetățenii să participe activ 
la conducerea treburilor ob
ștești nle orașului, la rezolva
rea tuturor problemelor ce le 
ridică dezvoltarea și buna lui 
gospodărire, confirmă pe deplin 
posibilitățile de rare disrpune 
acest centru economico-adminis- 
traliv pentru modernizarea și 
înfrumusețarea sa continuă.

Dacă prezența acestor condi
ții se face pe zi ce trece lot 
mai simțită în fiecare cartier, 
iar rezultatele de pină acum 
certifică manifestarea ardentă a 
dorinței oamenilor muncii d,e

plăcută,a-și face viața cit mai
tot ceea ce se 

nostru,
parlicipînd la 
înfăptuiește în orașul 
trebuie să recunoaștem în mod 
sincer că mai există încă și ca
rențe care umbresc succesele 
obținute.

Ele vizează în primul rînd 
sectorul gospodăresc și cel edi
litar, apoi cadrul mai general 
al ansamblului urbanistic.

îndeplinim așadar o datorie 
civică punînd în dezbaterea pu
blică acele aspecte care nemul
țumesc pe localnici șl produc o 
impresie deloc plăcută vizitato
rilor.

Să pornim deci împreună do 
rîndul acesta pe slrada Repu
blicii - coloană vertebrală a o- 
rașului Petroșani — largă, spa
țioasă, cu multe aspecte demne 
de remarcat ca ținută, dar...

Dar, in cartierul Dărănești, în 
fața Școlii generale nr. 3, șo
seaua prezintă multe denivelări 
șl gropi, zona intersecției cu 
slrada care traversează linia Ic-

rată este și acum (după un an) 
neterminată, șanțul pentru scur
gerea aj elor pluviale din drep
tul cartierului l Mai și U.U.M.P. 
nu este regularizai. îngreunînd 
circulația mașinilor și n cetățe
nilor.

Cu toate că se simte dc multi 
ani nevoia prelungirii trotuaru
lui pe acest traseu, el nu a fost 
construit pină acum. In fața 
turnătoriei U.U.M.P. trotuarul 
este distrus pe o maro suprafa
ță, Iar în zilele ploioase aceas
tă porțiune a străzii se trans
formă într-un adevărat canal 
unde apele depozitează lot fe
lul de aluviuni.

In Piața Victoriei există cel 
mai Intens trafic auto și pieto- 
nal, în consecință șl grija pen
tru buna întreținere, trebuie să 
fie mai susținută. Asfaltul de 
aici însă este deteriorat, cu 
multe gropi mai ales în stația 
de taxi și în fața autoservirii, 
iar în zona de parcare din fața 
aulogării și în stațiile clu auto-

buze murdăria e cum s-ar spu
ne. la ea acasă. Oare tovară
șii Ion Șodolescu, șeful servi
ciului de gospodărie din cadrul 
consiliului popular municipal și 
ing. Gh. Romoșan. directorul 
I.G.C. Petroșani, nu văd aceste 
neajunsuri ? Iar dacă eventual 
le văd. de ce nu iau nici un 
fel de măsuri ?

Nu departe, pe str. Vasile 
Conta pereții clădirilor sînl de
gradați și nezugrăviți, geamuri
le stropite cu nor-oi. fațada Șco
li populare de artă este dete
riorată pe o mare suprafață.

Porțiunea, cuprinsă între ho
tel și parc a străzii la care ne 
referim prezintă aspecte cu ni
mic atrăgătoare. Dimpotrivă, clă
diri cu înfățișări necorespunză- 
toarc, firme mal mult dectt 
bizare acoperișuri sparte, fără 
jgheaburi și burlane de scurge
re a apei. Ca să nu vorbim de

Cornel HOC.MAN

(Continuare in pag. a 3-a)

LA F. 5. H. VULCAN 

Afirmări 
pe tărîmul 
inovațiilor

9

La intrarea în Fabrica de 
slîlpi hidraulici din Vulcan 
te întîmpină o gazetă a ute- 
ciștilor. Intr-un colt se poa
le citi ..Invenții și inovații". 
Curiozitatea te îndeamnă să 
faci cunoștință cu tinerii ino
vatori de aici. In viitoarea 
producției, ei aruncă in lupta 
cu greutățile agerimea crea
toare a mintii ideile nova
toare de perfecționare a 
muncii. Un colectiv lînăr con
dus cu pricer crea unul spe
cialist de inginerul Ion Cre
ții. bucurîndn-se de sprijinul 
și îndrumarea conducerii fa
bricii. se vădește un neobo
sit 'ăulător al noului — în- 
cepind de la proiectarea ino
vațiilor, de la conceperea ra
ționalizărilor și pînă Ia experi
mentarea lmed:ală a lor. El, 
tinerii inovatori de la F.S.H.. 
dau o luptă tăcută dar pa
sionantă și fructuoasă pen
tru fiecare minut cîștigal, 
pentru fiecare gram de me
tal economisit la fabricația e- 
chipamentulul hidraulic de 
susținere. Ne-au atras aten
ția cîteva realizări: strunga
rul Aleodor Bălășoiu și reglo- 
rul Ștefan Ham au conceput 
și realizat un dispozitiv de 
strunjire și filelarc a unei 
piese din ventilul slîlpului do 
abalaj, care reduce timpul de 
lucru normal cu 5 min/bu- 
cală. Eficienta introducerii a- 
ceslul dispozitiv se resimte 
deja prin creșterea producti
vității muncii la reperele res
pective. Pentru reducerea c- 
lortului fizic la strunjirea pre
lungitoarelor fixe ale slilpl- 
lor de abataj și la alimenta-

Ionica FIERARU

(Continuare în pag. a 3-a)
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MEMORIA INIMII
..RECUNOȘTINȚA ESTE

o-

ire,

★

să 
ca 

Ignorăm, 
trebuie

de 
a- 
nu 

și despre care poetul

rezultat : sărăcia Inimii cea mai 
spunea cineva, dintre sărăcii, 

cea de bani

MEMORIA INIMII"
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, de părinți — în forma 
sublimată : recunoștința filla-
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mă intere-
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și In Unirii, de

zile a detronat 
din 

alerta și 
cu „reuniu- 

a altor cîief-

Dan DUMITRESCU

M. P., nu

lăcătușii Matei

cei
Ti

de 
au

Cu ce aducem de la |ară. 
Șliti...

Sîntem din nou în strada In
dependentei. De data aceasta la

reticente...
Nu numai rațiunea care doarme naște mon

ștri ci inima care uită. R« enl, un om albit 
de an’ și de qriji, suferind de o grea boală și 
lipsi: do mijloace — deși lată a trei cojii 
mar’ (căsătorit)') — este nevoii să se interne
ze într-un cămin — spital pc cheltuiala sta
tului. Obllqnt la unele laxe (418 lei), solniță 
ajutorul fiicelor sole printre care și lui A. M. 
din Lupeni. Refuzai de aceasta sub pretextul, 
evident de circumstanță, că soțul ei ..trebuie 
să-și întrețină părinții" (recunoștea, deci, e- 
xistența acestei pioase datorii) se adresează, 
cu inima slrînsâ de durere, organelor judicia
re Abia atunci, In fala oamenilor legii și a 
unei asistențe re o priveau cu stupoare dar 
și cu indignare, fiica și-a amintit că are și >’a 
un lată. Un lată pc caro nu-l purtase in ra
ma Inimii, cum nu-l purtase nici în rama
blșnuiluhii tablou dc familie. Un lată pe ca
re nici nu-l iubise și nici nu-l detestase căci, 
mai rău. nu-l simțise piuă atunci...

Și lotuși... petele acelea — de culoarea ru
șinii — apărute în obrajii el. nu erau, oare, 
semnele începutului de retrăire creatoare a 
unei drame, cu fireasca ei nevoie de autopu- 
rificare ? Să fi înfiorit nare, cu adevărat, 
sub straturi de gheață ale inimii, ghioceii 
celei virtuti — RECUNOȘTINȚA — care 
se prescrie niciodi 
Virqiliu spunea atît de sugestiv, în versurile 
lui. că este „odihna bătrlnetelor" ?. De-ar fi 
așa. ochii tatălui ei nu vor mai lăcrima, îndu
rerat). niciodată—

Respectul Iată 
lui cea mai 
lă — se plămădește numai într-un mediu 
de familie cald, pe vatra încinsă de dogoa
rea dragostei părintești. Sub acest aspect, 
nici o educație nu are coloratura afectiv — 
emoțională mai bogată, ca cea familială. Pe 
acest fond se descifrează alfabetul regulilor 
elementare de comportare, se însușesc — 
convertindu-se în acte de conduită — de
prinderi sănătoase de viată și norme de
conviețuire elevată. Orice sistem educativ, 
care nu se sprijină pe sentimentul pietății 
filiale, este sortit eșecului.

Sîntem, însă, prea adeseori, tentati 
privim actul de inqraliludine, în sine, 
efect al unor cauze pe care le 

ile lipsei ce respect filial

răutate, mai înlîi, pe tirul anilor, înapoi în 
in tulul copilului, în copilăria lui răsfățată 
— din exces de dragoste — sau frustrată de 
bucuriile ei, din indiferență părintească. 
,Or, răsfățul, ca și nepăsarea, duc la ace
lași 
cum 
atît sărăcia de duh, ca și 
de plăceri ale cărnii pot fi învinse de voin
ța omului. Sărăcia în Inimă, nu. Ingratitu
dinea își are rădăcinile înfipte in acest de
șert al înghețului, al vidului și al alienării 
re opun pe fiu, tatălui și pe lată, fiului. De 
aceea, înainte do a face victime, ingratul 
este el însuși victimă a unei educații 
ale in latura ei afectivă și, ca urmare, 
cea etică. Lin infirm psihic și moral. C 
ce îi lipsește acestui infirm este 
memoria inimii. ..Moș Goriol" al 
csle drama Inqroziloare a acestei 
uitări care-1 
zenla fizică 
fericite prin 
la căpălîiul 
uitări care 
cel mai urît 
trariul el, face 
suflet cea mai

mai 
lui Balzac 
pustiitoare 
și de pre-lipsește pe tată pini

a fiicelor — răsfățate și prea 
qenerozilalea sa risipitoare — 

lui do muribund. A aceleiași 
face din nerecunoștința filială 
cusur al inimii așa cum, con- 

din recunoștință podoaba de 
de preț a omului. Cît de 

pilduitor qrălesc, în acest sons, rîndurile ce 
urmează, de o neasemuită frumusețe mora
lă, spicuite din scrisoarea lui Kogălniceanti 
către tatăl său : „De datoria unui fiu recu
noscător este, măcar că e depărtat de pă
rintele său,... să-i arate... în toate zilele vie
ții sale, supunerea, cinstea și recunoștința 
sa... Din cea mai fragedă a mea copilărie
am simții și am primit facerile Dumltale 
de bine. Nu numai că mi-ai dat viața ; dar 
mi-ai arătat și chipurile și mijloacele de-a 
o înfrumuseța... Nu crede dar. prea scump 
mie părinte, că ai făcut toate acestea pen
tru un nerecunoscător și pentru un nemul- 
țumilor. Nu! In toată curqerea vieții mele... 
voi căuta să mă fac vrednic c’e purtările de 
qrije ale Dumftale pentru mine, prin buna 
mea purtare ; și de-a pururi, seara și dimi
neața. voi binecuvânta numele Dumitale. 
Nu cunosc o pledoarie mai caldă și n- 
convingătoare pentru respectul fală 
părinți. Și nici o replică mai usturătoare 
dată necunoștinței, celor ce n-au... memoria 
inimii.

Conștiinciozitate și devota
ment ! Răspunsurile prompte, 
conștiente, în chemarea 
datorie 
ticenfe... 
nulă cu 
iată doar 
bulele ce caracterizează 
chipele de lăcătuși aninoseni...

tntr-una din zile, se schim
ba șaiba moletă la pulul 
principal de extracție Ani
noasa — sud. Și s-a produs 
instantaneu o avarie. O re
mediere cu asemenea direc
ție presupunea 4-5 zile. Tim
pul in care nu s-ar fi făcut 
extracția producției era de 
numai 48 de ore. Doua, sau 
poate trei zile urma ca pro
ducția să stagneze. Dar nu I 
Nu e îngăduit acest lucru. 
Trebuiau luate măsuri urgen
te, trebuiau angajate la ma
ximum eforturile de operati
vitate...

...Și lăcătușii minei Ani
noasa au înțeles. Au înțe
les fără explicitări și impul-

la 
nu presupun re- 
Operatii i'aie tmbf- 
responsabilitale — 
cite va dintre atri-

e-

suri. Ati înțeles că de ei va de
pinde o bună seamă din pro
ducția de cărbune care pier
dut, ar priva economia țării...

Și, iată-T - toți ca unul 
— maiștri, șefi de echipe, lă
cătuși. in încordare. Maistrul 
Iosif Nagy. șefii de echipă 
Aurel Vulcu și Virgil Gră- 
dinaru, " 
Schmit. Petru Miclăuș. Rusu 
Rădoi ■ ~ -
tru Cîrstea, ială-l pe maistrul 
Vasile Cristescu, iată-i pe 
șefii de echipă Litiu lovan, 
C. Birt on, pe Mircea St ateu, 
Mihai Solossi și pe Petru 
Frățilă... lală-i angajați in 
lupta cu timpul, cu ei înșiși...

Au reușit. In numai 48 de 
ore șaiba moletă de la puțul 
principal a fost montată. 
Conștiinciozitate și devota
ment. Răspunsurile în chema
rea la datorie nu numai 

că nu presupun dar nici nu 
admit reticențe...

I. LICIU

David MANII1
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La prima sesizare. în timp ce-o ascultam, nu cu cine 
știe ce interes, pe femeia care-și însoțea perorația, voalată 
de expresii căutate și gesturi frinte, cu-n întreg arsenal de 
imprecații retorice, ne gindeam că e vorba de obișnuitele 
slogene ale„. vecinilor inadaptabili, singuratici, invidioși 
pe tinerii cu vizite multe. Mai apoi, cînd ne-a căutat, vă
dit intrigată, responsabila de scară („de 16 ani stau în a- 
celași bloc, dar așa ceva n-am mai pomenit, e intolera
bil !...*) și ne-a ..desfășurat' întreaga imagine a torturilor 
acustice la care își supun vecinii „fetele de la apartamen
tul prima impresie a început să se destrame. Și s-a des
trămat de iot. metamorfozîndu-se într-un sentiment de in
dignare, la a... patra reclamație. A treia ..dovadă' ne-a fost 
adusă lot de către o femeie care, căutîndu-și soțul plecat 
într-o evaziune sentimentală, a aflat că se ascunde în a- 
celași „cuib dulce', unde, bineînțeles, ea n-a putut să pă
trundă. ultima reclamație decisivă, ne-a fost oferită — 
nici nu vă așteptați să fie altfel — tot de către o femeie. O 
mamă, alertată de faptul că fiul său, un tînăr în pragul 
plecării spre a-și satisface stagiul militar, n-a mai „dat trei 
nopți pr-a(asă", i-, .dial sălașul și. printr-o stratagemă, a 
reușit să sc strecoare în „iatacul" cu pricina. Și găsindu-1. 
într-o ambianță de distracție incertă — cu fum opac, grețos, 
și cafele, și muzică în surdină — n-a putut să se stăpîneas- 
c-ă, împărțind, cu mărinimie, cîteva ..lecții de bună purta
re, totuși nu chiar atît de dureroase*.

Ce se întîmplă — deci, să recapitulăm — pe scara I a 
blocului 3 de pe Aleea Florilor (cartierul Carpați — Petro
șani) ? Liniștea locatarilor (oameni pașnici, la locul lor) 
este. în ultimul timp, din ce- în ce mai des, zilnic chiar,... 
„spartă" totalmente, transformată în cioburi mărunte, de 
un „pelerinaj", fără început și fără sfîrșit. cu destinația a- 
pertamentul 3. Indiferent de oră, cu osebire din faptul 
serii și pînă-n revărsat de zori, pe această scară, urcă și 
coboară, cu pași cadențați, siguri, sau tiptil, furișați, fel de
fel de bărbați (includem în acest cuvînt, știind că radiază 
de plăcere, și pe „nevinovății“ puștani, ce ard de nerăbda
re să se înfrupte cît mai curînd din „dulcețurile*... vieții). 
Unii cunosc drumul, găsesc- urgent ce caută, intră și nu... 
deranjează pe nimeni. Alții au auzit... cumva, ceva, Clndva, 
de la cineva... și dibuiesc, și nu găsesc, și întreabă, și bat 
la u§i. și mârșăluiesc strident pe scări. și se zgiiese la fe
reastra „cu zorele" (că n-au fetele perdele !), și calcă pe 
nervii locatarilor... Un „du-te vino" permanent ! In plus 
soții și mame, cu ochii prinși în nada urii înverșunate, în- 
proșcînd sudălmi și trăznete și năzuind (contra celor ce „pe
trec' în apartamentul 3) ...vendette corsicane. Ce aude 
dinăuntru > Uneori, nimic (cînd „programul" a fost judicios 
întocmit), alteori, o muzică discretă (același caz, dar în 
plus st și dansează), cîteodaU. strigăte incisive de apași 
(fiți fără grijă, stimulentul alcoolic e, îndeobște, puțin și 
se termină repede), alteori, urlete, țipete (e firesc să se 
iste și cite un scandal, cînd totul nu decurge chiar „ca pc 
roate*, conform așteptărilor și intervine neprevăzutul...).

...In Petroșani, pe Aleea Florilor, există, deci, un așa-zis 
„cuib dulce*. Nici nu-și putea găsi altă localizare decîl pe... 
Aleea Florilor! Cine-1 locuiește? Ilina Lăban. Ilina Lăban 
e mama Doricăi Bîrlida. Dorica Bîrlida a fost plecata... un
deva, pentru un timp. A revenit. Acum recuperează un timp 
pe cure l-a ..pierdut' fără folos (așa crede ea). Are „priete
ne" (așa le numește ea), nu prea multe, care-i seamănă, 
are „prieteni* (ața-și închipuie ea) care iubesc viața și des
fătările ei. Ilina Lăban e mama Doricăi. Ea e cea care tole
rează. ««are acoperă și. poate, care... li stimulează pe cei a- 
Jundați (sau pe cale să se afunde) In mocirla imoralității...

încercăm reprimarea unui resentiment zbîrlit, de re
voltă, la adresa „cuibului de viespi' de pe Aleea Florilor 
și nu reușim. Poate organele de miliție ne vor ajuta s-o 
facem. Și fiindcă veni vorba, serviciul municipal al miliției 
nu știe Intr-adevăr nimic despre existența „tremurată' a a- 
cestui apartament 3 ? Ar fi trebuit să știe ! Și să acționeze 
prompt, intransigent, pentru asanarea unui început de mocirlă 
care zgirie simțul olfactiv. Așteptăm... confirmarea și măsuri
le. Și noi și mai ales locatarii blocului 3 le așteaptă...

Sulele de mu de blot uri, 
semețe, confortabile, care 
alcătuiesc noua fată a o- 

rașelor noastre, sînl într-un fel și 
mărturia statornică a unor mo
dificări structurale în relațiile 
dintre oameni. Există un adevăr, 
foarte bine cunoscut, că rapor
tul dintre locatar și... bloc pre
supune, neapărat, un trai civili
zat, beneficiul confortului (prin 
grija statului), ceea ce înseamnă 
totodată înțelegerea deplină a 
tuturor relațiilor impuse de 
conviețuirea în colectivitatea 
blocului. Materialicește și spirltu- 
almente, lot mai dependent de 
efortul și de interesul general, 
cetățeanul se înscrie hotărit cu 
capacitatea și cu interesul său 
In „strategia" comună a progre
sului. Și, cind, in societatea care 
dă o expresie superioară năzu
ințelor umanității spre progres, 
in societatea noastră socialistă, 
absenta din angrenajul social a 
unui individ —această anacroni
că „simbioză" între neînfăptui- 
rea unor îndatoriri și lipsa de 
conviețuire civilizată, cu mani
festările de tulburare a ordinii 
publice — se opune, sfidătoare, 
invoclnd acel principiu fals cu 
„e casa mea, plătesc chirie și 
fac ce vreau !", putem oare să 
rămfnem indiferenți ? Mai exis
tă, încă, cetățeni in blocurile 
noastre, care tin neapațat să ne 
facă... viata imposibilă, depășind 
limitele admise omenește, prin 
scandaluri, tipele, petreceri cu 
muzică sau fără, zile și nopți 
în șir să masacreze, pur și sim
plu, odihna semenilor lor.

— O femeie s-a plins, (ă la 
etajul IV, in blocul dv., se fac 
scandaluri. Șl este zgomot de 
nesuporlat! Și dv. locuiți la eta
jul III, chiar nu vă deranjează ?

— Și dacă mă deranjează, ce 
să fac? (s-a scuzat Iosif Balog 
din cartierul Aeroport — Petro
șani, str. Independentei 15, ap. 
11). Lucrurile au mers mult mai 
departe, l-am dat în judecată, 
s-a obținut ordin de evacuare, 
s-a... dar, ce să mai vorbim. Iu 
tțlUmă instanță au fost mulați 
undeva, pe Viitorului...

onsemnărj, niște în- 
timplări oarecari? Nicidecum. 
Familia lui lulius Beciky a locu
it la apartamentul nr. 15. Elisa
beth, soția lui lulius, veșnic a- 
maloare ne chefuri, o petrecă
reață „de profesie", sfidînd cele 
mal elementare reguli de con
viețuire, ani de 
liniștea și buna orînduială 
bloc — in plină noapte 
blocurile vecine — 
nile" ei, in compani 
Iii (Alexandru Cîmpean, apari. 
13 șl Aurel Ivancu, ap. 3, și ei 
amatori de scandaluri. „Cind lo
cuiești singur intr-un aparta
ment cu două camere, cum este 
cazul lor, îti poți permite!" — 
ne declara președintele blocului. 
Elena Rogoz) și într-o zi. s-a ob
ținut, după „lungi bătălii", ordi
nul de evacuare. S-a obținui... 
și cam atît!... Acum, după ce 
și-a alungat bărbatul, Elisabela, 
eroina marilor scandaluri, fără 
profesie și obosită de „muncă" 
a fost „transplantată" cu îngă
duința „cuiva" lingă grădinița 
de copii din strada Viitorului 9, 
în apartamentul 2...

In blocul 22 din strada Inde
pendentei, la apartamentul 52, 
stă familia Dominic Hrișcan. 
Stă ! Pe Hrișcan nu-l interesea
ză că timpul curge vertiginos 
prin noi, <ă are datorii la Încăl
zirea centrală (1 500 lei), el, stă 
și așteaptă ca biologii și medicii 
să-i preîungească... durata vieții. 
Cînd îi amorțesc oasele de alîta, 
ședere, își „angajează un ciu
buc" în particular, zugrăvind, A- 
poi se întoarce și stă In conti
nuare.

In același bloc, Ja apartamen
tul 24 locuiește Aurel Feneș. ; 
De ac elași princ ipiu. De ce. să Iu- , 
< reze < ! Casă are, datorii pejnă- , 
sură... De ani de zile munca,,nu t 
se prinde de el, cum nu se prin- , 
de apa cir- gîscă".

•Statul l-a dat apartament ? 
I-a dat...

<’ h i an în .urmă, Silviu1 Ti* • 
rea, șofer la I.C.M.I.N., avînd la 
dispoziție mașina instituției, s-a 
pus pe „pricopseală". Ghinion I 
La un transport de lemne, pe

S-ar putea, eventual, 
găsi cineva, care să 
conteste cum că rîn- 
durile ce urmează s-ar 
înscrie pe linio preocu
părilor educative, și în 
consecință, să afirme 
că locul lor nu prea se 
justifică in tematico a- 
estei pagini. Mă rog, 

■ dreptul lui, dar eu 
ini gata să dovedesc 
onlruriul. O expunere 

imagini, 
mă r 

re se 
cultivCz în 

dragostea pentru 
musețile patriei, 
tă în primul rînd 
mesaj de formare 
dezvoltare a sensibi
lității, iar sensibilitatea 
este în fond unul din 
componentele esențiale 
ale conștiinței. Aș mai 
putea, bineînțeles, spu
ne încă multe, in teme
iul cărora să-mi susțin 
punctul de vedere. Mă 
(onsider însă... destul 
de motivat, încit să 
mă pot referi la ceea 
ce de fapt mi-am pro
pus să spun.

In orașul Lupent, si
tuat in plin centru 
(lingă policlinică și... 
palatul culturii) Qste 
implantat un panou-pli. 
ani, pe teme turistice. 
El se află în grija bi
roului de turism pentru 
tineret din acest oraș. 
Se află e un fel de a 
spune, pentru că în

realitate nu are nimeni 
grija lui. Cel puțin, 
starea în care a ajuns, 
nu poale duce la o altă 
concluzie. Doar cîleva 
aspecte : peisajul inti
tulat „Bifurcatie", a a- 
juns pe undeva prin- 
tr-un colt a) panoului,

pentru a „rezista" to
tuși pe panou, o adevă
rată echilibristică.

încolo — praful, ne
șters probabil nicioda
tă, își extinde nestin
gherit amprentele. Iar, 
pentru ca să nu fie lăsat 
prea singur In migă-

Omul, trecătorul tentat 
să se oprească pentru 
o clipă și să privească 
admirabilele peisaje, 
după care să pornească 
apoi mai departe, du- 
cind cu el pe undeva 
prin suflet un neaștep
tat * 
de 
(în 
va 
tul

, ca aceea 
voi referi, 

e urmărește 
om 
fru- 

poar- 
I un 

și

(totuși) 
educative

locul lui fiind rămas 
pustiu, un altul, pur- 
tlnd numele „Terestră" 
e gata într-adevăr să 
facă cunoștință cu 
mîntul (se mai
doar într-un singur 
colt), iar temerara ima
gine fotografică denu
mită „Acrobație" își 
justifică în chip meri
toriu numele, făclnd,

loasa dar consecventa 
tireabă de degradare a 
expozeului despre care 
este vorba, apn prove
nită din ploi, a înțeles 
să-i vină în ajutor, in- 
filtrlndu-se pe sub ra
me, coșcovind și îngăl
benind hirlia.

Așa stind lucrurile, 
scopul propus, este de 
la bun început anulat.

dor de cunoaștere, 
drumeție, va pleca 
cazul cînd totuși se 
opri, ceea ce e des- 
dc incert) dezolat, 

însoții cel mult de 
zîrobet amar...

Oare, într-adevăr, 
ce au confecționai 
cest panou, initial 
«nare atractivitate, 
uitat de el ? Sau cum 
se explică faptul că 
nu-i mai acordă nimeni 
nici o atenție ? E nu 
numai păcat de muncă, 
dar și foarte dăunător 
să tragem cu penelul 
murdar peste ceva ce 
a început atît de fru
mos și a cănii utilita
te nu poale fi pusă la 
îndoială! Pentru 
revenind la ceea 
spuneam inițial, e 
tuși vorba de o 
blemă cu incontestabi
le semnificații educati
ve. Sau, poate 
orășenesc de 
pentru tineret Lupeni, 
«re o altă părere ? Da
că da, atunci să și-o 
susțină, iar dacă nu, a- 
tunei să ia măsurile cc 
se impun. Grabnic 1

0 Ludovic Falavegi din 
Vulcan (Aleea Muncii, bloc 
C, ap. 1) are două nelămuriri 
— bineînțeles acestea nu sîdI 
nici primele nici uu vor fi ul
timele — în legătură cu uncie 
practici di comerț. Prima : 

e posibil ca, din struguri 
de calitatea a II-a să se poată 
extrage cele mai bune „exem
plare", deci struguri de cali
tatea I („pentru o domnișoara 
tînără și foarte chipeșă") și 
ciorchini striviți, stricat), deci

de calitatea a llf-a (pentru 
dînsul)? Este posibil, da. și a- 
ceasla înseamnă servire pre
ferențială și nu... e admisă. 
Legea sancționează astfel de 
practici în comerț. Nu trebuia 
să primiți marfa și să sesizați 
inspectoratul comercial! A 
doua : de ce se condiționează 
vînz.area berci cu servirea 
neapărată a meniului de prînz 
la „Cocoșul de aur" ? De ce ? 
Pentru că c necesară și vîn- 
zarea producției proprii a res
taurantelor. Nu e bine că „se 
condiționează", dar e bine, to
tuși, că se pune accent...

0 Un grup de fochlști de 
ia încălzirea centrală dorește 
un răspuns din partea redac
ției, în privința unor „proble
me". pe care, dacă ar fi ce
rut lămuriri conducerii I.G.L., 
nu le-ar mai fi avut. Așa că... 
In tot cazul, după cum am 
fost informați, nu aveți drep
tate, dv. solicitați ceva ile
gal...

undeva pe lingă Hațeg (decela 
Hațeg!), mașina s-a răsturnat șl 
a ornoril un om. Din ziua aceea 
nici Tirea nu mai lucrează. In 
strada Păcii nr. 10, apartamen
tul 22, am găsit-o pe soția sa.

— Unde-i soțul dv. ?
— La (ară.
— Ce face acolo ?... Cu 

tra:ti ?

consecința e, de regulă, una sin
gură : PARAZITISMUL.

...Pe Ion Pielea din strada Vii
torului 36, apartamentul 18, II 
cunoaște un cartier întreg. Ma
re amator de jocuri de noroc 
(acasă șl pe terasa restaurantu
lui „Parîngul"), trăiește clin în
chirierea apartamentului „cu o- 
ra", la diverși „lipi", amatori de 
aventuri amoroase, un infirm e- 
tic și social, un automutilat de 
tot ce reprezintă potențial sufle
tul omenesc...

DÎNȘII (persoane marcantei) 
NU SE JENEAZĂ SĂ LO

CUIASCĂ ÎN APARTAMENTELE

, nr. 14, apartamentul 38, care de 
ani de zile aparține lui Sever 
Glurea, unul care „clndva" a 
schimbat... 5—6 întreprinderi, 
•iar acum... Acum loc uiește la ta
ră. Fără profesie, fără... Ba nu, 
cu doi chiriqși, buni ■ ■ ■ • 
deși Sever Giurea arț 
însemnate la încălzirea centra
lă (1 500 lei). Este posibil, de ce 
să nq fie ?

Cind nepăsarea fată de 
ceen ce »e intîmplă In jur 
se aliază cu mirajul pen
tru viața comodă, mai româ
nește cu lenea, cu trîndăvia,

...„Liderul" celor care n-au nici 
o ocupație, dur nu Se jenează 
să locuiască in apartamentele 
construite, de stat, pentru oame
nii muncii, este Ion Ion, din 
strada Unirii 3, apartamentul 2. 
Figură mult mai definită, cu ae
re de „remizier", acest Ion Ion 
privește de sus la „existența" 
celor ce se obosesc muncind, șl 
asta de ani și ani, cu intermi
tențe. Hotărîre judecătorească 
de evacuare există, dar... alit!

Marfa Predatu și fiica sa, din 
str. Păcii 20, apartamentul 6, 
mari amatoare de aventuri, au

dat o altă destinație apartamen
tului. Acum sini In alertă.
— In zilele acestea veți fi e- 

vacuate!
— Nu cred. Avem și noi drep

tul...
Ce drepturi are

știm. Cert este că manevrările 
incerte n-au dus-o prea depar
te...

Am preferat să zăbovim asu
pra unor exemple extreme, pen
tru că cinismul unor indivizi e 
de multe ori de neînțeles. O în
trebam, așa, in treacăt, pe M. P. 
dacă îi este Indiferent ce se va 
intîmpla cu fiica ei, miine. Ne 
răspunde, fidel Întregii atitudini: 
„Ce vă interesează ?"

...Există, implicit, în momentul 
în care locuiești într-un bloc, 
o slrinsâ relație obiectivă intre 
tine, ca locatar al unui aparta
ment, și ceilalți locatari ai blo
cului. Unii spun : dincolo de pra
gul ușii meîe nu vreau să știu 
nimic ce se r 
mă amestec, 
pe nimeni, nu 
sează. Vrei nu vrei, această rela
ție însă există. Dacă nu ții cont 
de ea, înseamnă 
săși realitatea... 
nole din strada 
(clndva a locuit .
unde a fost „izgonit" de loca
tari), fost miner, acum pensio
nar „pe caz de boală', aproape 
zimic accentuăm, zilnic, Se dedă 
la adevărate demonstrații scan
daloase, tulburlnd liniștea loca
tarilor, a străzii și, de ce să n-o 
spunem, viciind viata celor din 
jur. Că are „încălzirea" neplătită 
de luni și luni de zile, pe el 
nu-l interesează, dar că se poa
te „griza" pentru un „viitor" 
scandal, e în permanenta sa 
preocupare.

— Ce așteptați de la ziua de 
mîine, tovarășe Lungu ?

- V-am spus că îmi este indi
ferent. Absolut indiferent. Am 
lucrat In Aninoasa, am...

— Aveți datorii la încălzire, 
chirie de peste -1000 de lei. Cum 
le veți achita dacă...

Dumitru Lungu, din strada U- 
nirii 24, un b&rbat in toată firea, 
omul care „n-are chef" să lucre
ze pentru alții, nu pare alertat 
de sumă (Ce sini 4 000 de lei, 
pentru el!...) are omul casă, .ire 
căldură, de ce să-și facă proble
me ? Așadar, un alt dezangajat, 
într-o orînduirc a muncii tulu- 
ror pentru toți, nu poale li decît 
un parazit.

S-a Înțeles, credem. Toate a- 
cesle cazuri au In aria lor lo
catari deținători al unor spații, 
în care trăiesc fără să munceas
că. Situația lui Ion Pielea, un 
schilod moral, un cartofor înră?, 
care Știe să „golească" buzuna
rele multor naivi, nu e singular 
în orașul Petroșani. Lipsa de fer
mitate a organelor chemate șă 
aplice legea, a încurajat existen
ta și a cazurilor Ion Ion, Glu-or- 
ghe Manole, Elisabeta Boc kv, 
Maria Predatu, care în egală 
măsură sini un preț plătit pen
tru menținerea și încurajarea 
viciului. Tainul indiferentei o a- 
chitat cu un soi de sfidare, de 
dispreț la adresa celor (are 
muncesc și care au dreptul la 
liniște, la odihnă. Altă explicație 
nu există. Cocoloșiți sau tolerați, 
acești paraziți ai societății s-au 
deprins treptat cu „ideea" că 
munca e făcută pentru alții. Con
vingere periculoasă, deoarece 
implică tocirea totală a simțului 
de responsabilitate socială. In
diferenți fată de propriile obli
gații. dar interesați să subexis- 
te, neangajatii se închid treptat 
în crusta simulării, lăsîndu-si 
deschis doar orificiul disprețu
lui și al sfidării celor care mun
cesc.

Prin aceasta parazitul e nociv. 
El încalcă flagrant principiile 
drepte c>e regleazâ societatea 
noastră, relațiile de repartiție. ȘL 
mai ales, pilda sa, reflectată în 
conștiințele slabe, poale impre
siona, poate tace prozeliți. Toc
mai de aceea', 'itualia r are s-n 
creat în unele cartiere din Valea 
noastră nu ne poale lăsa... indi
ferenți. ,
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în balanța îndeplinirii sarcinilor de producție, două brigăzi

miniere din abatajele cameră ale minei Aninoasa

I Vrednicia, dăruirea și hotărirea Cînd există măsuri
I

I

I
i
$
I

I

sint criterii sigure pentru reușitele
brigăzii lui luliu Damian

7enswnra fncecerii ro
dai iste crește cu fie
care zi ce ne apropiem 

de primele zile ale trimestru
lui in care vom frece Ia „nu
mărătoarea inversă*, adică la 
ceea ce s-ar puf ea numi a- 
saltul decisiv al planului pe 
anul 1972. hi dialogul viu, ;>a- 
sionani, dintre angajamente și 
realizări, dialog In txire fap
tele pot v ' “ -
tîietate. 
cameră 
torul 1. 
conduși 
au adăugat și adaugă noi fap
te în cronica dc muncă, cli
matului viguros, propriu fn- 
dirjitclar competiții in care 
oamenii se depășesc pe ci în
șiși. își Ini rec cotele cele mai 
înalte ale propriilor lor per
formanța. se fac tot mai pu
ternic simțite.

— Camcriștii lui Damian — 
ne mărturisea Ștefan Cristea, 
președintele comitetului sindi
catului. sint inimoși, mereu 
cu initiative dc a da cft mai 
mult cărbune. De aceea nu ne 
miră ră olanul anual, la zi. 
este îndeplinit și chiar depă
șit cu 13(10 toiie. La luliu 
Damian, șeful cameriștilor din 
stratul 3. nu trebuie să-i pri
vești mîinile. n-ai timp sa i 
le vezi ' — e ca un argint 
viu, mereu in alerta, omul 
mic de stat și repezit la vor
bă. pentru care frumusețea 
de largă respirație e munca, 
căreia i se dăruiește din 1949 
in totalitate ..Munca este pen
tru mine și pentru ortacii 
mei ceva necesar, o datorie: 
cînd ceri mai mult pentru 
viața ta trebuie să și dai mai 
mult*.

— Ca să te menții fn ritm 
înseamnă să muncești cu se
riozitate. să fii înțeles de oa
meni. să existe o disciplină 
severă, să ai „cum zicem noi*, 
tot ce iți cerc abatajul, și nu 
trebuie să ne roage nimeni ca 
să dăm cărbune. Voi n-am a- 
lins nu știu ce cote inalte: 
6,30 tone pe post. In loc de 
28 de oameni, sîntem 20 Uti
lajele sint vechi, in duda 
promisiunilor din partea șe
filor, nu avem o aprovizio
nare materială ritmică; ce să 
mai spun, cred că s-ar obține 
mult mai mult dacă s-ar reuși 
să-i scoată pe unii din amor
țeală, din nepăsarea asta ca
re i-a îmbolnăvit pe tehnicieni 
și ingineri.

Acestea sînt spusele lui Ion 
Jurcan, un om care alături 
de ortacii lui, în sectorul I al 
minei ..are un cuvinl greu de 
spus" pentru producția de 
cărbune. El n-o spune, dar o 
spun oamenii din schimbul lui, 
opinia cea mai autorizată fi
indcă „el’, colectivul, știe să 
aprecieze calitatea omului, a 
timpului și a muncii. Ceea ce

și trebuie să aibă fn- 
minerii din abatajul 
nr. 7, stratul 3, sec
ai minei Aninoasa, 

de IULIU DAMIAN,

trebuie subliniat este că în
tregul colectiv și-a dovedii 
din plin atașamentul și hăr
nicia privind organizarea și 
folosirea ttmpdui de lucru în 
abataj. Numărul posturilor 
planificate In luna august, de 
exemplu, a fost 648, produc
tive insă (folosite), numai 639, 
dovedindu-se că organizarea 
la frontul de lucru, discipli
na, e obligatorie pentru fie
care membru al colectivului. 
,.Dacă utilajele m-ar ajuta — 
astăzi (19 septembrie n.n.), 
am stat, în total două ore, 
din cauza ruperii repetate a 
lanțului de „crafer", dacă 
s-ar pușca la vreme. dacă 
transportul (c o întrebare a- 
proape generală „de ce nu 
funcționează transportul ? /“) 
ar fi „pus pe roate", ne spu
nea minerul loan Bulz, scoa
terea cărbunelui, la plan și 
chiar depășirea acestuia, ne 
indrituiește. o dată în plus, 
să afirmăm că, asigurind 
,niște" condiții normale, să 
le zicem, rezultatele ar fi cu 
mult mai mari decît sînt*. 
Cuvintele minorului sînt sin
cere, pornite din cunoaștere, 
din experiență.

— Cum ați popularizat 
dumneavoastră rezultatele bu
ne pe care le-ați obținut și le 
obțineți ?

— Poate că nu-i bine spus 
„popularizare". Abatajul nos
tru e un abataj așa cum sfnt 
90 la sulă din abatajele din 
Vale, nu-t ceva care iese din 
comun să spui că ai strat „nu 
știu cum”, nu, totu-i normal, 
dar dacă... rezultatele ar fi 
gioale mai bune.

— De ce la dumneavoastră 
„se poate' și la alții nu ?

— Pe undeva se greșește i 
n-aș vrea să mai amintesc de 
aprovizionare am obosit, am 
putea spune să mai vorbim de 
asta ; nu-i suficientă experien
ță, nu se știe organiza lucru 
la ort (asta-i mare lucru!); 
indisciplina și mai ales asis
tența tehnică (maiștrii, ingi
nerii, auxiliarii noștriaceș
tia sint factori care hotărăsc 
soarta producției de cărbune.

Cuvintele au un tîlc. Mine
rul VASU.E ANDREI la rin- 
dul lui m-a întrebat și el: 
„Ce credeți despre minerul 
care lucrează la abataje ca
meră de 24 de ani ? și. In 
iuncțif de răspuns, am înțe
lege dacă e sau nu vorba de 
jiu știu ce fapte ieșite din 
comun* Și am proceda In 
consecință Nu insinuăm, dar 
experiența eMe argumentul- 
cheie, tot ce ar urma după 
asta nu mai are importanță, 
experiența hotărăște soarta 
oricărui colectiv, aceasta este 
părerea oricărui minier, și ea 
„coincide* cu rezultatele pe 
care le obținem".

Sfnt iui colectiv untf, 
care „oficiază" cu hărni
cie fi dăruire plusul de pro
ducție, acele rezultate pentru 
care nu există comentarii. 
GHEORGHE ENACHE, și 
ION JURCAN. minerii cei mai 
experimentați, a căror com
petență In Jainele’ abatajelor 
cameră n-o mai pune nimeni 
la îndoială, IOAN BULZ, mi
ner inspirat și inventiv in- 
totdeauna, alături de care LU
DOVIC BARDOSI și VIOREL 
CVOBANU — ..neastîmpăra- 
tuV cum i se mai spune lui 
Ciobanu, omul care se „a- 
prindc" ca focul la muncă. 
VAS! LE ANDREI, PETRU 
BORCA, vagonetarii VAS1LE 
VICTORIA 11, N1COARĂ 
ROTEA. MARTIN BURI EC, 
VASJI.E DAMIAN sînt de a- 
semenea alți ortaci care in-

formale și rezultatele sînt 
pe măsura formalismului

Nu pol să nu notez încă 
de Ia Început In colțul

carncțcluluf :
— în componența brigăzii 

numai doi mineri au experien
ță de muncă 1d stratul 13;

— transportul, c’eși exploa
tarea minieră Aninoasa dispune 
do un parc serios de locomo
tive Diesel, funcționează de
fectuos j

— aprovizionarea, obligativi
tatea cate ar trebui să lie ne
slăbit fn 
sei torului, nu este onorată de
cît parțial, de multe ori, de

1 loc j
— indisciplina, absențele 

nemotivate, fluctuația din bri
gadă lasă amprente adinei In 
munca colectivului.

Cunoscînd aceste lipsuri, a- 
vînd la îndemînă cîteva cifre, 
încercăm să realizăm o sinte-

olențla conducerii

FAȚĂ ÎN FAȚĂ |
tregesc un portret colectiv, o 
brigadă cu oameni pricepuți, 
destoinici, unii mai tineri, alții 
mai puțin tineri, dar cu toții 
stăpiniți de același ideal : 
MUNCA. Cu luliu Damian 
ne-am revăzut la comitetul 
sindicatului Era puțin trist

nervos...
— Noi ne zbatem, căutăm 

să ținem pasul cu cerințele 
planului (și nu s-au dezmin
țit niciodată !), fn timp ce pe șefi 
nu-i doare capul... Și a? mai 
adăuga un lucru : oamenilor de 
reqie. ajutoarele noastre, juir- 
că lc-a pierit sămînța! Aja 
cum merg treburile acum, e 
greu de „pronosticat0 ce va 
fi pină la sfirșitul lunii. To
tuși noi ne străduim, facem 
totul ca să ne ținem fn rfn- 
dul fruntașilor.

Acum știm pe viu că rezul
tatele cameriștilor de Ia nu
mărul 7. sint un merit colec
tiv. Dar, fie că este vorba de 
ruliu Damian, de întrecere cu 
timpul, rezultatele 
corelate cu interesele 
ale omului, formează un cli
mat sănătos, deschis, 
tor de noi inițiative 
țiune care poate constitui 
model pentru multe brigăzi de 
la Aninoasa. „Portițe" exis
tă : atit cft există elan, spirit 
colectiv și optimismul nece
sar, dincolo de rezultate, ca 
animatori autentici stJt oame
nii. Oamenii minei, zestrea 
de aur a adîncului.

obținute, 
majore

genera
și ac-

za: „Esle edificator, cred — 
ne-a ajutat maistrul principal, 
Nicolae Pușcaș, din cadrul 
sectorului II al minei — să 
ne oprim asupra faptului că 
brigada condusă de Victor 
Andrițoiu, din stratul 3, nu 
și-a onorat obligațiile de plan 
încă din luna aprilie. Sint ne
mulțumiți și minerii, sîntem 
nemulțumiți și noi cei che
mați să-i ajutăm, să-i îndru
măm din punct <fe vedere 
tehnic". De ce s-a ajuns aici? 
In luna iunie, de exemplu, 
brigada lui Victor Andrițoiu. 
a rămas sub plan cu 5 tone, 
In iulie cu 722 tone, în au
gust a făcut un salt neconvin
gător aproape datorat, după 
spusele maistrului „am avut 
3 surpări datorită lipsei de ex
periență a oamenilor", după 
spusele șefului de sector, ing. 
fosil Tomuș „întîmplăloare", 
situații care au ținut, fără a 
exagera, brigada în Joc.

Brigada, oamenii ei, au făcut 
„după putință și condițiile 
create" totul, a încercat să se 
ridice din „canoanele" obișnui
tului, din șabloanele cu care 
i-au încorsetat unii „specialiști*, 
zadarnic însă: cifrele, acea 
cronologie care, dintr-o dorin
ță sau alta nu s-a putut în
scrie ca „pozitive" la rubrica 
depășiri. Cine poale spuue că 
o încercare de autodepășlre, 
de a nu mai fi azi ceea ce ai 
fost Ieri nu e o dorință, un 
sentiment profund omenesc ?

Disculînd cu Victor Andrl
țoiu, înregistrăm, totuși, un 
fapt : „Cînd mi s-a încredin
țat brigada (brigada pe care o 
conduce acum n.n.j, era un

început pentru mine, aveam 
niște promisiuni, care de fapt 
au rămas promisiuni. In co
lectivul brigăzii nu am declt 
doi mineri cu experiență In 
straiul 13, un strai destul de 
greu, testul se „cern" de la o 
săptămînă la alta oameni de 
ocazie, o fluctuație care de
zorganizează potențialul (olec- 
livnlul, creîndu-l greutăți. Nu
mai vorbesc de «lisciplină..."

Victor Andiițolu o răspuns 
nedumeririlor noastre și prompt 
șl exact. II întrebasem, adică, 
dacă nu I s-a propus o Infu
zie în brigadă, oameni care să 
poată face față sarcinilor ce
rule, minori cu experiență. 
N-am reușit să-l prind re 
„picior greșit*, buzele i s-au 
strlns a necaz, încrețiturile 
frunții s-au făcut valuri înspre 
rădăcina sprincenelor, ceea re 
i-a accentuai și mai mult ne
cazul. Cînd vorbește, vocea i 
se face mal groasă, iar ochii 
aruncă numai fulgere." La fie
care sfîrșit de lună ml se pro
mite de la conducerea secto
rului (II) „că facem asta", „că 
lacom pe aialallă" în fond nu 
se face nimic. De fapt, să fim 
In clar: nici un miner cu 
„cap", atunci cînd știe cum 
îți merg treburile. în abataj, 
nu vine să lucreze la line, <e 
duce acolo unde există condi
ții, bună organizare și înțele
gere. Cînd un sector sau o ex
ploatare nu merge, unii ingineri 
își c’au demisia și pleacă. Mo
tivul : „eu nu lucrez pe gra
tis I" — măcar dacă ar lucra. 
Și dacă inginerul, care „se 
spune" că e mal conștiincios, 
procedează așa, avînd în ve
dere cîștigul, de ce am crede 
că minerul e altfel ? Doar în 
fond, venim la mină șl pen
tru ca să muncim bine, dar 
și pentru ca 
ne !*

Și lotuși, la 
cu o falie
nit ,;cu armarea,

să cîștigăm bi-

Victor. Andrițoiu, 
greu de slăpî-

cu fluctuație 
de bameni, cu absențe nemo-
tivaje care au însumai, numai
în illima lună peste 30 de
posturi, cu oameni’ten Nicolae 
Enciu, Lazăr Drăgănescu. Ioan 
Cozma indisciplinați, cu repe- 
lale lipsuri nemolivate, în 
ciuda acestor condiții, brigada 
s-ar fi putut înscrie pe drumul 
colectivelor cu experiență, al 
fruntașilor.

— Vrei să muncești, spunea 
Ion Carp, te străduiești chiar, 
dar... Eu unul nu-i pri
cep de ce, eu miner care 
nu vin la mină să car lemne și 
fier ci să dau cărbune, sînt

Extinderea mai accentuată
a mecanizării

(Urmare din pag. !)

eompresoare de 45 mc, iar la 
puțul central, în Silitorul apro
piat, vor începe să fie monta
te alte cinci eompresoare de 
45 mc. De asemenea, pentru o 
mai rapidă verificare a utila
jelor reparate și revizuite, sînt 
în curs de montaj standuri de 
probă.

Ca un răspuns la cerințele tot 
mai acute ale scurtării timpu
lui pentru pușcare în abataje, 
sînt. in faze de 
mașini de făcut 
tru buraj.

Există dovezi 
primă cauză a 
lajelor la întreaga lor capaci
tate, desele stagnări — defec
țiuni electrice și mecanice în 
abataje — este legată de fac
torul om. In totalul forței de 
muncă avem mai mult de 55 
Ia sută personal necalificat. So
luționarea problemei se impu
nea strigent, mai ales după 
trecerea la 4 schimburi; se ce
re să calificăm, după cerințe, 
Ia locul d< muncă un număr 
mare dc oameni; acum de pildă, 
pregătim 36 de electricieni, 30 
lăcătuși subterani. 32 lăcătuși 
suprafață, 16 strungari (cursuri 
serale), plus cei care se cali
fică la școala profesională sera
lă. aceasta ne va ajuta să fa
cem față marilor cerințe ale 
producției Ne iipsrsc încă e- 
fectivele și de aceea se produc 
întîrzicri in remedierea unor 
defecțiuni electromecanice, ca
re, de multe ori, aduc preju
dicii serioase sectoarelor 
producție și exploatării.

Adăugind la cauzele aminti
te. și altele, ca, de exemplu, 
eetlilalea necorespunzâtoere a 
transportoarelor cu raclete 
TR-2 «i TR-3 (în atenția 
U.U.M.P i. defecțiunile mecani
ce și electrice ale utilajelor — 
avem tabloul neajunsurilor ln- 
lîmpinate aproape zilnic_  pes
te 3 000 orc stagnare numai în 
lunile iulie și august, în aba
tajele minei. Și, în aceste, con
diții, producția de realizat e- 
vident este afectată negativ. 
Am încercat pînă acum multe 
căi de soluționare a probleme
lor, și, în special a efectivelor. 
Reducerile de «regie*, cum e 
„moda1* la noi, a căzut pe auxi
liari, adică pe mecanici și elec
tricieni, iar la deranjamente, 
deși distanțele, acele zone cu 
adevărat mari, nu le putern a-

experimentare, 
„găluște* pen-

concrete că o 
nefolosjrii uti

de

coperi cu ceea ce nc-a rămas, 
încercăm să ridicăm gradul de 
mecanizare, acolo unde e posi- 
biL De pildă, se vor Instala 
împingâtoare de vatră, se va 
introduce mecanizare la gurile 
de încărcare, se va extinde 
susținerea cu slîJpi hidraulici, 
introduce combinele la straie
le cu înclinare medie. Există 
posibilități enorme pentru me
canizare, dar nu și înțelegere 
din partea organelor de resort 
Cred că s-a exagerat pe unde
va cu reducerea personalului 
calificat și specializat din ex
ploatare. Mecanizarea își găseș
te locul peste tot la mina noas
tră. Mal trebuie adăugat faptul, 
că utilajele se defectează de o 
prea lungă întrebuințare (în
trerupătoarele, mașinile de în
cărcat). ar trebui luate măsuri 
de recuperare a acestora și re
vizuite la timp. Găsesc intere
sant de studiat și chiar de a- 
plieat, acordul global pentru tot 
efectivul mecanic a) minei. Am 
în vedere faptul 
materiale la 
hotărîtor în 
nei și buna 
lejelor.

Extinderea 
impune măsuri concrete peste 
care nu putem trece cu vede
rea. trebuiesc eliminate stagnă
rile manifestate In prima jumă
tate a lunii septembrie — pes
te 1 273 ore în abataje, din 
cauza defecțiunilor mecanice și 
electrice — în sensul că nu 
putem rămîne indiferenți asu
pra modului ți felului eum se 
rezolvă asemenea defecțiuni. 
Exploatarea unor utilaje și ma
șini, cu mult peste timpul lor 
de folosire — întrerupătoarele 
depășesc 2-3 ani — proasta ca
litate din fabricație a T.R.-uri- 
lor (U.U M.P.). lipsa persona
lului de întreținere, inevitabil, 
aduc prejudicii serioase planu
lui de producție al exploatării. 
Va trebui să ne mobilizăm toa
te forțele, să întreprindem mă
suri eficiente pentru extinderea 
mecanizării, conjugîndu-ne efor- 
kirile. în lumina directivelor 
partțdului, pentru o me
canizare eficientă, activă și 
continuă, dirijată în spriji
nul extracției dc cărbune, 
pentru ușurarea efortului u- 
man. Este timpul să acționăm 
ferm. în toate compartimentele 
minei noastre. Oanalizîndu-jne 
loate eforturile în direcția me
canizării, a extinderii acesteia.

cointeresării 
om, deci un pas 
întărirea disci pl i- 
funcționare a uti-

și mecanizarea,

Afirmări pe tărîmul Inovațiilor
(Urmare din pag. 1)

rea strungurilor cu țevi, prin 
înlocuirea operației manuale 
— au fost realizate de ase
menea două Ingenioase dis
pozitive ; autorii lor — Ion 
Covaci, Vaslle Mlchl, mais
tru) Mlhal Gndas șl lăcătușul 
Nicolae Stoic.

Preocuparea pentru mersul 
cit mai bun al producției în 
fabrică, pentru a se da echi
pament de calitate înalta mi
nelor din municipiul nostru, 
se manifestă intens Ia F.S.H., 
unde prind 
alte valoroase 
așteaptă decizia 
bunelul pentru 
re. Cunoscînd

■iată o seamă de 
inovații care 
centrale! căr- 
experimen'.n- 
Indeaproape 

necesitățile exploatărilor mini
ere din Valea Jiului, specii!-

cui lor, inginerii Ioan Crețu 
și Dumitru Crăciun au con- 
< opul și realizat un stllp hi
draulic cu ventil protejai ca
re exclude deteriorarea a- 
cestuia în sistemul de exploa
tare cu pușcare-perfnrai e. un 
sltlp de abataj cu spațiu In- 
terdublar activ, aparatul de 
tractat și manipulat In aba
taj „Alma 2500". Acesl apa
rat funcționează cu aer com
primai, este ușor de manipu
lat și vine In sprijinul apro
vizionării tehnico-materiate a 
abatajelor, fdeea unor noi u- 
tllaje de susținere esle încă 
In leagăn — ne-a mărturisit 
inginerul I. Crețu ; e un se
cret pe care, deocamdată. II 
păstrăm pină la realizarea a- 
cestora. Acestea sint doar cî
teva din realizările acestui

Inimos colectiv de Inovator! 
din care mai amintim pe teh
nicianul Gheorghe Cîmpeanu. 
maiștrii Francisc Matlus. loan 
Cenușă, Emerlc Ghergely e- 
lectricianu) Nicolae Carasca.

O mînă de oameni a căror 
orqani/are-'nu se poale ridi
ca la pretenția unul colectiv 
de cercetare științifică nc-a 
convins că prin inițiativa 
creatoare și munca lor dove
desc o matură preocupare 
pentru a soluționa probleme
le leqate de mecanizarea și 
introducerea tehnicii noi In 
minele din Valea Jiului. în
tărind ideea că numai legal 
strîn« de producție. cunos- 
cînd realitatea In fața locului 
se pot concepe și realiza u- 
lilajele necesare îmbunătățir i 
continue a condițiilor de mun
că ale minerilor.

1
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lin program cnltural-cdncatlv unitar
(Urmare din pag. 1)

anii noștri Un rol deosebit, fa
ță de anii precedenți, l-au avut 
dezbaterile documentelor de 
partid și de stat, care au avut 
un caracter de masă. Au fost 
organizate cicluri de expuneri 
(„Rolul P.C.R. in societatea so
cialistă multilateral dezvoltată”. 
„Mutații calitative in viața jude
țului Hunedoara în cincinalul 
1971 —1975" etc.), discuții de la 
om I. om, consultații pe mlcro- 
grupurf (căminele pentru nela- 
mlllșli, grupuri mai Izolate), 
simpozioane, seri de întrebări ți 
răspunsuri, dezbateri, mese ro
tunde, concursuri. Penlru a rea
liza aceste scopuri educative am 
avut In vedere. In primul rlnd. 
sporirea competenței propagan- 
dișfo. șl animatorilor culturali, 
sub raport proteslonal, Ideologic, 
politic, etic, prin Instruiri perio
dice, bibliografii judicioase, con
sultări. schimburi de experien
ță. S-a înțeles foarte clar că 
diversificarea formelor organiza
torice $1 pe grupuri umane, 
plus competența sint criteriile e- 
ficlențpl muncii noastre.

— Pe la anumite < luburi și 
cămine se rude spunlndu-sr, 
parcă cu neputință, că nu vin 
oamenii la țiunile organizate. 
Care este opinia dv. tn acest 
seps l

— Fără îndoială că și în acest 
domeniu vor trebui introduse 
niște metode științifice de mun
că, de pildă sondajele de opinie, 
anchetele sociologice. Institu
ția de cultură trebuie, în mod 
necesar, să se afle pe aceeași 
lungime de undă cu beneficia
rul — om : trebuie să-i oferim 
ceea ce-1 Interesează, 11 preo
cupă. II frămfnlă. Dacă acest 
dialog club-om încă e deficitar, 
cauza mai trebuie căutată șl In 
altă parte — fn atitudine, nu a 
celor mai mulți oameni, cl In 
cea a intelectualității. Atlt timp 
cit conducătorii de instituții și 
întreprinderi, directorii de școli, 
ocolesc perseverent instituțiile 
noastre, nici ceilalți intelectuali 
nu se simt îmboldiți. Pe anima
torii culturali 11 decepționează 
această Ignorare. Nu mă îndo
iesc, a crescut gradul de exi
gență. oamenii au biblioteci per
sonale, televizoare ș.a.m.d. Evi
dent că dacă această colaborare 

exista In permanență, benefi
ciile ar fi reciproce : și calitatea 
ofertei clubului ar spori (casă de 
cultură, cămin), și exigența o- 
mulul s-ar afla la obiect.

— Considerați că n corespuns 
activitatea cultural-educativfi din 
Valea Jiului sarcinilor ce-i re
vin din docil men le le de partid 
și din necesitățile spiritual-edu
cative ale contemporaneității ?

— Fără îndoială că da. Se 
constată o creștere calitativă, o 
concepție organizatorică mai în
chegată. o adresă bine stabilită 
pentru acțiuni. Nivelul anului 
1971 e cu mult depășit, alît prin 
competență mai mare cit șl prin 
eficiența sporită.

- Ce obiective stau în aten
ția mișcării culturale pentru 
perioada imediat următoare ?

— Ia consfătuirea cu activul 
de partid din Petroșani, tovară
șul Nicolae Ceaușescu spunea : 
„Este necesar ca organizațiile 
de partid, de sindicat și de tine
ret să acorde mai multă atenție 
orjanlzăril timpului liber care 
acum a crescut ; in 24 de ore. 
oamenii au 18 ore libere (...) In 
timpul liber oamenii să mal în
vețe ceva, să participe și la ac
tivitatea culturală, sportivă, dis
tractivă”:

Trebuie să ne revizuim, tn spi
ritul acestei Indicații, modul de 
a privi 'activitatea culturală, nu 
atlt noi. cit organizațiile și 
comitetele U. T. C„ sindicale 
ba chiar șl unele organizații de 
partid. Această muncă foarte 
complexă face absolut necesară 
convergența de efort șl de orien
tare a tuturor factorilor care au 
contingență cu acest obiectiv e- 
sențial de formare a omului nou, 
constructor al socialismului,

nevoit să car acest lemn de 
Io 3 km. Asta-5 adevărul,.

Mii de tone do cărbune sub 
plan la brigado lu! Victor An- 
t’rițoiu. fn duda acestor rănii • 
nerl în 
uni. se 
acțiuni, 
centrală 
procese

urmă, se fac promlsl- 
1ntocmesc planuri de 

vin specialiști din 
văd, consemnează In 
verbale, dau- sfaturi 

(pînă cînd oarei?), șl oamenii, 
care se zbat ca opa Intre mo
luri pentru bunul mers ol pro
ducției de cărbune, așteaptă. 
In discuția cu șeful sectoru
lui II, Ing. Ioslf Tomuș reve
nea mereu Ideea :

— ...și noi ca și alte sectoa
re, depindem de transport. De 
luni de zile cerem o locomo
tivă Diesel In ajutor, că nu 
putem face față. Ni se promi
te șl cu promisiunea rămînem. 
Ajutorul serviciului mecanic 
e pe măsura relul de trans
port.

— De ce alilca avarii (sur
pări) că doar nu-l o descope
rire nouă acesl strat 13?

Inginerul tace. Intr-adevăr, 
e destul de confuză participa
rea corpului tehnic-ingineresc 
la strădaniile brigăzilor de
producție din sectorul II al
minei Aninoasa. Reunind (irul 
celor ailate de la minerii Du
mitru Muscalu. Mlhal Ci 
nu. Dumitru Caralman, 
slantin Popovci, Timolleî Cioc, 
știm • că s-au făcui și se mal 
fac încă și la „ora actuală" 
promisiuni de organizare, de 
aprovi7.lonare, de transport, 
dar că, șl nu exagerăm cînd 
spunem asta, aceste promi
siuni se vreau acum materia
lizate. Șeful sectorului V 
transport, care „ne-a ocolii 
tot timpul, are la activul lip
surilor sale: un singur om la 
aprovizionare — din 12 cîl e 
normal să (ie) lipsa unei lo
comotive, care este de fapt In 
garaj. Aceste lipsuri l-au Vă- 
cul pe inginerul Gheorghe 
Lungo să ne ocolească, 
e vorba de 
Andrițoiu, 
mărturisească : 
în brigadă sînt 
harnici care 
dar numai cu 
faci mare lucru, 
brigada condusă
Andrițoiu, cît șl 1d sectorul I) 
a) minei se Impun măsuri 
grabnice și eficiente, pe mă
sura cerințelor, nu 
promisiuni lipsite 
lentă, birocratice.

(Urmare din pog. I)

In-

gură de canal deschisă, 
pe aceasta gospodarii 

nu s-au gîndit s-o aco-

cu- 
ns- 
nu 
ni-

justificate rind 
cu marfă nu 

i totdeauna la 
despre acestea

de aspecte neplăcute 
sînt generate și

Prolltlnd de ,,surprizele" Umpiilul.

Cu oclii de gospodar, prin 
orașul în care locuim!

Cted
Victoroameni, 

nu se sfia
„Să fiu 
oameni Inimoși, 
țin la colectiv, 

entuziasm nu 
' Atlt la 
de Victor

formulări și 
de consls-

Dem. D. IONAȘCU

asfalt care pe suprafețe ! 
tregi e sparl, plin <u gropi.

înfățișarea exterioară a multor 
Instituții și magazine contras
tează Izbitor cu fațadele unită
ților modernizate. Și nu se poa
le să nu se amintească dezor
dinea care domnește tn curtea 
multor din aceste clădiri. Poa
le fi menționat In acest sens 
imobilul do fe strada Negru 
Vodă nr 2 unde grămezile de 
gunoi și moloz, nu sint „deran
jate" <le nimeni, sau curtea ma
gazinului Fcrometal, șl bufetul 
.Grădinița".

O Impresie și mal neplăcută 
o lasă partea superioară a clă
dirii care adăpostește restau
rantul „Minerul". Urcînd scara 
ce asigură accesul la etaj, ră- 
mii pur și sfmplu uluit și re
voltat în același timp de situa
ția existentă aici. Cuvintele par 
prea sărace penlru a o prezen
ta în dimensiunile el reale De 
aceea ne permitem să întrebăm 
conducerea I.G.L.. pe Iov-. Ing. 
loan Vărășeț. directorul între
prinderii și iov Constantin Se- 
cărea. directorul T.A.P.L. pîDă 
cînd au de gînd să mal tolere
ze această stare de lucruri 7

La Intrarea în parcul Filimon 
Sîrbu, In dreptul filialei B. N. 
există o “ ‘ ‘ “
dar nfc! 
orașului 
pere.

Astfel 
de pe centru 
de modul cum înțeleg unii șefi 
de unități să-și gospodărească 
marfa. De exemrlu. unitățile 
T.A.P.L. „Tic-Tac", terasa „Mi
nerul” șl mal ales bufetul „Jiul" 
blochează pur și simplu trotua
rele cu stivele de ambalaje și 
sticle pe care le țin acolo timp 
nepermls de îndelungat. Desigur 
sint și cazuri ' ■’** * ’
aprovizionarea 
poate fi făcută 
timp, dar nu 
discutăm.

Cofetăria „Nufărul’’ și maga
zinul de produse electrice men
țin și acum firmele sparte șl 
degradate, Iar unele unități ca 
cinematograful „Republica" li
brăria ș.a. nici nu au asomenea 
„acte" de prezentare.

Mergîod mai departe, e ca
zul să arătăm că la Intersecția 
str. Mihai Viteazul cu str. Re
publicii asfaltul este deaseme- 
nea sfSrlmal iar fațada cramei 
Odobeșli se află tnlr-o stare ce 
supără ochiul oricui, numai a 
celor chemați să o îngrijească, 
nu I

ANUNȚURILE
de mică și mare publicitate se primesc zilnic Ia admi

nistrația ziarului, str Republicii, nr 90. între orele 7—15,30.
TARIFUL anunțurilor de mică publicitate pe cuvint :
— pierderi 1 leu
— lecții meditații. înscrieri, anunțuri de familie

2
— cereri de serviciu 1.50
— oferte de serviciu, schimb de locuințe 2,50
— vînzări. cumpărări diverse 3
Anunțurile din afara orașului Petroșani se pot expedia 

prin poștă, pe aceeași adresă. menționîn<tu-se contul 49f>2035

lei 
tei 
lei 
lei

Nici zonele verzi din oraș nu 
se prczlnlă mal bine, căd în 
ultimul timp ele n-au mal fosi 
Împrospătate cu flori de sezon,

Lăsate Intr-o store de parogf* 
nă acestea au mal oferă treefl* 
torului ambianta plăcută a colo
ritului nalural șl variat. Grădi
narii noștri, se vede că au pier
dut gustul frumosului. E (Iresd 
să întrebăm în această situație 
pe tovarășul Gheorghe Rusu 
șeful sectorului zone verzi, din 
cadrul I.G.C. Petroșani cum jus
tifică dumnealui activitatea sa- 
larioțllor din serele Aeroport ? 
Florile cultivate acolo Iau alte 
direcții decît rondurile șl ale’le 
orașului?

Pe strada Nicolae Bălcescu, 
care duce spre halele plețll, In 
jurul depozitului C.L.F. stau îm
prăștiate fol felul de gunoate, 
zidul din piață esle dărimat. 
Iar zona din spatele halelor, ca 
de altfel întreaqa Incintă este 
certată serios cu Igiena șl 
rățenia. Cu toate că aceste 
pecie an mal fost sesizate, 
înțeleqem cum de nu le Io
mc-nl In seamă? Administrato
rul pielii. Iov. A. Ștefan, șeful 
servfciuluf de salubritate. Aurel 
Bora, ca de altfel șl conducerea 
laboratorului de epidemiologie, 
respectiv tov. dr. Ovldiu Frății^ 
nu văd oare această situație ? 
Iar dacg o văd, cum de rămîn 
Indiferenți ?

Artera principală, pe distan
ta recent modernizată, ofero șl 
ea destule carențe. In primul 
rlnd semnele de circulație lu
minoase nu funcționează pe mo
tiv că racordul lor la rețeaua 
electrică nu a fost definitivați 
In fața cinematografului „7 N47 
lembrie" groapa unde exista 
afișlerul nu a fost încă astupa* 
tă. căminul de vizitare a cana* 
lului de scurgere nu este tncS 
reparat, din această cauză apele 
au denivela» asfaltul. Canalizțj- 
re.a străzilor laterale a rămas șl 
ea nerezolvafă fapt pentru ca
re și curățenia esle qreu de 
menținut, mal ales pe strada 
Slăllnioara spre noul liceu.

Trotuarul din dreptul cartie
rului Garpațl, ca și ce) spre 
Aeroport, prezintă un șir întreg 
de „obstacole" prin menținerea 
trunchiurllor stllpilor de fiu mi
nat incomplet retezate iar păr
țile laterale ale șoselei, de-a 
lungul cartierului Aeroport, sini 
neînqrijiie lipsite de estetică $1 
funcționalitate.

O situație ta fel de parado
xală o pre7.lnlă Incinta unității 
Auloservlce, aparțlnlDd coopeZ 
rativel mesteșuqăreștl „(Jnlrea'V 
Dezordinea sl murdăria exis? 
tente, gardul dărlmat etc. daU 
o înfățișare mal mult declt pe
nibilă. Oare tov. președinte flte 
Sorescu se complace In aceastȘ 
silual;e ? Dacă nu ce a între
prins după ce o vizitat ultima 
dală «ireastă unitate?

Iată așadar numai cîteva dlD 
neajunsurile pe care, orice om 
cu simț gospodăresc nu poal<) 
să nu le fnreqlslreze. Fată de 
această situație, se Impun m&* 
suri neîntîrzinfe pentru remedC» 
ere. Rămîne In sarcina tuturoi 
Factorilor vizați de a face d<f» 
vada că au înțeles care le este 
datoria. Iar In sarcina noastră 
rămîne să ne preocupăm 1n coiy 
tinuare $1 să relatăm cu fideli
tate evoluția lucrurilor.

Sr. informații utilitare
Filme
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PETROȘANI — 7 Noiembrie : 
Lupul negru ; Republica: Pu
terea și adevărul, seriile 1 II) 
PETRII A: Cum 
al doilea război i 
I.ONEA - Minerul: 
calul Gyula vara și 
ANINOASA : Ultimul 
nic ; VULCAN : Mary 
seriile I—II ; I UPENI - Cul
tural : Mărturisirile unul 
misar făcute procurorului 
publicii: URICANI: Fericit 
care

am declanșat 
mondial j 
Neînfrl- 

Iarna j 
războl- 

Popplns,

ca Ulise.

JOI 21 SEPTEMBRIE

Revista literară TV.; 19,20 1001 
de seri; Poveștile bunicuței 
Oaie (IV); 19,30 Telejurnal ; 
In cinstea aniversării Repu
blicii — cronica marii între
ceri; 20,00 Reflector: 20,15 Ti
nerii despre ei înșiși: 21,00 

•Pagini de umor : Retrospecti
vă Walt Disney: 21.50 Mal 
aveți o întrebare ? Cum se 
nasc noile orașe ? 22,40 „24 
de ore*.
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9,00 Deschiderea emisiunii. 
Telex; 9,05 Românii) în lume; 
9,35 Prietenii lui Așcluuțâ — 
emisiune pentru preșcolari; 
10,00 Curs de limba franceză. 
Lecția a 20-a; 10,30 Micii meș
teri mari; 11,00 Anchetă in
ternațională realizată cu par- 
tidpanții la cea de-a treia 
Conferință mondială de cer
cetare a viitorului; 11,30 Ste
le cu și... fără stea; 12,35 Te
lejurnal; 17,30 Deschiderea c- 
misiunii de după-amiază. E- 
misiune în limba maghiară ; 
18,30 La volan — emisiune 
pentru conducătorii auto i 18,50

6,00 Muzică și actualități ; 
7,00 Radiojurnal ; 8,00 Suma
rul presei ; 9,30 Odă limbii ro
mâne ■, 10,00 Buletin de știri ; 
10.05 Popas folcloric în zona 
Crișurilor ; 10,30 Clubul călă
torilor ; 10,45 Muzică ușoară j 
11,00 Buletin de știri; 11,05 
Orchestra Kay Warner; 11,15 
Din țările socialiste; 11,30 Cu
ple! și dansuri din operete ; 
12,00 Discul zilei ; 12,30 Intll- 
n e cu melodia populară și 
interpretul preferai ; 13,00 Ra
diojurnal ; 13,15 Avanpremie
ră cotidiană ; 13,30 Muzică de 
prînz ; 14,00 Compo7iloriil săp- 
tămînii ; 14,40 Clntă Natalia 
Șerbănescu și Florea Sandu; 
15,00 Buletin de știri ; 15,05
Tribuna radio; 15,20 Muzică 
de estradă; 16,00 Radiojurnal; 
16,15 Piese corale de Bedrich

Smetana ; 16,30 Știința la zi ; 
16,35 Duete vocale și instru
mentale de muzică populară i 
17,00 Antena tinerelului ; 18,00 
Orele serii ; 20,00 Zece melodii 
nreferate ; 20,35 Dansuri din o- 
perete J 20.45 Consemnări; 
20,50 La microfon, Marcel Bu- 
dală; 21,0' Revista șlagărelor; 
21,25 Moment poetic; 21,30 Bi
juterii muzicale: 22,00 Radio
jurnal ; 22,30 Concert de sca 
ră ; 24,00 Buletin de știri ; 
0,03—6,00 Estrada nocturnă.

Pronoexpres
La tragerea Pronoexpres 

nr. 38 din 20 septembrie 1972 
au fost extrase următoarele 
numere:

Extragerea l-a :
10. 24 . 20, 2, 34, 1

Extragerea a Il-a i
13. 37. 27. 35 28

Ieri, temperatura maximă 
fost la Petroșani de plus 
grade, iar la Paring de plus 10 
grade. Minima din cursul nop
ții a lost de plus 9 grade, și 
respectiv, de plus 5 grade.

PENTRU URMĂTOARELE 24 
DE ORE : Vreme In general In
st ' ilă, cu cei variabil. Izolat 
se vor semnala ploi slabe. Vini 
moderai din sectorul sudic.

I 
I
I
I
I
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Vizita tovarășului 
NICOLAE CEAUȘESCU

Ultimele știri
_____________ 9__________

Ultimele știri Ultimele știri

(Urmare clin pag. 1)

rarca fructuoase’» dintre unită
țile producătoare de utilaje și 
institutul de studii și cerce
tări pentru îmbunătățiri fun
dare Apreciind rezultatele în 
această direcție, tovarășul 
Nicolae Ccaușescu recomandă 
cercetătorilor, specialiștilor, ca 
cercetarea științifică în acest 
domeniu să fie orientată mai 
ferm spre rezolvarea unor pro
bleme de interes major, ridica
te de activitatea în producție.

In standuri cu utilaje pentru 
irigații, reține atenția agrega
tul de pompare tractat APT 
50/60, utilizat pentru pompa
rea apel în sistemul de iriga
ții, care asigură un debit de 
180 mc pe oră. Urmărind creș
terea eficienței aclivității uni
tăților agricole ce folosesc acest 
agregat, proiectantii au conce
put o instalație de supraveghe
re automată pe bază de pro
gram, care permite reducerea 
numărului dc muncitori ce su
praveghează instalațiile de as- 
persiune, cu efecte pozitive 
directe asupra creșterii produc
tivității muncii șl reducerii 
costurilor producției agricole.

Dînd viață indicațiilor secre
tarului general lucrătorii uzine
lor agriculturii au dovedit o 
preocupare permanentă și pen
tru realizarea unor produse 
competitive la export. Dintre 
acestea sînt prezentate condu
cătorilor de partid și de stat 
o mașină de recoltat mazăre și 
diferite utilaje pentru ateliere. 
Gradul ridicat de tehnicitate, 
calitatea execuției au dat posi
bilitatea ca multe produse rea
lizate prin autoutilare de către 
uzinele agriculturii să devină 
cunoscute și apreciate la șase 
tîrguri și expoziții internaționa
le de pe trei continente.

In cadrul expoziției sînt re
zervate spații largi pentru pre
zentarea utilajelor, instalațiilor 
Și agregatelor necesare indus
triei alimentare, realizate prin 
autodotare. Din cifrele și date
le expuse reiese că, în prezent, 
aceste utilaje acoperă 63 la su
tă din necesarul industriei ali
mentare. Se remarcă, printre 
altele, utilajele realizate pen
tru industria zahărului și a 
produselor zaharoase, cele pen
tru industrializarea cărnii, di
feritele vitrine frigorifice și 
mașinile și instalațiile pentru 
prelucrarea și conservarea pro
duselor alimentare. In discuția 
Ou specialiștii Institutului de 
cercetări și proiectări alimenta
re, tovarășul Nicolae Ceaușescu. 
recomandă să fie intensificate 
acțiunile pentru diversificarea 
tntr-un timp mai scurt a aces
tor utilaje, să colaboreze mai 
îndeaproape cu constructorii de 
mașini din unitățile proprii și 
cu uzinele aparținînd Minis
terului Industriei Construcți
ilor de Mașini. în vederea în
lăturării unor paralelisme, 
creșterii eficientei atît în sec
torul proiectării, cît și al pro
ducției.

Totodată, indică specialiști
lor să acorde o atenție spori
tă fabricării de mașini necesa
re modernizării procesului de 
desfacere a produselor de car
ne și altor alimente, a preamba- 
lării acestora, inclusiv a înlo
cuirii ambalajelor de sticlă cu 
cele de polietilenă, indicînd 
să urgenteze realizarea progra
mului stabilit.

Analizîndu-se caracteristicile u- 
nor mașini, secretarul general al 
partidului recomandă specialiș
tilor să nu scape nici un mo
ment din vedere problemele le
gate de reducerea consumului 
de metal, atît prin reprolecta- 
rea unor utilaje, cît șl prin fo
losirea mai largă a înlocuito
rilor de metal.

Vizita conducătorilor de 
partid și de stat continuă apoi 
pe platforma din apropierea pa
vilionului expozițional, unde 
sînt prezentate, în aer liber, nu
meroase instalații, mașini și a- 
greqate realizate în uzinele a- 
gri< ul'.urii. Aici, specialiștii pre
zintă cele mai recente creații în 
domeniul construcției de mașini 
specifice agriculturii și industri
ei alimentare, proiectele de vi
itor. Sint analizate performanțe
le unor mașini de recoltat plan
te tehnice, pentru întreținerea 
cui urilor, a agregatelor utiliza
te la lucrările de îmbunătățiri 
fu n ia re, mijloace de transport 
lol.-.'ite în agricultură. In fața 
combinei pentru recoltat po
rumb, mașină de mare randa
ment, solicitată atit de unități
le agricole de stal, cit și de ce
le cooperatiste, are loc o dis
cuție cu specialiștii. Secretarul 
general cere cadrelor de con
dur «.-re din minister să studieze 
posibilitatea ca după recoltare, 
coo.-nii să fie balotați sau însi- 
lozați chiar și in cimp, urmind 
ca a Le folosiți ulterior ca 
fur je. potrivit necesităților. In 
felul aresta, s-ar elimina multe 
transporturi costisitoare care 
soli'-itd forță de muncă și mij
loace de transport. Lărgind sfera 
discuției, tovarășul Ceaușescu 
subliniază, totodată, necesitatea 
impulsionării aclivității pentru 
înfăptuirea integrală a sarcini
lor referitoare la autodotare, 
inclusiv realizarea in țară a u- 
nor utilaje tehnologice com
plexe. Tovarășul Nicolae 
Ceaușescu recomandă specialiș
tilor să colaboreze Îndeaproape 
și . u unitățile similare din alte

țin castelelor dc apă din beton. 
Specialiștii informează pe secu 
larul general al partidului Ui. 
în momentul c’e la|8, se expe
rimentează o solul'o nouă la 
construcția rezervorului sferic, 
unde se urmărește înlocuirea 
metalului cu un irodus din ră
șini policslericc armate cu libre 
de sticlă.

La sfirșitul vizitei, are loc pe 
platoul din fața pavilionului ex- 
pozițional o discuție cu cadrele 
de conducere din minister, cu 
specialiști, cercetători construc
tori de mașini agricole.

Tovarășul Nicolae Ceaușescu 
apreciază eforturile creatoare a- 
le celor care au realizat mașini 
și utilaje pentru agricultură și 
industria alimentară, multe din 
exponatele vizitate dovedind 
capacitatea tehnică a specialiș
tilor de a ține pasul cu produ
se similare din alte țări.

In același timp, pornind de la 
cerințele mari ale agriculturii și 
Industriei alimentare, de la sar* 
c’nile sporite care stau In fata 
acestor importante sectoare ale 
economiei naționale în actualul 
cincinal, potrivit hotărlrilor 
Congresului al N-lea și ale Con- 
ferințe: Naționale, secretarul 
general dă Indicații ca proble
ma mecanizării lucrărilor să fie 
prfv’Tă prin prisma necesităților 
fiecărei subramuri. „Noi trebuie 
să avem ca obiectiv înlocuirea 
mașinilor de mică capacitate cu 
o productivitate scăzută cu ce
le de mare randament, robuste, 
și la un preț de cost scăzut — 
spune tovarășul Ceaușescu. A- 
ceasla este valabil șl penlru sis
temele de irigații penlru a pu
tea realiza toată gama de ma
șini și utilaje in scopul meca
nizării complete,

Referindu-se la efectele pozi
tive ale mecanizării lucrărilor 
agricole, pentru sporirea produc
ției, creșterea produclivtății și 
reducerea cheltuielilor, secreta
rul general precizează că tre
buie să ajungem acolo încit la 
recoltarea griului să lucreze nu
mai echipe de mecanizatori. La 
fel și la alte culturi de cîrap.

Apoi, tovarășul Nicolae 
Ceaușescu, ceilalți conducători 
de partid și de stat, s-au îndrep
tat spre Combinatul apicol-Bă- 
neasa, în sala căruia a fost or
ganizată o sugestivă expoziție 
ilustrind, prin intermediul a nu
meroase planșe și grafice, di
namica dezvoltării zootehniei 
românești în anii cincinalului și 
in perspectivă pină îd anul 
1980. Ing. Ion Moldovan adjunct 
al ministrului agriculturii, in
dustriei alimentare și apelor, 
prezintă măsurile și acțiunile 
preconizate pentru îmbunătăți
rea Programului național de 
dezvoltare a zootehniei și de 
creștere a producției animalie
re din țara noastră, in lumina 
indicațiilor date de tovarășul 
Ceaușescu cu diferite prilejuri, 
atît in timpul frecventelor vizi
te de lucru in unități ale agri
culturii de stat și cooperatiste, 
cît și al intilnirilor și consfătu
irilor cu cadre de specialiști în 
vederea sporirii mai rapide a 
efectivelor de animale și a pro
ducției acestora.

Sint amplu înfățișate preve
derile legate de creșterea efec
tivelor la toate speciile și ca
tegoriile de animale, corelarea 
acestor prevederi cu condițiile 
de adăpostire și furajare, cu ac
țiunile'întreprinse pentru ame
liorarea raselor. Analiza aces
tor probleme este urmată de 
Indicații valoroase referitoare 
la devansarea unor programe 
privind sporirea numerică șl ca
litativă a șeptelului.

In vederea creșterii producției 
de carne, s-a indicat conducerii 
ministerului să la măsuri pen
tru a asigura creșterea greutății 
medii de sacrificare a animale
lor, îndeosebi la taurine și ovi
ne. In același scop, s-a sublini
at necesitatea depășirii numă
rului de taurine, și îndeosebi de 
vaci de lapte, în comparație cu 
indicii prevăzuți inițial, lărgirii 
ariei de creștere a rasei Bălțată 
românească, cu aptitudini bu
ne atît pentru carne cît și pen
tru lapte.

Secretarul general al partidu
lui se Interesează îndeaproape 
de modalitățile practice pentru 
grăbirea procesului de ameliora
re a șeptelului, insisting asu
pra necesității de a se acționa 
hotărît pentru organizarea neîn- 
tîrziată a programului de se
lecție și de însămînțări artifici
ale, de introducere rapidă în 
producție a generațiilor noi, ame
liorate, cu însușiri productive 
superioare. In acest sens, a ce
rut conducerii ministerului să 
raporteze periodic stadiul în
deplinirii programului de ame
liorare a raselor.

Pentru realizarea obiectivelor 
stabilite la producția de carne 
de ovine și lină sint prezentate 
măsuri care vizează sporirea 
ponderii raselor ameliorate, va
lorificarea deplină a resurselor 
de furajo, îndeosebi in zona pa
jiștilor de munte,

„Să facem totul — a spus 
între altele secretarul generai 
al partidului — pentru ca oda
tă cu extinderea chimizării șf u- 
tillzăril mijloacelor moderne de 
administrare a îngrășămintelor 
chimice pe milioanele de hec
tare de pășuni, să se crească 
mai multe animale, de pe nici 
unul din munții ță’ril să nu lip
sească turmele de oi'1.

In continuare sînt discutate

re se realizează Indici econo
mici la un nivel superior olîl 
în I.A.S., cît șl in unitățile a- 
grlcnle cooperatiste. In prezent, 
țara noastră dispune de hibrizi 
de păsări de înaltă productivi
tate, comparabili cu cel ce so 
cresc in țările dezvoltate. Spe
cialiștii dau explicații asupra 
potențialului de producție a no
ilor hibrizi de păsări, caro pol 
da, in medio, cîte 250—300 ouă 
pe an.

Ca șl in timpul vizitei la ex
poziția c'c autoutilare, și aici 
are loc un dialog însuflețit al 
secretarului general, al celor
lalți conducători de partid șl dc 
stat cu specialiștii. Se ascultă o- 
pinii, se cer lămuriri și se dau 
indicații care vizează in fapt nu 
un domeniu sau altul cl un în
trec, sector, cu largi implicații 
asupra îmbunătățirii activității, 
a ridicării eficienței. Totul este 
raportat la necesitatea sporirii 
producției de carne, lapte, Iînă, 
pentru a se satisface atit nece
sitățile economiei naționale, cit 
șl ale populației. In fapt, s-n 
văzul șl de data aceasta grija 
deosebită a secretarului gene
ral penlru problemele de viață 
ale cetățenilor, preocuparea sa 
neobosită de a se îmbunătăți 
permanent aprovizionarea cu 
produse agroalimentare.

In vederea sporirii producției 
animaliere, s-a acordat o deose
bită atenție măsurilor pentru a- 
slgurarea bazei furajere cores
punzătoare efectivelor de anima
le șl producției prevăzute. Spe
cialiștii expun măsurile pentru 
creșterae recoltelor la hectar pe 
terenurile destinate bazei fura
jere. îmbunătățirea pajiștilor 
naturale, dezvoltarea industriei 
de nutrețuri combinate, crearea 
unei rețele de stații de deshi
dratare și granulare a furajelor 
verzi. Sint examinate cu atenție 
soluțiile propuse pentru înlătu
rarea risipei, valorificarea mai 
eficientă a tuturor resurselor, 
îndeosebi a nutrețurilor de vo
lum. Secretarul general al parti
dului se interesează de stadiul 
aplicării măsurilor prevăzute în 
programul național de dezvolta
re a zootehniei, recomandînd să 
se acorde prioritate ameliorării 
pajiștilor, organizării judicioase 
a rețelei de fabrici și stații pen
lru producerea nutrețurilor com- 
b’nate.

Referindu-se la solicitările u- 
nor reprezentanți ai ministerului 
de a se atribui noi ferme stațiuni
lor experimentale prin prelua
rea acestora din sectorul agricol 
de stat, secretarul general al 
partidului recomandă utilizarea 
deplină a bazei materiale exis
tente, extinderea cercetărilor a- 
pllcative în întreprinderi și fer
me agricole de stat, precum și 
în cooperative agricole, să se 
evite situațiile cînd cercetăto
rii se ocupă de probleme admi
nistrative, și nu de activitatea 
științifică. Indicații deosebit de 
valoroase sint dale în legătură 
cu activitatea Academiei de ști
ințe agricole și silvice, care tre
buie să devină un for de îndru
mare a cercetării științifice, șl 
nu de administrare a unităților 
în subordine.

Se vizitează apoi expoziția per
manentă de apicultiiră din pa
vilionul „fagure" al combinatu
lui apicol. Prof. univ. Voces- 
lav Harnaj, președintele Asoci
ației crescătorilor de albine din 
România, președintele Apimon- 
diei, le vorbește oaspeților des
pre preocupările apicultorilor în 
vederea sporirii producției do 
miere și ceară, a unor derivate 
pentru industria alimentară și 
farmaceutică realizate pe bază 
de miere, extinderea acțiunilor 
de polenizare a culturilor agri
cole cu ajutorul albinelor.

In standurile atrăgătoare, a- 
menajate cu migala șl fantezie, 
sînt prezentate, sute de produse 
din miere șl ceară, utilaje api
cole perfecționate, mult solici
tate de apicultorii din țară șl 
dare se exportă în 22 de țări.

Tovarășul Nicolae Ceaușescu 
apreciază activitatea bogată pe 
tărîmul apiculturii, se interesea
ză de realizările șl planurile de 
perspectivă în acest domeniu, 
penlru dezvoltarea unei îndelet
niciri de veche tradiție pe me
leagurile țării noastre. Cîteva 
cifre înscrise în grafice oglin
desc progresele înregistrate în 
apicultură. Spre exemplu, numă
rul familiilor de albine depă
șește în prezent un milion, fiind 
de peste două ori mai mare 
decît în trecut, iar suprafața 
culturilor agricole polenizalo cu 
ajutorul albinelor a ajuns la 
peste 900 000 ha.

Vizita de lucru a tovarășului 
Nicolae Ceaușescu, întilnirea cu 
specialiști și cadre de conduce
re din agricultură și industria 
alimentară a prilejuit, un nou 
și amplu dialog asupra proble
melor de însemnătate majoră 
penlru dezvoltarea in continua
re a agriculturii noastre socia
liste. Recomandările, indicațiile 
prețioase ale secretarului gene
ral al partidului constituie un 
puternic stimulent pentru valo
rificarea cît mai deplină a tutu
ror resurselor și posibilităților 
agriculturii, un îndemn pentru 
toți cei ce lucrează pe ogoare
le patriei de a munci neobosit 
pentru îndeplinirea sarcinilor 
trasate de Congresul al X-lea 
al P.C.R. șl de Conferință Na
țională a partidului pentru rea
lizarea cincinalului înainte de 
termen. Dezvoltarea mai rapidă 
a agriculturii, ridicarea eficien-

DIN ȚARĂ ȘI RE PESTE HOTARE
A

închiderea lucrărilor
„Săptămînii medicale

balcanice"
Miercuri a avut loc ședința 

de închidere a lucrărilor 
„Săptămlnll medicale balcani
ce" șl a festivităților ocazio
nate de cea de-a 40-a aniver
sare a Uniunii Medicale Bal
canice. Au fost decernate, cu 
acest prilej, diplome și me
dalia jubiliară unor oameni 
de știință pe tMrîm medical, 
aleși membri emeriți ai U- 
nlunll, pentru contribuția lor 
la ridicarea nivelului medi- 
co-sanllar al popoarelor din 
balcani. Premiul anual al U-

nlunli Medicale Balcanice a 
lost acordat dr. Llgia Stmlo- 
nescu, de la Institutul de en
docrinologie din București.

In ultimele două zile, lucră
rile celei de-a Xl-a „Săptă- 
mîni medicale Balcanice* s-au 
desfășurat în cele 12 secțiuni 
de specialitate, in cadrul că
rora au fosl abordate nu
meroase probleme medlco- 
științiiice de actualitate cu 
valoare teoretică șl practică.

(Agerprcs)

Ședința Bundesfagului 
vest-german

• Cancelarul federal Willy Brandt a ridicat 
problema votului de încredere • S-a deschis 
calea pentru ținerea alegerilor anticipate

BONN 20. — Trimisul special 
Agerprcs, Vasile Crișu, trans
mite: Miercuri dimineața, Bun- 
destagul vest-german s-a în
trunit în prima sa sesiune de 
după vacanța de varp, Cu ș- 
cest prilej, cancelarul federal, 
Willy Brandt, a ridicat proble
ma votului de încredere, fiind 
astfel pus în mișcare angrena
jul constituțional menit să du
că la dizolvarea parlamentului 
înainte de expirarea t actualei 
legislaturi și la organizarea â- 
legerilor anticipate. Vineri di
mineața, deputății se vor pro
nunța prin vot asupra proble
mei ridicate de cancelar du
pă care, la propunrea lui 
Brandt, sîmbătă, președintele 
R.F.G. ar urma să dizolve par
lamentul și să decidă organi
zarea de noi alegeri. Actuala 
coaliție guvernamentală 
exprimat. printr-o serie 
luări dc poziție ale celor mai 
autorizați reprezentanți, dorin
ța ca alegorile să aibă loc 
luna noiembrie a.c.

Inlr-o declarație făcuta 
prilejul ridicării problemei 
tului de încredere, Willy Brandt 
a arătat că aceasta este calea 
care-i stă la dispoziție pentru 
a se ajunge la alegeri antici
pate.

pate, în favoarea cărora s-au 
pronunțat, între timp, toate 
fracțiunile parlamentare.

♦—

Lucrările
Adunării
Generale
a ONU

NEW YORK 20 (Agerprcs). 
Adunarea Generală a O.N.U. a 
ales, miercuri, pe președinții 
celor 7 comitete principale ale 
sale. Radha Krishna Aamphul 
(Mauritius) a fost ales preșe
dinte al Comitetului pentru pro
blemele politico și dc securita
te; Bruce Rankin (Canada) —- 
președinte al Comitetului pen
tru problemele economice și 
financiare; Carlos Giambruno 
(Uruguay) — președinte al 
Comitetului pentru problemele 
sociale, umanitare și culturale; 
Zdcnek Cernîk (Cehoslovacia) 
— președinte al Comitetului 
pentru problemele coloniale ; 
Motoo Ogiso (Japonia) — pre
ședinte al Comitetului pentru 
problemele administrative și bu
getare; Erik Suy (Belgia) — 
președinte al Comitetului pen
tru problemele juridice; Hady 
Toure (Guineea) președinte al 
Comitetului politic special.

Dc asemenea, plenara a ales 
pe cei 17 vicepreședinți ai A- 
dunării Generale.

Berlin

BERLIN 20. 
Lui Agerpres, 
transmite i La sediul Ministe
rului Afacerilor Externe al Re
publicii Democrate Germane fl 
avut loc, la 20 septembrie, 
schimbul Instrumentelor de ra
tificare a Tratatului de prie
tenie, colaborare și asistență 
mutuală între Republica So
cialistă România și Republica 
Democrată Germană.

Din partea română, instru
mentele de ratificare au fost 
depuse de către ambasadorul 
tării noastre în R.D.G., Vasilc 
Vkid, Iar din partea germană 
de ministrul afacerilor externe 
al R D.G., Otto Winzer. Odată 
cu schimbul instrumentelor dc 
ratificare, tratatul intră i 
goare.

In alocuțiunile rostite cu a- 
cest prilej, ministrul de exter
ne al R.D.G. și ambasadorul

- Corcsponden- 
Ștefan Deju,

României au subliniat însem
nătatea tratatului penlru dez
voltarea și adîncirea colaboră
rii politice, economice și cul
turale între cele două țări.

Otto Wlnzer a oferit, la 20 
septembrie, un dejun în cinsteu 
ambasadorului și a membrilor 
ambasadei române din Berlin, 
cu ocazia schimbului Instru
mentelor de ratificare a Tra
tatului de prietenie, colabora
re și asistență mutuală.

în legătură cu conflictul

Penlru a doua oara în 
ultimele două săplămîni, in 
regiunea pakistaneză Tanglr 

fost înregistrat un culre- 
ir de pămînl în urma căru- 
trei persoane și-au pierdut 

viața, iar alte 20 an fost ră
nite.

Ultima mișcare 
la 4 septembrie a 
te 1 000 de case, 
soane au pierit, 
au fost rănile.

seismică de 
distrus pes- 
100 de per- 
lar alte 150

♦ La punctul 
Wagah a avut loc, marți, pre
darea către autoritățile pa
kistaneze a unui grup de 226 
persoane civile reținute in 
India din timpul conflictului 
indo-pakistanez din decem
brie anul trecut. Alți 78 de 
civili pakistanezi au fost re- 
palriați. la 18 septembrie, pe 
la același punct de frontieră.

de frontieră

♦ Adunarea Națională a 
Republicii Panama l-a ales, 
marți, pe Demetrios Lacasa 
în funcția de președinte al 
țării. Lacasa a deținut anteri
or funcția de președinte In
terimar.

A

întrevedere
R. Nixon
S. Olszowski
WASHINGTON 20 (Ager

pres). — La încheierea întreve
derii dintre președintele S.U.A., 
Richard Nixon, și ministrul a- 
facerllor externe al R.P. Polo
ne, Stefan Olszowski, purtăto
rul de cuvînt al Casei Albe, 
Ronald Ziegler, a relevat că 
întrevederea a oferit posibili
tatea evocării progresului obți
nut în relațiile americano-po- 
lone, după vizita președintelui 
S.U.A. în această țară. In de
clarația lui Ziegler 
de agenția PAP — 
niază că, în 
între Richard 
Olszowski au 
printre altele, .
toare la pregătirea conferinței 
general-europene pentru secu
ritate și cooperare și alte pro
bleme de interes reciproc.

- reluată 
se subli- 

timpul întîlnirii, 
Nixon și Stefan 
fost discutate, 
probleme referi-

------- 4-------

Reuniunea 
cabinetului 

libanez
BEIRUT 20 (Agerpres). — 

Cabinetul libanez s-a reunit 
miercuri, sub președinția șefu
lui statului, Suleiman Fran- 
gieh. La sfirșitul ședinței, pri
mul ministru Saeb Salam a 
făcut o declarație presei, în 
care a relevat că relațiile din
tre autoritățile libaneze și miș
carea de rezistență palestinia
nă se bazează pe „fraternita
tea arabă și înțelegere mu
tuală*. Premierul libanez a. re
cunoscut, totuși, că între cele 
două părți au existat unele 
neînțelegeri, dar acestea au fost

dintre
KAMPALA 20 (Agerpreș). — 

Președintele Ugandei, Idi Amin, 
a declarat la 19 septembrie, in 
fața diplomaților africani acredi
tați la Kampala, că trupe tanza
niene, sprijinite de ugandezi re
fugiat) în Tanzania și de merce
nari, au pătruns pe teritoriul U- 
gandei, relatează agențiile Reu
ter, United Press International. 
Associated Press și France 
Presse. Președintele ugandez a 
făcut cunoscut că guver
nul de la Kampala a 
adresat o telegramă secretaru
lui general al Organizației Na
țiunilor Unite în legătură cu a- 
ceste evenimente, cerîndu-i 
să convoace Consiliul de Se
curitate.

Un purtător de cuvînt militar 
al Ugandei a afirmat, că, în 
semn de ripostă, avioane ugan- 
deze au atacat șl distrus o serie 
de poziții inamice din orașul

Uganda și Tanzania
tanzânian Buboka. Purtătorul 
de cuvînt militar a anunțat că 
armata 
respins 
toare.

ugandeză a 
toate forțele

infrint și 
invada-

de obser- 
își expri- 
bombarda- 
lanzaniene

★
ES SALAAM 

Președintele 
Nyerere. a i 
președintelui în exerci- 
secretarului general al

DAR 
preș). 
Julius 
mesaj 
țiu șl 
Organizației Unității Africane, 
regele Marocului, Hassan al 
Il-lea și, respectiv Nzo Ekan- 
gakl, în legătură cu situația de 
îa frontiera ugando-tanzaniană. 
relatează agențiile Reuter, Uni
ted Press International și Fran
ce Presse. Președintele Nyere- 
re, în mesajul său, a dezmin- 
țle informațiile potrivit cărora 
trupe tanzaniene ar fi implicate 
în ciocnirile care au loc în re
giunea de graniță a Ugandei și 
a cerut O.U.A, să trimită la fa-

I 20 (Ager-
Tanzaniei, 

adresat un

ta locului o misiune 
valori. Totodată, el 
mă protestul fată de 
rea unor localități 
de către avioane ugandeze, a-
firnund că, asemenea acte re
prezintă o amenințare pentru 
! acea acestei regiuni africane"

★
KHARTUM 20 (Agerpres). 

— Sudanul a cerut Tanzaniei 
șl Ugandef să-și 
conflictul potrivit 
Cartei Organizației Unității A- 
fricane, a afirmat ministru) su
danez de externe, Mansour Kha
led. potrivit agenției Associa
ted Press. Ministrul a arătat că 
șeful statului sudanez, Gaafar 
el Numeiry. a trimis celor doi 
președinți mesaje în care face 
apel la aplanarea urgentă a di
vergențelor dintre Uganda șl 
Tanzania prin mijloace pașnice, 
în spiritul solidarității africane.

soluționeze 
principiilor

♦ Aproximativ 7 500 de 
vățălori din Washington __ 
declarat marți grevă pentru 
satisfacerea revendicărilor lor 
cu privire la îmbunătățirea 
condițiilor de viață. Este pen
tru prima dată în istoria ca
pitalei federale clnd această 
categorie de salariați declan
șează o acțiune grevistă.

în- 
au

♦ „Cosmos-520" este noul 
satelit artificial al Pămlntulul 
lansat în Uniunea Sovietică 
în vederea continuării explo
rării spațiului cosmic — a- 
nunță agenția TASS. La bor
dul satelitului sînt instalate 
diferite aparate științifice. 
Centrul de coordonare și cal
cul prelucrează informațiile 
transmise de aparatele Insta
late pe satelit.

♦ Cîteva mii de persoane 
au blocat baza de la Sagami- 
hara a forțelor S.U.A. din Ja
ponia, încercînd să oprească 
un convoi de vehicule blin
date americane destinate u- 
lillzării in Vietnamul de sud. 
Poliția a intervenit în cioc
nirile care au urmat, cel pu
țin 50 de persoane fiind răni
le. Au fost operate arestări.

FOTBAL

Românii) - Finlanda 1-1
HELSINKI 20 (Agerprcs) — 

Aseară, la lumina reflectoarelor 
stadionului olimpic din Helsin
ki, selecționata de fotbal a țării 
noastre a debutat în noua edi
ție a celei mai importante com
petiții a balonului rotund: cea 
de-a 10-a ediție a campionatu
lui mondial. In general, se poa

te aiirma, că echipa României 
fără aportul a trei internaționali 
Dobrin, Dembrovschi șl Delea- 
nu s-a dovedit o formație lipsi
tă de eficacitate, nereușind să 
învingă echipa Finlandei. Jocul 
s-a încheiat cu un rezultat de 
egalitate : 1—1 (0—0).

De pretutindeni

vea loc schimbări, în „Marele 
premiu" feminin, învingătoarca 
este cunoscută. Americana Bil
lie Joan King, în frunte cu 
649 puncte, nu mai poate fi 
ajunsă, indiferent de rezultate
le ultimelor două turnee. A 
doua clasată, Evone Goolagong 
(Australia) a acumulat 400 
puncte, iar Nancy Richey-Gun
ter (S.U.A.) 304 puncte.

★

ROMA 20 (Agerpres). — 
Potrivit știrilor transmise dc 
agențiile dc presă, revendică
rile fotbaliștilor profesioniști 
italieni în legătură cu dreptul 
la asistență socială vor fi sa
tisfăcute. astfel că greva pro
iectată pentru prima etapă de 
campionat nu va mai avea loc.

LONDRA 20 (Agerpres). — are un avans dc aproape 140

lui mondial rezervat amatorilor 
s-a stabilit ca prima ediție a 
acestei competiții să aibe loc 
anul viitor. în cursul lunii oc
tombrie, la Osaka (Japonia). 
Trofeul care va fi atribuit va 
purta numele președintelui 
A.I.B.A., col. Russel (Anglia). 
Prima ediție a campionatului 
mondial va avea un caracter 
experimental.

SOFIA 20 (Agerpres). — La 
8 octombrie, în două orașe din 
Bulgaria încep întrecerile cam
pionatului european femi
nin de baschet. Echipe
le au fost repartizate la 
două grupe, după cum urmea
ză : GRUPA A : Iugoslavia, Ita
lia, România, Ungaria, U.R.S.S., 
Polonia ; GRUPA B : Franța. O- 
landa, Austria, Bulgaria. R.D.


