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În fiecare organizație de partid, în toate colectivele de muncă 

0 singură voință, o supremă preocupare: înfăptuirea neabătută, 
cu toată responsabilitatea a prețioaselor indicații și îndemnuri

transmise de secretarul general al partidului in cadrul
memorabilei vizite de lucru în Valea Jiului

r A
Alături de celelalte ramuri ale economiei 

naționale, industria minieră — și îndeosebi 
extracția de cărbune — au înregistrat creșteri 
substanțiale ale capacităților de producție, me
nite să satisfacă necesitățile energetice mereu 
crescînde ale tării. Dezvoltarea capacității de 
extracție a cărbunelui la nivele existente cîl 
si deschiderea de noi mine, reprezintă o pon
dere importantă în volumul de investiții ale 
industriei miniere. Eforturile de investiții ce 
se fac de către slal îșl ating scopul și devin 
eficace dacă, pe lînqă ceilalți indicatori, se

condiții optime, pentru execuția lucrărilor.
Căd — să, recunoaștem — în multe cazuri 

so consumă prea mult timp pînă cînd proiec
tantul reușește să materializeze pe teren șl 
să predea constructorului axele și cotele do 
referință ale construcțiilor, făcind astfel ca, 
chiar de la început, „startul'' execuției lucră
rilor să înregistreze înLîrzierl. Proiectantul 
trebuie să știe că are obligația să întocmeas
că, o dată cu proiectul de execuție, și planurile 
de trasare. Inclusiv ilxarea pe teren a repe
relor necesare trasării lucrărilor. Operația de
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Dinamica ascendentă a extracției de cărbune cere a Republicii

EFORTURI SUSȚINUTE, UNITARE, 
PERSEVERENTE PENTRU REALIZAREA 
ÎN TERMEN A INVESTIȚIILOR MINIERE

„Magistrala 300u

Miercuri dimineața, a pără
sit Capitala, plecînd spre Re
publica Populară Bulgaria, de
legația de partid și gu
vernamentală a Republicii 
Socialiste România, condu
să do tovarășul Nicolae 
C aușescu, secretar general al 
Partidului Comunist Român, 
președintele Consiliului de 
Stat, care va face o vizita de 
prietenie tn această țară.

Din delegație fac porte to
varășii Ion Gheorghc Maurer, 
membru al Comitetului Execu
tiv, al Prezidiului Permanent 
al C.C. al P.C.R., președintele 
Consiliului de Miniștri, Ilie 
Verdcț, membru al Comitetu
lui Executiv, ni Prezidiului 
Permanent al C.C. al P.C.R., 
priin-vicopreședinte al Consiliu
lui de Miniștri, Leonte Răulu,

membru al Comitetului Execu
tiv al C.C. ai P.C.R.. președin
tele părții române in Comisia 
mixtă guvernamentală româno- 
bulgară dc colaborare econo
mică șl tchnlco-științifică, loan 
Avram, membru al C.C. al 
P.C.R., ministrul industriei 
construcțiilor dc mașini, pre
cum și Nicolae Blejan, amba
sadorul Republicii Socialiste 
România In Sofia.

La plecare, la aeroportul Bâ- 
neasa, tovarășul N I c o 1 a e 
Ceaușescu și membrii delega
ție] au fost salutați de tovarășii 
Manca Măncscu, Gheorghc Pa
nă, Gheorghc Rudulescu, Vir
gil Trofin, Maxim Berghianu, 
Florian Dănălache, Emil Dră- 
gănescu Petre Lupii. Gheorghe 
Stoica Ștefan Voitec, Cornel 
Burtică. Miron Constantinescu,

Ion lonițfl. Vasilo Patilineț. Ion 
Pățan, Ion Stăncscu, Ștefan 
Andrei, Ion Dincâ, de membri 
ai C.C. al P.C.R., a| Consiliu
lui de Stat și al Consiliului do 
Miniștri, conducători ai insti
tuțiilor centrale și organizați
ilor obștești.

Erau prezenți Boris Kon
stantinov. însărcinatul cu afa
ceri ad-inlerlm al R.P. Bulga
ria la București, șl membri ai 
ambasadei.

Un marc număr de cetățeni 
aj Capitalei, veniți la aeroport 
au salutat cu entuziasm pe 
tovarășul Nicolae Ceaușescu, pe 
ceilalți conducători dc partid 
șl de stat.

Un grup de pionieri a ofe
rit flori secretarului general 
al partidului, membrilor dele
gației.

Sosirea la Varna
deIn dimineața zilei 

miercuri, 27 septembrie, tova
rășul Nicolae Ceaușescu, 
cretar general al Partidului Co
munist Român, președintele 
Consiliului de Stat al Republi
cii Socialiste România, a so
sit la Varna, în fruntea unei 
delgații de partid și guverna
mentale a țării noastre, într-o 
vizită de prietenie pe litoralul 
bulgar al Mării Negre.
’ Din delegație fac parte to
varășii Ion Gheorghe Maurer, 
membru al Comitetului Execu
tiv, al Prezidiului Permanent» 
al C.C. al P.C.R., președintele 
Consiliului de Miniștri, Ilie

se-

începerea

Verdeț, membru al Comitetului 
Executiv, al Prezidiului Per
manent al C.C. al P.C.R., prim- 
vicepreședinte al Consiliului de 
Miniștri, Leonte Răutu, mem
bru ai Comitetului Executiv al 
C.C. al P.C.R., președintele 
părții române în Comisia mix
tă guvernamentală româno-bul- 
gară de colaborare economică 
și tehnico-științifică. Ioan A- 
vram. membru al C.C. al P.C.R., 
ministrul industriei construcți
ilor de mașini, Nicolae Blejan, 
ambasadorul României la 
fia.

Delegația este însoțită 
consilieri și experți.

So-

de

In înlîmpinarea conducăto
rului partidului și statului 
nostru, a celorlalți oaspeți ro
mâni, la aeroportul din Varna, 
au venit tovarășii Todor Jiv
kov, prim-secretar al C.C. al 
P.C.B., președintele Consiliului 
de Stat al R.P. Bulgaria _Stan- 
ko Todorov. * ’ '
luj Politic 
președintele 
niștri, Tano
Biroului Politic al C.C. al P.C.B., 
prim-vicepreședinte al Consili
ului de Miniștri, Jivko Jivkov,

membru al Birou- 
al C.C al P.C.B., 
Consiliului de Mi- 
Țolov. membru al

(Continuare In pag. a 4-a)

convorbirilor oficiale

realizează punerea in funcție la termen a no
ilor capacități.

In această direcție, la suprafața exploatări
lor miniere din Valea Jiului s-a reușit a se 
pune Îd funcție unele instalații noi, realizate 
în scopul sporirii capacității de transport, ex
tracție, sortare preparare și de însilozare a 
cărbunelui, precum și pentru deservirea auxi
liară a minelor.

Gu toate acestea, au existat și mai există 
încă unele carențe în realizarea în termen a 
Investițiilor de la suprafața exploatărilor mi
niere. qenerate — de la caz la caz — de de
ficiente îd activitatea beneficiarului sau a 
proiectantelor șl constructorilor.

Ținîndu-se cont că pentru creșterea produc
ției de cărbune șl îmbunătățirea condițiilor 
ce muncă sînt prevăzute a se pune în funcție 
anual numai în Valea Jiului un număr mediu 
de peste 120 obleefe noi de Investiții, lese în 
evidentă Importanta dării în funcție a aces
tora la termenele prevăzute. Ca răspuns la 
chemarea care însuflețește astăzi întrequl po
por „CINCINALUL - IN PATRU ANI ȘI JU
MĂTATE" se impune să se depună toate e- 
fortnrlle pentru scurtarea corespunzătoare a 
duratei de execuție a lucrărilor șl. respectiv, 
punerea lor în funcție înainte de termen. Es
te. astfel necesar a se lua asemenea măsuri 
înclf entuzlasmnl muncitorilor șl tehnicienilor 
de pe șantiere — ce se manifestă din ce în 
ce mal pronunțat — să nu fie frînaf de nea
junsuri Generate de cel chemat! ciqure

predare a axelor către constructor ar trebui 
să dureze cîleva ore și nu 2—3 săptămini, cît 
s-a înregistrat la unele lucrări cum sînt i de
pozit tranzit Petrila, amplificarea și moderni
zarea preparațiel Lupeni, galerie de coastă 
Bărbăteni etc. (proiectant I.G.P.M.H. Petroșani).

Nesoluțlonarea în timp util a unor necon- 
cordanțe dintre proiect și teren, precum șl a 
lipsurilor la proiect, constatate în timpul exe
cuției, mal constituie încă o cauză a frînării 
ritmului execuției pe șantiere. Dacă s-ar res
pecta dispozițiile în vigoare, ca proiectaptul 
lucrărilor să participe personal la predarea 
amplasamentelor pe leren Iar, ulterior, să se 
deplaseze pe șanlier la diferite stadii mai im
portante ale execuției, multe din lipsurile pro
iectelor s-ar putea soluționa operativ chiar la 
fața locului. Procedeul adoptat de către 
I.G.P.M.H. Petroșani, ca în locul proiectantu
lui propriu-zis să delege un topograf la pre
darea amplasamentelor, reprezintă un mod. 
formal de îndeplinire a unor obligații și poate 
chiar un motiv pentru a lichida, cu acea oca
zie, lipsa unor planuri de trasare din proiec
tul de execuție... Aspecte negative legale de 
proiectare se pot da — din păcate — șl în 
cazul T.P.R.O.M.I.N. București, căruia l-au tre
buit 2—3 luni nenlrn soluționarea unor oml-

Ca o consecință a colaborării fructuoase dintre cercetă
torii dc la I.C.P.M.II. și specialiștii din cadrul C.C.P.. se 
preconizează experimentarea unui cofrag mobil la săparea 
și betonarea galeriei principale de transport a utilului, aceea 
caro va fi „magistrala dc La orizontul 300" a E.M. Livezeni. 
Confecționat de către U.U.M.P., cofragul a fost deja adus 
Ia mină și, în prezent, se întreprinde însușirea viitoarei teh
nologii de lucru. Se mai ridică unele probleme, nu îndeajuns 
dc elucidate, între care amintim pe cea a susținerii provi
zorii, din cauză că lucrarea se va executa într-o rocă destul 
do slabă, dar ele cu siguranță vor fi soluționate la timpul 
lor. Actualmente, productivitatea Ia betonare e, în general 
redusă, dar prin noul procedeu ea aproape se va dubla, a- 
jungîndu-se. după toate probabilitățile, la o viteză de beto
nare de 80 metri pe lună. Deci se poate îndeplini un dezi
derat major : betonarea să țină pasul cu săparea.

OMKT-1 va produce din plin
La E.M. Uricani, cu ocazia 

primei încercări de funcționa
re a complexului OMKT-1 în 
subteranul minei, colectivul a 
fost confruntat cu greutăți deo
sebite prin apariția unej falii 
de amploare nedepistate Ia 
momentul oportun prin lucrări 
de pregătire. In momentul de 
față este conturat un nou pa
nou în stratul 13, blocul V/3, 
care, așteaptă utilajul în cau-

ză. De data aceasta „lecția" e 
învățată (să sperăm), scontîn- 
du-sc Pe o bună și rodnică 
funcționare a modernului și 
productivului utilaj. Brigada 
complexă a lui IOAN NASTA 
execută pregătirile pentru 
cel tirziu în 15 octombrie, 
mare capacitate a minei 
producă din plin.

ca, 
o 

să

Miercuri, 27 septembrie, au 
început, la Palatul Euxinograd, 
din Varna, convorbirile între 
delegația de partid și guverna
mentală a Republicii Socialis
te România, condusă de tova
rășul Nicolae Ceaușescu, secre
tar general al Partidului Co
munist Român, președintele 
Consiliului de Stat al Republi
cii Socialiste România, și de
legația de partid și guverna
mentală a Republicii Populare 
Bulgaria, condusă de tovarășul 
Todor Jivkov. prim-secretc.r al 
Comitetului Central al Parti
dului Comunist Bulgar pre
ședintele Consiliului de Stat 
al Republicii Populare Bulga
ria.

Din partea română, la con
vorbiri iau parte tovarășii Ion 
Gheorghe Maurer, membru al 
Comitetului Executiv, al Pre
zidiului Permanent al C.C. al 
P.C.R., președintele Consiliu
lui de Miniștri, Ilie Verdeț.

membru al Comitetului Exe
cutiv. al Prezidiului Perma
nent al C.C. al P.C.R., prim- 
vicepreședinte al Consiliului de 
Miniștri, Leonte Răutu, mem
bru al Comitetului Executiv 
al C.C. al P.C.R., președintele 
părții române în Comisia mix
tă guvernamentală româno- 
bulgară dc colaborare econo
mică și tehnico-știlnțifică. Ioan 
Avram, membru al C.C. al 
P.C.R. ministrul Industriei 
construcțiilor de mașini Nicolae 
Blejan ambasadorul României 
la Sofia

Din partea bulgară partici
pă i Stanko Todorov, membru 
al Biroului Politic al C.C al 
P.C. Bulgar, președintele Con
siliului de Miniștri al R.P. 
Bulgaria. Tano Țolov. membru 
al Biroului Politic al C.C. al 
P.C. Bulgar, prim-vicepreședin- 
te al 
R.P.

Consiliului de Miniștri al 
Bulgaria, Jivko Jivkov.

membru al Biroului Politic al 
C.C. al P.C. Bulgar, vicepre
ședinte al Consiliului de Mi
niștri al R.P. Bulgaria, pre
ședintele părții bulgare în Co
misia mixtă guvernamentală 
bulgaro-română de colaborare 
economică și tchnico-științifică, 
Hristo Panaiolov, membru al 
C. . al P.C.B., ministrul indus
triei grele, 
basadorul 
rosti.

Au luat
consilieri si experți.

Delegațiile au examinat pro
blema construirii în comun a 
complexului hidroenergetic de 
pe Fluviul Dunărea și a dez
voltării în continuare a cola
borării economice și tehnico- 
științifice dintre Republica So
cialistă Români-1 Republica 
Populară Bulgaria

Discuțiile s-au desfășurat în
tr-o atmosferă cordială și prie
tenească.

Spas Gospodov, am- 
Bulgariei la Bucu-

parte, de asemenea,

Tovarășul Todor Jivkov, 
prim-secretar al Comitetului 
Central al Partidului Comunist 
Bulgar, președintele Consiliului 
de Stat al Republicii Populare 
Bulgaria, a oferit miercuri un 
dineu în cinstea tovarășului 

Nicolae Ceaușescu, secretar ge-

al Partidului Comunist 
Consiliului

neral
Român, președintele 
de Stat al Republicii Socialis
te România.

Au participat membrii dele
gațiilor de partid și guverna
mentale ale celor două tari, re
prezentanți ai organelor locale

de partid și de stat, personali
tăți ale vieții culturale, precum 
și consulii generali acreditați 
Ia Varna.

In timpul ("neului, care s-a 
desfășurat înlr-o atmosferă de 
cal ă prietenie, au rostit toas
turi tovarășii Todor Jivkov șl 
Nicolae Ceaușescu.

Ing; Boris GUȚAN
șef serviciu dispeceri Investiții C.C.P.

(Continuare tn Daci, a 3-al
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Ca șl în alte sec
toare de activitate, 
corespunzător legii 
nr. 6/1972, echipele 
de control obștesc își 
aduc o serioasă con
tribuție la combaterea 
deficiențelor care se 
mal manifestă încă în 
unitățile aparținînd 
O.C.L. Alimentara. în
soțind cîteva echipe, 
în vizita lor prin mai 
multe magazine, am 
putut constata crește
rea receptivității u- 
nor conduceri de uni
tăți la semnalările fă
cute cu ocazia con
troalelor ulterioare, 
îmbunătățiri sesizabi
le, am consemnat la : 
unitatea nr. 44 Vulcan 
(responsabili : Valeria 
Duma și Livia. Clipa), 
care multă vreme con
stituise „un caz apar
te" în problema apro
vizionării și a discipli
nei personalului, uni
tatea nr. 58 (respon
sabil Petru Galea), au
toservirea din com
plexul Aeroport, cu 
nr. 12 (responsabil 
Victor Popescu) șl la 
unitatea nr. 41 din co
muna Aninoasa (res
ponsabil I. Felea).

Din păcate, sînt mul
te unități unde reme
dierea deficientelor se 
face cu... încetinitorul, 
fapt consemnat în rai
durile echipelor de 
control obștesc. Deși 
nm Intrai în „campa
nia" aprovizionărilor 
pentru lunile de toam 
nă-farnă, iar solicită
rile populației sînt a 
cum mal mari, mărfu
rile de sezon nu satis
fac înlrutolul dolean
țele populației. Aceas
tă situație se datoreș- 
le, pe de o parte, mo
dulul defectuos de re
partizare a fondului

de marfă între unități, 
iar pe de altă parte, 
staționărilor îndelun
gate în depozit. Exem
ple concludente în a- 
cest sens ni le-a oferit 
echipa de control ob
ștesc de la Aninoasa 
(Gheorghe But, Traian 
David, Petru Feher),

Llmentara continuă să 
producă greutăți cetă
țenilor, „uitîad" că 
trebuie să repartizeze 
produsele, la toate u- 
nitățile, concomitent. 
La sesizările controlu
lui obștesc se fac 
felul de promisiuni 
re sînt apoi date... 
tării.

O evidentă lipsă 
control din pai 
conducerii întreprinde
rii se resimte și în ra
ioanele de conserve. A- 
șa se explică faptul că 
mai există conserve 
cu termen depășit în 
multe unități, — con
semnate de echipele 
de control obștesc — 
depreciate deja. Ca și 
în urmă cu două săp- 
tămîni, șj acum, unele 
mărfuri de cerere cu
rentă lipseau. La ma
gazinul cu autoservire 
„Mercur" din Vulcan, 
nu se găseau, dumini
că dimineața, slănină 
afumată și costiță; la 
unitatea 41 din Ani
noasa — dopuri și o- 
tel; magazinul diD 
centrul Vulcanului (nr. 
58, era în... gol de lac
tate, brînză de vaci și 
smîntînă, unt și mar
garina. Destul de să
rac aprovizionat era 
șl raionul de prepara 
te din carne. Lipseau : 

costița afumată, slăni
na cu boia și afumată, 
țoale aceste mărfuri e- 
•xisiind însă îd depozit. 
Dar ele n-au fost soli
citate la timp de către 

nltăți, se produc bus- responsabilii de maga- 
culade Și învălmășeli zlne. In 
(cazul unității 58), în comenzile 
timp ce altele așteap
tă, („Nu este singurul 
caz, cînd se înlîmplă 
aceasta — ne spuneau stabilit. 
Alexandru Dragomir și 
Petru Mera, din echi
pa de control obștesc), 
conducerea O.C.L. A-

au fost distribuite ne
rațional unor cetățeni 
(contractant) I), iar alții 
n-au putut să-șl pro
cure minimum nece
sar.

Deși în unitățile ali
mentare din orașul 
Vulcan, se distribuie 
făină nerațional pe u-

In unitățile
O. C. L. Alimentara,
în urma echipelor
de control obștesc

Lipsurile au fost
sesizate, dar măsurile

pentru lichidarea
A

care, la ultimul el 
raid, a constatat că o 
bună parte dintre pro
dusele cerute de cetă
țeni — oțet, sure, gris, 
boia, slănină șl meze
luri — lipseau cu de- 
săvîrșire. Alic mărfuri 
(făina de mălai), deși 
primite în cantități 
mari, circa 5 000 kg,

alte cazuri, 
înaintate 

depozilului nu au fost 
onorate la termenul

D D IONESCU
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PÎINEA CALDĂ A BUNĂTĂȚII
..bunătatea : un lucru 

fitpenuncftem".
fnninleo iftruia trebuie s<5 

V. HUGO

Cu doi ani în urmă — dînd curs unei sesi
zări — o conslaiare la fața locului consemna, 
tn stilul ei caracteristic. sec șl rece, acest 
ciimpel de iad terestru, de un primitivism 
(moral) zguduitor:... Azi. 19 februarie, la lo
cuința numitului P. D. ...în muntele „Prcluca" 
alături de grajd. într-un coteț, am găsit pc nu
mitul N. D. in vlrslă de 66 ani. bolnav, fără 
îngrijire, culcai pe fin. acoperit cu haine și 
pături vechi, ruplc și murdare, fără căldură 
șl cu degerături de gradul IV... Întrebați de re 
11 |ln pe acesta tn cotețul porcului, P. D. șl 
solia acestuia au răspuns că este bolnav șl 
miroase urît. că nu-1 pol suferi In locuință... 
N. D. a (ost luat șl inlernat în spital, necesi- 
tlnd o Intervenție chirurgicală... Din discuți
ile avute cu anumițl locuitori, reiese că N. D 
a fost luat în întreținere de P. D. nepotul său 
- • u scopul de a-i rămînc averea după moar
tea Joi.-. Fragment de umanitate ullragiată. 
descins din acele zone ale subumanului. în 
care neomenia plămădește monștri. Să nu dăm 
însă curs, pentru moment, indignării șl oroa- 
rci. ci să ..operăm" cazul cu instrumentele 
lucide ale ..chirurgiei'’ pentru a putea sur
prinde cîteva din semnificațiile lui etice mai 
profunde.

Așadar, un nepot își spoliază unchiul și-l 
umilește llpslndu-1 de strictul necesar al unui 
trai omenesc, deși Iși asumase obligația de 
a-1 întreține și îngriji, în ideea. de loc dezin
teresată. că-I va moșteni cît mai curînd. 11 
spoliază nu numai din lăcomie ci Șl din dis
preț. Și 11 disprețuiește, pentru că nefinde de 
el. II cuprinde astfel, dezgustul (ață de nepu
tința unei bătrîneți. de boala și de existența 
mizerabilă a acestuia pe care el însuși o provo
case. Respingătoare reminiscență a unul trist 
trecut ce a lăsat în conștiința unor oameni 
qermenii unui cult sălbatic — al egoismului $1 
disprețului fa|ă do semeni — ce transformă 
pe om în brută! Cum de n-au Intuit măcar — 
dacă nu an înțeles - P. D și soția lui. că ni
mic nu doare pe om mai mult decit umilirea 
lui. care-i răpește bucuria de a trăi și. cu ea. 
respectul țață de sine însuși ? Cum de au ui- 
ial. (ie chiar o clipă, că și sub zdrențele mi
zeriei se pot ascunde filoanele de aur ale u- 
manitățil calde căreia nici cea mai vicleană 
răutate nu-i poate rezista ? Să fie. oare, atît 
de nepătrunse beznele iqnoranței incit să poți 
întoarce spatele unor adevăruri simple, vechi 
«ie cind lumea

...L-am revăzut recent, pe omul acoperit, 
cu doi ani în urmă — de răni și zdrențe. Mul
te s-au schimbai in acest răstimp. S-au schim
bat si P. D. șl soția sa. Acum, bătrînul trăieș
te omenește și nu-și mai ține zăvorită, in ini-

mi. amăiăciunca. i-am întrebat, mirat, cum 
s-a putui sfivirși această minune. Răspunsul 
lnl m-a descumpănit : „Nu-I dracii așa de ne
gru cum se spune". Vorbă de om hîlru sau 
de înțelept ? Am deslușii lîlcul el abia mai 
lîrziu cind am aflai șl alic lucruri despre a 
cos! om de inimă. Șl m ani minunai din nou...

♦
Redus la cea mai elementară relație morală, 

cazul relatat reprezintă omeneasca șl de lot- 
deanna înfruntare dintre bunătate și răutate. 
Nu leama de lege sau de „gura lumii" au în- 
frînat. la urma urmei, neomenia Iul P. D. și a 
soției salo. Au inirînl-o acea înțelepciune 
slofcă a bălrinului, căreia experiența de via
ță l-a dat lumina. Iar BUNĂTATEA Inimii, tă
ria. Acea bunătate cu dulceața miezului de 
pîine caldă, îndatoritoare și plină de răbdare 
care l-a oprit pe N. D. să-șl denunțe nepotul 
șl să ceară pedepsirea infamiei Iul. A învins 
bunătatea care — mal precis de țoale — știe 
să ierte. Dar nu icrlarca milostivului care, 
pentru gestnl său, așteaplă să I se deschidă 
porțile raiului și nici creștineasca resemnare a 
celui care, lovit peste un obraz, oferă palmei 
șl celălalt obraz. Este iertarea care nu por
nește nici din slăbiciunea inimii și nici din 
calcule mărunte cl din convingerea că ierlînci 
va îndrepta și că ,.bunătatea statornică biruie 
și cea mai răutăcioasă inimă", cum spunea Se
neca. Iertarea aceasta își are rădăcinile înfip
te adine In respectul omului față de semenul 
său. fn încrederea sa nestrămutată că cel că
zut în \ină este lotuși un om cu judecată în 
slare să și asculte și nu numai să se asculte i 
care poate deosebi binele de rău șl să se îm
pace, Intr-o zi. cu ordinea legii șl cu morala 
bunei conviețuiri. Cu acea morală a omeniei 
care ne învață că orice rău făcui cuiva esle 
îndreptai împotriva tuturor ; că umanitatea va 
avea de cișligat numai dacă oamenii schimbă 
între ei ceea ce au mai bun in sufletul lor și 
că pentru a fi respectai trebuie să respecți. 
„Nu-l dracu alit de negru cum spune lumea" 
devine astfel in tălmăcirea dată zicalei de a- 
cel bătrin umilit, confesiunea de credință a 
unui inlelcpt care a ștîul îngenunchia neome
nia. ierlind, așteplînd și nădăjduind încreză
tor în biruința bunătății omenești. Căci chiar 
dacă nu l-a învățat slova cărții. I-a învățat 
viața că bunătatea ține mai mull de firea o- 
mului decîl de caracterul său. așa cum rău 
lalea ține mai mult de caracter docil de firea 
omului. Și caracterul cel mai rău poate ii în
dreptat atita timp cit în sufletul omului mai 
pilpîie încă feștila umanității...

David MAN1U

I
IMfi aflam, In urmă cu 

dteva luni, In ștrandul
I din Lupcnl, Intr-o onrc-
• care dilemă. A< um, mi
I se pare r-a fost lotuși
Io alarmă falsă... Mă 

chinuiam, și recunosc că 
Inii prea reușeam, să 

răspund In o întrebare, I altfel destul de puerilă,
a unei tinere. O Uniră 

. drăguță, sănătoasă. < are
I < redea că a pătruns In-
1 ir-o situație limită. ȘiI aceasta pentru ră ...se

simțea foarte „singură" 
Iși n-o mni atrăgea mun-

< a, după ce a (ost pără- 
■ silă de „ingratul logod-
i nit". ...Dorea să afleI simplu - ce c de

făcui și eu încercam 
mereu să plonjez... in 
Ife) de (el de divagații,

care de care mai sofis- 
Iticate, privind linerețea

propriu-zisă, in care 
Ilrupul are aceeași vir-

stă cu spiritul, in care 
cunoști puțin și intu- 

I iești mult, uneori gre-
I șit, în care oscilezi, deși
I n-ar trebui, intre încre-I dere totală și îndoieliI felurite, in care uneori

ti se pare că poți ab- 
, solut totul, orice, alte

ori ai impresia < ă ești 
In slare să repudiez! o- 
rice năzuință și le în
chizi in line, cu un la
căt mare. Era simplu 
nu ? s-o fi sfătuit să 
și-l scoată din gînduri 
pe .intrus", pentru «ă 
...așa este această vîr- 
slă, a primei tinereii, 
fierbinte și plantată cu 
nefericiri insignifiante, 
friabile și efemere, ...dar 
n-;>m făcul-o. Poate pen
tru că doream ca en, 
fala, să ajungă deduc
tiv la concluziile mele... 
Și-olurtci, i-am vorbit 
despre „Sylvette' a lui 
Picasso. Și ro-a înțeles I

★
Gîndul, acum cind 

scriu aceste riuduri, 
îmi zboară iarăși înspre 
„Sylvetle" a lui Picasso. 
O văd parcă aievea și 
uit uit intentional — 
pornirea care m-a deter
minat să pun pe hîrlle 
aceste gînduri. cu adre
să precisă. Uit, pentru 
că mi se pare un act de 
prea mare curaj să 
scriu public unei tine
re aflată in impas su
fletesc temporar. Și 
mai uit, pentru că prea

multe alte exemple, In 
antipodul celei ce rc 
doren subiect al aces
tor notatii, mă năpă
desc.., „Sylvette" I O 
pictură celebră. Parcă 
o văd alături, undeva, 
inlr-o lumină vie, incan
descentă I O zeiță 
fota care, privind tăios,

ta. Se vede că nu ezită. 
Că are lărfe! Se vede...

★
Deși îndeletnicirea co

tidiană ne aduce foar
te aproape, nouă, zia
riștilor, o Întreagă „ga
lerie" <le chipuri Si.,, 
măști «lin roalltofea în
conjurătoare, In conti

„SYLVETTE‘‘-ele 
noastre...

cu un ochi imens, ncco- 
loral, In fața existentei 
slă dreaptă, semeață, co 
un bărbat. E antică? E 
modernă? Nu știu. 
Nu-mi amintesc. Nu 
contează. E Îndrăznea
ță ? Pare îndrăzneață ? 
Cred că este. Se vede 
că esle îndrăzneală. Se 
vede că dorește să in 
viata pieptiș, că in 
viata pieptiș. Se vede 
că știe să-și umple via

nuă confruntare cu 
viaja și cu ele insele, 
gîndul, acum, cind vir- 
ful creionului 1mi esle 
asaltat de fel și fel de... 
nume, ale unor tinere 
ce nu cunosc sentimen
tul oscilării in fata ni- 
mlcniciilor existentei, 
mi se avîntă lot înspre 
„Sylvelte”. înspre „Syl
vette" a lui Picasso și 
înspre alîtea șl alîlca 
„Sylvette" ale... noastre.

Cu riscul de a ne
dreptăți — și recunosc, 
altfel nu «P poate, su
biectivitatea rămîne... 
subiectivitate, și aria 
muncii o prea mar« și 
uitarea. vorbo cântecu
lui. «■ scrisă-n legile o- 
moneșlf aș vreo să 
creionez, aici, fugar, un 
portret colectiv. Un 
portret in c arc să se 
recunoască roate acele 
tinere, destoinice, co
recte, entuziaste, o- 
nesle, holărîfe, caro, ca 
șl Sylvette a Iul Picas
so, scrutează existen
ta dinainte, semețe .și 
dtrze... Un porlrel, in 
care Lidia Munteanu, 
tehniciană de la 
U.U.M.P., șl Georgelo 
Vaum, responsabila u- 
iiitătll nr. 119 „Tricota
je" din Vulcan, ți E- 
lenn Puican, laboranta 
de la „Pietrele Albe" a 
Șantierului 71 C.F.R., și 
Aurora Luca, șoferițo 
I.G.C.-ului de pe rula 
Petroșani — Lonea, și 
Terezia Naște, asistentă 
la Spitalul unificat Pe
troșani, și Ioana Traș- 
că, strungar la U.U.M.P.,

CREIONĂRI
și Angholino Li< <i, vin- 
zăloarea «le In magazi
nul „Galanterie" din 
Peiroșani și... și olile.i 
altele, sK se rccunoascd 
ușor, se Vadă întoc
mai, așa cum sînt ele, 
«lemne, hotăriw, impul
sionate în activitatea lor 
«llurna de mari clanuri 
creatoare. Tinere care 
înțeleg limpui de azi, 
care nu lasă sil se 
strecoare p(> lingd ele 
tumultul vieții noi. Ti
nere sensibile, linzlnd 
spre împliniri totale, ca
re nu-și știrbesc din 
frumusețea fizică 11 mo
rală, se dovedesc oa
meni. Oameni întregi, 
ce emană mindrie și 
considerație. Oameni ai 
acestor vremi Incan
descente. Tinere Înar
mate cu o controlată 
încredere, care văd 
limpede viitorul și și-l 
apropie cu fiece zi ce 
trece............ Sylvette"-ele
noastre. tinerele de 
azi...

V. TEODORESCU
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Dacă privirile nu mi-ar 
fost prinse, instantaneu, de un 
grup de eleve — îngrijit îmbră- 
■ ale. în uniforme curate, e- 
manind prospețime, pieptăna
te cu grijă, cu bentițe albe 
rotunjindu-le chipul, dar fă
ră ...semnul distinctiv, cu ini
țialele școlii, pe o minecă — 
și n-aș fi îndrăznit să le ur
măresc pașii agaie și opririle 
programate, poate n-aș fi a- 
juns să regret, acum, că am 
fost nevoit să văd o ...lecție 
(ce se dorea viabilă) 
tuos „construită". Dar, așa 
fost să fie! Sau 
expresie și mai adecvată, de 
invocare a destinului — așa 
este „cind e să se aleagă 
praful" dintr-o concepție de
spre valoarea și funcțiile lec
ției pe viu, experimentale, pe 
care anevoie mi-o formasem 
in timp...

Știam că. pe alocuri, se 
mai „poartă" — totalmente e-

defec-
a

uzi tind o

ANEMIA
UNEI 
„LECȚII 
VIABILE

de
rindui. pen-

ronat — Tendința didactică 
o se aduce, cu 
tru acoperirea unui prelungit 
deficit de casă, elevii in sa
la de spectacole teatrale, fă
ră a fi pregătit „evenimen
tul" transformed, cu sau fă- 
i.: voie prima lecție viabilă

fi ție, prima lecție (e foarte no- Ș 
cesar să reținem acest amă- Ș 
nunt), de cunoaștere a mediu- 
lui în care viitoarele ospăta- Ș 
rițe vor începe să lucreze Ș 
peste cîțiva ani. In continuare, i 
tangențial, și în fugă (parcă $ 
grăbite sa termine odată cu Ș 
„experimentul"), fetele s-au Ș 
mai oprit in mijlocul și in ui- 
lima extremitate a sălii, cu Ș 
privirile rotite în jur, igno- Ș 
rind explicațiile, care numai S 
interesante nu puteau fi ( ,ve- Ș 
deți, mesele trebuie să fie a- Ș 
coperite cu fețe de mese, cu- Ș 
rate, dar nu prea sînt, cu § 
șervețele în pahare, cu..., pri- Ș 
viți locul orchestrei, pianul Ș 
e acoperit, doar seara cîntă, 
aici se dansează..." — și inc <î Ș 
cum. completăm noi acum, de Ș 
ce nu le aduceți pe fete să 
vadă și ele cum se dansează?), Ș 
apoi au dispărut în bucătărie. Ș 

Și cu asta — gata! Cu ce b 
au rămas, concret, din aceas- 
tă prima lecție, la viitorul Ș
lor loc de muncă, fetele de la Ș 
Școala comercială, nu știm. ț>

Și nici nu încercăm să aflăm, s 
Pentru că „lecția" o consi- | 
derăm ratată. Tertată să ne $ 
fie supoziția, dar nu astfel se Ș 
înrădăcinează deprinderile, nu s 
astfel trebuia să se desfășoa- Ș 
re primul contact al viitoare- Ș 
lor ospătărițe cu profesia lor. Ș 
Unde-j sensul emoțional al < 
lecției vii ? Unde, a fost găsit, Ș 
la „Minerul" — Intr-o ambi- 
anta de fum, cu ventilatoare 
care nu „merg", :u farfurii 
încărcate de resturi de mîn- Ș 
care neridicate la timp, cu Ș 
imprecații repetate, stridente, 

care £ 
i cu 

pe jos, ca înlr-o
" oarecare — acel Ș 
de frumusețe, care să Ș 

pasiunea 
viitoare ? E greu, $

E.M. LONEA. Comu
nistul Ion Bîrlida. șe
ful echipei de lăcătuși, 
se înscrie printre vete
ranii de la care multe 
generații de tineri me
seriași și-au însușit o 
bună parte din secrete
le meseriei.

Ială-1 in clișeul nos
tru reparind o pompă 
pentru jompul puțului 
orb nr. 9 a minei Lo
nea.

Foto: Ion LEONARD

Nimeni nu-și poate face
DREPTATE

în disprețul omeniei, al bunei 
conviețuiri și înțelegeri!

...Plouase și strada era ume
dă. Pe bordură, o sacoșă dol
dora de cumpărături. Vasilc 
Marton stătea nemișcat lingă 
sacoșă și aștepta. Ce aștepta ? 
Un lucru aproape inevitabil i 
să se răstoarne sacoșa... De alt
fel, aceasta s-a și întîmplat : un 
trecător, grăbit, din neatenție, 
a alunecat și... Indignarea s-a 
ridicat în Vașile Marlon ca 
un inunte de lavă fierbinte.

Împotriva atitudinii de
SFIDARE A BUNEI-CUVIINȚE!

la adresa ospătarilor
„vin" cu încetinitorul și 
mizerie
„bombă1
nimb
declanșeaze
profesiunea ---------- -  - 3-----,,
e adevărat, să se poală rea- Ș 
liza astăzi, ‘ **

pentru Ș

Acei indivizi— indiferent de 
ipostaza în care se găsesc — 
care printr-un mod reprobabil 
de comportare în societate, prin 
manifestări execrabile, lezează 
demnitatea semenilor din jur. 
primesc îndeobște pentru aceste 
fapte o promptă și. totodată 
binemeritată admonestare din 
partea acelui intransigent și 
nepărtinitor judecător — opi
nia publică. Actele vulgare, de
testabile, pe care le comit unii 
oameni — și din nefericire tre
buie să- observăm că majori
tatea acestora sînt tineri — ce-și 
atrag urgent oprobriul colectivi
tății, nu sînl tolerate în contex
tul general al vieții noastre, 
fiind cu totul străine bunei cu
viințe și în antiteză cu norme
le moralei socialiste.

O scrisoare sosită la redac
ție — expediată ..în numele ti
nerilor de la F.S.H, Vulcan" — 
consemnează, cu vădită indig
nare izvorîtă dintre rînduri, un

astfel de caz, în care un tînăr 
fotbalist și-a permis să adrese
ze un incalificabil gest. în 1 im
pui desfășurării unej partide 
de fotbal, atît către jucătorii 
adverși cît și către spectatorii 
prezenți la arenă. Este vorba 
despre Lînărul Ștefan Cugerea- 
nu, fotbalist legitimat în echipa 
„Minerul" Vulcan.

Ne întpebăm nedumeriți, 
lotuși, oare in virtutea că
ror veleități și-a putui 
permite acest tînăr să se 
preteze la o asemenea manifes
tare dezonorantă ? Prezumtive
le aprecieri, de care s-ar bucu
ra. ca talentat fotbalist, sau 
autoaureola ce și-o creează în 
juru-i crede cumva că îi dau 
dreptul la o astfel de compor
tare ? Evident că asemenea ac< 
te huliganice, incompatibile cu 
etica unui sportiv, a unui tînăr 
nu pot fi trecute ușor cu vede
rea. Arbitrul întîlnirii se pare 
însă că nu a prea văzut ceea

ce s-a întîmplat pe teren, căci 
altfel este de neconceput faptul 
că nu a luat nici măcar cea mai 
elementară măsură...

Dar. dacă el a înțeles să 
„trateze" în acest fel cazul, în 
schimb, suporterii echipei 
F.S.H.-ului, tineri) prezenți la 
acest meci au înfierat cu indig
nare această respingătoare ma
nifestare și cer acum, cu toată 
hotărîrea, măsuri disciplinare 
împotriva luj Ștefan Cugereanu, 
poziție la care subscriem și 
noi fără nici o rezervă.

Să se întroneze cu toată fer
mitatea. disciplina, respectul și 
omenia pe terenurile noastre 
de sport ! Așteptăm, așadar, 
răspunsul ce se impune în a- 
ceaslă problemă, din partea 
conducerii Asociației sportive 
„Minerul" Vulcan Și a comite
tului U.T.C. al minei. Și cît 
mai urgent.

Ionel ȚABREA

. nz.a oaiuz.», acest lucru, în b
despre teatru într-o obligație concjîțiile improprii pe care le 

ziar nn.mi >n_ ojerg maj țoa[e restaurantele Ș 
noastre. Oricum însă, dacă a- t 

mutațiilor cesjea sjnt condițiile — deși 
ar putea fi cu totul altele I — Ș 
nu putea ii. oare, altfel, pre- Ș 
gătită această primă lecție, Ș 
pentru ca elevele să intre în 
tainele profesiunii pe ușa din Ș 
față ? Să priceapă că viitorul Ș 
lor loc de muncă le pretinde.

r.._ .r-., nu cunoașterea Ș
sau profesoară, un grup de e- >iCUnselor" și a dedesubturilor i 
leve de la Școala < omerciolă stimulatoare de ...indiferență Ș 
-i-au început „lecția", planifi- șl integrare rapidă in confer- $ 

_.i,. m[sinn] une[ realități care in- Ș
Irigă, ci o viziune optimistă Ș 
asupra profesiunii. In sensul i 
. nul dialog cetățenesc onest ș

impovărătoare, dar nu-mi în
chipuiam că „lecția pe viu", 
in plin secolul c — 
novatoare, poate deveni o „în
treprindere" stereotipă, oare
care, in incapacitate firească 
de a stîmi, cît de cit, un in
teres aparte, un fior anume. 
Mă aflam la restaurantul „Mi
nerul" din Petroșani, cind, in- m
solite de o educatoare (cred) jn principal.

cală probabil... calendaristic. 
Mai Intîi, s-au oprit chiar la 
intrare, spre a arunca o fu
gară privire circulară. intr-o 

specificăm, nepregătită șf politicos^ încărcat de soll- 
„o vizită oficială". Și, dtudlne față de client, într-un

ICdliiațl Laic iu- > 
viziune optimistă 
slunll. in sensul §

saiă.
pentru
în timp ce se apropiau, Inain-
!înd în interior, încercam să jij „_______r_
intuiesc primele explicații sjunea pentru meserie?... Cre-
,vedeți, fetelor, aceasta e o dein că rjft Dar, pentru aceas- 

sală, care are și ea un șef. • •
priviți ospătarii, < are servesc 
etc...") fără a mă gindi că, 
Intr-adevăr, începutul de 
zită lnlr-un restaurant, la 
re asistam, vrea să fie o lec-

citudine față de client, intr-un § 
cadru ambiant care să pună 
in evidență, la maximum, pa- |

ta. mai este nevoie de ceva. 
De pasiunea pentru meserie a 
celui chemat să stîmească... 
pasiuni pentru meserie!

ț M <isi-«aiu, vjco uv v .w- ADRIAN CONDOR |

vi- 
ca-

Oprifi distrugerileDa. O- 
prifi distrugerile trandafiri
lor. pomilor ornamentali din 
cartierele noastre. Oprifi-i, 
pentru tot ce-i frumos in ju
rul blocurilor, pe marginea 
bordurilor, pentru tot ce au 
sădit primăverile. Opriți-i, 
pentru spațiile acestea minu
nate. sărutate de flori multi
colore. de verdele bradului 
și al salctmului. Opriți-i! 
Noapte de noapte, porci, 
vaci, cai, „păziți" de oameni 
iresponsabili, dau năvală pes
te truda și migala primăveri
lor noastre. Noapte de noap
te — se rup copaci, se rup 
flori, se rup trandafiri. Se 
rup fără milă. Dușmanii spa
tiilor verzi sînt în alertă. Ei 
își aduc animalele la pășu- 
nat în cartiere — și victime
le nu se lasă așteptate. Flo
rile sînt smulse, iarba tăvăli
tă, copacii rupți! Trei rău
făcători au fost prinși. Se 
numesc: Dumitru Barna,

în numele 
a tot ce-i 
frumos,

OPRIȚIH
Traian Voinea, Miron Moli- 
nescu. Lingă blocul 21 din 
strada Independenței, in car
tierul Aeroport, au fost prinși. 
Nimic nu se mai cunoaște, 
nimic nu mai rămine In pi
cioare, in urma „vandalilor', 
l-am văzut ieri, in plină zi, 
i-am văzut noaptea. Caii ru
peau iarba, vacile salcimii, 
porcii rimau rondurile, și 
florile. Iar ei le priveau și-și 
scărpinau barba, rizlnd. Apoi 
le-au minat mai departe, 
în alt loc, pe alt spațiu ver
de. Peste alte flori. Sub alți 
copaci. Am strigat vecinii, 
am chemat prietenii, au aler
gat după ei, dar nu i-au pu
tut ajunge. Am adunat tran
dafirii și crengile rupte, așa 
cum aduni păsările răpuse de 
furtună, așa cum ridici copiii 
ce ți-s dragi și-i siringi la 
piept. Printre crengile rup
te, rămăsese un trandafir alb, 
și neîntinat, ca intiia lumină 
a zorilor. îmi era necaz. A- 
proape plingeam pentru lip
sa de inimă a acestor duș
mani oi frumosului...

Opriți distrugerile! Da. O- 
priți-i pe răufăcători! Opri
fi-i, pentru tot ce-i frumos, 
pentru toată truda noastră, 
pentru primăverile noastre, 
pentru florile, trandafirii și 
copacii ce ne împodobesc ca
sele, cartierele, pentru tot ce 
ne incintă ochii. Pentru tot 
ce-i frumos: OPRIȚI-I /

Dan DUMITRESCU

— Ce-mi răstorni, dom'le, sa
coșa ? Nu vezi ?...

Celălalt, căzuse și mormăia 
ceva... pe jos. Oamenii de pe 
stradă făceau, ca de obicei, haz 
de întîmplare. El, însă, V. M., 
impasibil, nu schița- un zîmbet. 
Lui i se împrăștiaseră gogone
lele și ardeii. A început să în
jure, și „făptașul", ca să merite 
înjurăturile a mai împins sa
coșa o dată... Hazul s-a trans
format într-un lung și compli
cat „proces" public de multe ori 
amînat pentru completare cu 
probe. Ion Marcu, Grigore A- 
lexe, Nicolae Vass, Maria Nica, 
Radu și Ștefan Duminică, Bar
bu și Aneta Șuvoi, Nicolae 
Hanc, Oprița Marin, toți acei 
care se aflau, în seara cu pri
cina, pe strada Republicii din 
bupeni, au fost apoi, mult 
timp purtaț i pe drumuri, spre... 
a scoate la iveală adevărul cu 
privire la răsturnarea... saco
șei cu gogonele și ardei grași...

O glumă, veți zice ? Cine să 
se ocupe de așa ceva ? Ar fi 
nevoie de lipsa celui mai ele
mentar bun-simț al conviețui
rii sociale pentru a ridica o 
întîmplare hazlie la rangul de 
prejudiciu material și moral. 
Din păcate nu este o glumă.

In sala aceea, a comisiei de 
judecată, calcă zilnic oa
meni care vin să se înfrunte. 
Furioși — pentru pricini de ni
mic. Instanța judiciară este 
uneori pusă în situația să piar
dă uluitor de mult timp și e- 
nergie. spre a „piguli" din apele 
învolburate ale dușmăniei ne
întemeiate semințele unor „pri- 
cmi“ adevărate. Și atunci se 
pune întrebarea ; cine suferă a- 
devăratul prejudiciu material și 
moral ? Reclamantul, ori cei 
care pierd timp și bat drumuri
le, cei care consumă. în mod 
real, cu totul inutil, valori ma
teriale și spirituale ? Adică cei 
pe care el îi tîrăște în proces ?

Povestea devine și mai ama
ră atunci cind beligeranții sînt 
rude bune. Mamă și fiu ! Frate 
și soră ! Cumnați. veri...

La Uricani. viețuiesc alături 
doi cumnați : Ilie Motroi și 
Gheorghe Nicoarâ. Au amîndoi 
gospodării Wine încropite, par 
oameni așezați. Cînd colo, ia- 
tă-i la judecată, negri ca pă- 
mîntul. In pîra înaintată de 
Gheorghe Nicoară scria : ..Indi
vidul Ilie Motroi Și-a făcut 
drum prin grădina mea, cînd 
s-a revărsat apa. ne-a înjurat 
și a aruncat cu pietre peste gar
dul meu". învinuiri „grave", și 
de, ca între rude, se mai trec 
cu vederea niște înjurături, 
dar ce te faci cu pietrele ? „A 
aruncat cu pietre peste gard". 
Așa ceva nu se iartă cumna
tului ! Și, puși pe fapte ..mari", 
s-au înfățișat în fața comisiei 
de judecată. Acolo s-au luat la 
ceartă, s-au înjurat din nou și 
mai temeinic, s-au ..făcut" și 
hoți și... să te ții. Abia de acum 
încolo se naște o adevărată 
bucurie a procesului. O minte 
cît de cît neînfierbîntată. ar fi 
oprit, veți zice, acest proces și 
i-ar fi trimis pe oameni aca
să. Ei, cînd e vorba .să-și facă 
rău. oamenii dau dovadă d.e o 
neașteptată perseverență. Ca să 
nu mai vorbim de perfidie și 
lașitate. Se țese o poveste în- 
cîlcită, cu învinuiri grave și 
probe pe jumătate convingă
toare, zeci de oameni sînt tî- 
rîți la judecată ca martori, știu 
nu știu ceva, trebuie să se pre
zinte, justiția caută adevărul. 
Și cînd îl găsește... Ce să mai 
faci ? Ii obligă pe beligeranți 
la plata cheltuielilor de judeca
tă. Gheorghe Nicoară a reușit 
ceva mai mult. L-a chemat pe 
cumnatul său In instanță

pentrul huliganism. Adică încă 
nu l-a reclamat, căci, urmează 
să ajungă dosarul. Alți bani, 
alte «drumuri bătute...

Departe de noi gîndul de a 
da «pă la moară celor certați 
cu regulile de conviețuire soci
ală. Obștea Văii Jiului dispune 
de forțe interne mari, care pol 
localiza aceste izbucniri între 
rude orj vecini, care pol pe
depsi cu oprobriul disprețului 
public pe făptași. înțelepciunea 
minerească are o imensă doză 
de umor sănătos, în stare să 
înțepe baloanele umflate de cei 
certați cu buna-cuviință și să 
reducă faptele la imaginea lor 
reală. Șj atunci s-ar economisi 
o mare cantitate de energie, de 
nervi, de drumuri bătute inutil, 
de timp care n-ar mai fi pier
dut...

_ Cam așa stau lucrurile. Și 
sînt atît de incîlcit prezentate I 

Maria Motroi din Cimpa iși 
cheamă în judecată fiul și no
ra. I-au spart un geam, i-au 
£or(at broasca de la u$ă și i-au, 
stricat un fel de cămară pen
tru alimente. Ce cere ? Să fie 
condamnați „cum crede legea 
mai bine". Adică mai rău. Pîrî- 
ții au și doi copii. Ce fac ei, 
dacă părinții sînt condamnați ? 
Asta n-o interesează I N-au ce 
căuta la dumneaei. Dar să pri
vim lucrurile și din punctul de 
vedere al fiului ei. Ion Motroi, 
împreună cu soția, locuiau Ia 
bloc. Maică-sa l-a convins să-și 
facă casă. A ascultat-o. Cînd 
casa era aproape gata, mama a 
găsit cu cale că nu mai poate 
trăi cu bărbatu-său și s-a mu
tat în casa cea nouă a lui Ion. 
„Cînd am găsit-o, a zis că nu 
maj poate trăi cu tata. Am cre
zut-o și am lăsal-o. Apoi au 
început ..plimbările". Cîteva 
luni la tata, cîteva luni în casa 
mea. Se certa cu soția mea. Ii 
zicea să ia6ă afară din -casa 
mea". Dar casa o făcusem eu 
cu nevasta..." Și uite așa, cear
tă și ceartă, pînă s-a născut fla
căra cea mai neagră a dușmă
niei- Alte hîrtii, alți avocați, 
zeci de oameni purtați pe dru
muri. Dar mama e mulțumită. 
In sfîrșit. îi face zile fripte lui 
fiu-său. Ea răspîndește veninul 
și zîzania. Nici nu neagă măcar 
faptul că s-ar putea să aibă 
și tinerii măcar un dram de 
dreptate. Dar ce anume o poate 
determina pe o mamă să acțio
neze pentru distrugerea familiei 
copiilor ei ? După cîte am înțe
les. pe a sa a distrus-o. Pe nu» 
rori și gineri — că are cinci 
nurori și trei gineri, nu-i poate 
suferi. Și cere ca legea să-i 
condamne „cum crede mai bi
ne*. De ce ? Fiindcă a fost pri
mită în casa feciorului și, în 
loc să-i fie de ajutor, face to
tul să le strice viața ?

Răul adus atmosferei famili
ale de aceste pricini învolbu
rate de dușmănie este imens. 
Uneori procesele durează ani. 
Faptele care le-au iscat puteau 
fi. la origine, reparabile. cu l(n 
efort minim, cu un dram de 
înțelegere. După luni și ani de 
judecăți și uneori de amenzi 
executate și de amenzj plătite, 
terenul s-a umplut de spini 
și nici o mină nu se mai poate 
întinde ușor spre împăcare Și 
liniște. Se adună prea multe 
dușmăniei este prea mare...

Procedeele moderne pe care 
le pune la îndemîna societății 
socialiste legea judecătorească 
oferă posibilități largi pentru 
stingerea din fașă a unor pricini 
de nimic, ce strică prin ampli
ficare relațiile dc conviețuire 
normele dintre rude și vecini, 
care înveninează climatul de 
muncă și de viață celor din 
jur. Ca să nu mai vorbijn de 
timpul și de energia pierdu:e, 
adică dc realul prejudiciu pe 
care asemenea procese-împreu
nă cu consecințele lor — îl a- 
duc tuturor celor implicați. Es
te nevoie ea opinia sănătoasă, 
înțeleaptă a oamenilor care 
trăiesc și muncesc alături de 
aceștj procesomani înrăiți. 9<î 
se manifeste cu tact și energia 
pentru a preveni din timp ase
menea gîlcovi ce pun oamenii 
pe drumuri inutile.

Dem D. IONAȘCU
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este pusă in slujba inte

Steagu/ roșu

In unitățile O.C.L. Alimentara
în urma echipelor
de control obștesc Marginalii la un

Concert de muzică

delaliile de exe- 
ascensonrelor 

____  __ _______  ale minei Live- 
detaliile de fațadă de la complexul 
atelier de la aceeași exploatare ele., 

<-ar cuveni să nu se mai repete.

sluni la proiect, cum au fost i 
cutie pentru spatiile necesare 
de la turnurile c’c extracții 
reni. sau 
•ocia) și 
situații care s-ar cuveni

Totodată, trebuie să arătăm că mai există 
situații regretabile cînd chiar unii beneficiari 
de dotnllix respectiv unele exploatări miniere, 
caro sini factorii cei mai interesați pentru fu- 
nerca în funcție, cit mai grabnic, a investiți
ilor. întîrzie să asigure pentru lucrările din 
•nrintele lor condiții optime de execuție pen
tru antreprenori. In această privință, elibera
rea amplasamentelor, executarea unor servi
cii în catul cînd există disponibilități rare nu 
stingheresc producția proprie, realizarea dis
pozitivelor de protecția muncii in spațiile a- 
flale In exploatare — constituie obligații de 
fapt alo beneficiarului de dotație. i arc, dacă 
nu li se dau curs tn timp util, pol înlîrzia sau 
frîna execuția. O ■ auz# care generează aceste 
lipsuri socotim că poale fi aceea efi regula
mentele de luncționare sau dispozițiile scrise, 
nu au stabilit asemenea responsabilități în 
sarcina exploatărilor miniere penlru investi
țiile respective.

Fără îndoială că activitatea constructorului 
este factorul hotărîlor în respectarea termene
lor de punere in funcție și că lichidarea lip- 
sui^W determinate, pe care le arc în această 
diNtfIi». constituie condiția de bază '-<'01111 
obținerea unor rezultate pozitive. Există, încă, 
destule exemple negative cînd punerea m 
funcție a unor obiecte Își are originea în gre
șelile organizatorice. în Insuficienta Insisten
ță și urmărire a execuției, sau este determina- 
ts de deficiente calitative » căror remed.ore 
întîrzie. Asemenea situații se pot cita în ca 
zul obiectivelor : atelier mecanic Vulcan, cap
tare și relele do apă potabilă Ltvezem - șt. 
instalațiile de evacuare steril Bărbătem etc.

Centrala cărbunelui Petroșani. In calitate de 
beneficiar contractant al lucrărilor ce se exe
cută în antrepriză, are obligația să 
predarea la montaj, in lermen a. 
tehnoloqice si să soluționeze operativ. Ia Ml 
locului - prin reprezentanții săi permanent! 
— diriginții de șantier, probleme legale de 
documentație șl de situația de fapt de pe le-

unde Inlîrzierl în livrarea utilajelor 
au cauze obiective determinate

' furnizor, mai există și multe cazuri cînd 
lilojcle nu pot fi montate snu puse în func

ție datorită unor piese descompletate sau ra
re ou fost degradate în timpul depozitării. 
Lipso unui depozit central în cac’rul C.C.P., 
i are *# aibă condiții optime do depozitare și 
conservare a utilajelor tehnologice, înainte 
de predarea lor In montaj, arc drept rezultat 
onsccintrb amintite. Se impune, astfel, ur

gentarea construirii unul depozit central pen
tru utilaje care, deși de mult llmp preconizat. 
Inltrzle a se realiza.

In urmărirea, dirijarea, supravegherea șl 
coordonarea execuției lucrărilor, C.C.P., în ca
litate do beneficiar, mal continuă să înregis
treze lipsuri, cu consecințe neplăcute asupra 
ritmului execuției. Aceste lipsuri, care în 
principal se daloresc greutăților în recrutarea 
cadrelor tehnice do specialitate, ar putea fi 
in mare parte lichidate, dacă pentru persona
lul existent s-ai putea asigura condiții mal o- 
peralive de deplasare pe șantiere, pentru în
drumarea diriginților și soluționarea unoT 
probleme mal dificile. Consecințele lipsei u- 
nor mijloace de transport la dispoziția resor
tului de investiții din rentrală sînt mai evi
dente. dacă se ține cont că numărul obiec
telor aliate în execuție concomitentă totali
zează peste 120 obiecte și că ele sini disper
sate în cadrul a 12 exploatări și preparați!. 
Execuția lucrărilor se realizează do 7 antre
prenori precum șl In regie proprie.

Luîndu-se măsuri pentru lichidarea defici
entelor ce s-au manifestat pînă în prezent, 
alîl în activitatea beneficiarului cît și a pro
iectantului si constructorului, se vor asigura 
condiții de execuție optime pentru desfășura
rea proceselor do producție pe șantiere, con
form graficelor si angajamentelor, în vederea 
respectării termenelor de punere în funcție. 
Sintem convinși că proccdînd astfel vom reu-- 
și să ne realizăm sarcinile ce ne revin cu pri
vire la mărirea eficientei economice a Inves
tițiilor. căci așa cum sublinia tovarășul 
Nicolae Ceaușescu în magistralul său raport 
prezentat la Conferința Națională a partidului 
....importante posibilități de creștere supllmen 
Iară a producției rezidă în scurtarea termene 
lor de execuție a noilor obiective și atinge 

i rapidă a parametrilor proiectați...

Apropiatele adunări do dări 
;• scamă și alegeri imprimă un 

ritm dinamic activității organi
zațiilor U.T.C., multă responsa
bilitate în pregătirea competen
tă a analizei muncii desfășurnle 
dc-n lungul unui an.

Am cunoscut zilele acestea 
atmosfera pregătitoare bilanțu
lui realizărilor In organizațiile 
de tinerel de la F.S.H. Vulcan. 
L-am intllnil pe secretarul comi
tetului U.T.C., Carol Slmonls la 
frumosul club a) tineretului. Un 
grup de tineri pricepu ți și en
tuziaști făceau ultimele retu
șuri lăcașului unde își vor pe
trece o bună parte din timpul 
lor liber în mod plăcut șl util, 
însoțiți de secretar, am întîlnil 
în labrică cunoștințe mai vechi 
— tineri muncitori și ucenici — 
care participă cu pasiune In bu
nul mers al producției, la ridi
carea continuă a calității piese
lor necesare industriei miniere. 
Munca lor se contopește cu e- 
forlurile întregului colectiv do 
la F.S.H. Vulcan pentru finali
zarea angajamentelor osumate

in întrecere | 
sarcinilor de p

Nu de mull 
mai vorbii de 
la F.S.H. 
ton re 
leșului general, tineri care prin 
inovații și raționalizări ou adus 
însemnate contribuții In reduce
rea timpului de muncă normat, 
la realizarea de însemnate eco
nomii de metal, la diminuarea 
■ loitiilui li/i< etc. Toi tinerii, 
prin muncă patriotică nu ame
najat clubul și atelierul școală 
pentru liceeni, unde vor face 
|.înriiră și ucenicii din fabrică. 
Brigăzile do tinerel ou sprijinii 
efectiv producția prin efectua
rea în afara programului de lu
cru a aprovizionării locurilor do 
muncă și n allhr munci nocali- 
licale. Se mai înscriu printre? 
realizările Linerllor de aici co 
merită reținute, acțiunile spor- 
tiv-turislice 
ve (printre 
live pentru

la Tei. Jiu șl Tismana,

(Irumeții la cabanele din împre
jurimi).

Trecind succint in revistă ac
tivitatea organizației U.T.C. de 
la F.S.H. am reținut însă, și cî
teva neajunsuri. Daca In qene- 
rol se poate spune că dinamis
mul caracteriza întreaga muncă 
n tinerilor de aici, 
timp se Iar simțite 
Inconsecvență.

Cerințele actuale 
fața tuturor Imrun 
rea coi 
lodelor do munc 
țiilor U.T.C., |
conlri 
ni rea 
caliloti’ 
golul coli

Întreaga muncă cu tinerii, In
diferent de ce domeniu e vorba 
se reflectă în realizarea sarci
nilor profesionale. Stlnd de vor
bă cu tinerii din organizații di
ferite. muncitori și ucenici, am 
aflat cîteva din punctele slabe 
ale desfășurării muncii educati
ve. Preocupare, initiative în a- 
cest son*; există, dar insuflcien-

re stau In 
perfecționn- 

mlinuă n formelor și mc- 
că ale orga ni.
pentru sporirea 

ibntiei tinerilor la îndepll- 
sarcinilor cantitative șl 

ive ce stau în fata Inlre- 
lectlv.

tc penlru o oiganizațic a) cărui 
specifu ridică probleme atlt de 
complexe. De pildă, pe linia 
perfecționării pregătirii noilor 
cadre ale fabricii, organizația 
U.T.C. din secția prelucrări me
canice a dezbătut lemn „Munci
torul, primul factor educativ ni 
ucenicului". O problemă majo
ră I Dar, datorită caracterului el 
de conferință această dezbatere 
s-a dovedit ineficientă. Mal sini 
neajunsuri și în privința disci
plinei. Unii tineri mai întlrz o 
de la serviciu, alții lipsesc nemo- 
livnl. O porte din ucenici nu 
folosesc la maxim ijinpul pen
tru n-și însuși meseria.

Toate aceste neajunsuri, dato
rate muncii în salturi se cer 
naliznle cu intransigent# în
propiata adunare de dare de 
seamă. Comitetului U.T.C îi re
vine sarcina de a găsi cele mai 
adecvate forme șl modalități noi 
de perfecționare a propriului 
sli) de muncă penlru atragerea 
tuturor linerllor la viața de or- 
qnnlzalie. la acțiunile educative. 
Comitetul U.T.C. din fab

bule să se preocupe cu mai mul
tă fermitate de Inițiativele șl 
preocupările tinerilor.

Concursurilor „Micronul, gra
mul, secunda" și „Vitrina colitfi- 
lii" să li se acorde mai multă 
atenție, iar gazeta de perei* 
„Tineretul și producția" să popu
larizeze săptămînnl lineril frun
tași. să combată neajunsurile. 
Acestea ar fi cîteva din atribu
țiile comisiei social-profesionale 
conduse de tfnărul Ion Chircu, 
■ omlsie a cărei activitate ar tre
bui înviorată.

Conjugarea eforturilor tuluro» 
factorilor — începind cu activul 
U.T.C. șl sflrșind cu comitetul 
U.T.G. al orașului Vulcan va 
duce nemijlocit la rezultate mal 
rodnice In aclivitoten acesV-i or
ganizații, Iar In final tineretul 
de la F.S.H. va participa mal 
intens la realizarea șl depă nea 
sarcinilor re revin acestui har- 
nir colectiv.

Vulcan

(Urmare din pag. I)
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populară și ușoară

Echipele de control s-au 
prii și in depozitele și magaziile 
unităților. In foarte multe 
locuri, cantitățile existente nu 
pol acoperi integral cererile 
populației. De altfel, în ultimul 
timp, se remarcă o slăbire a 
ritmului de aprovizionare. Ală
turi de aceste constatări, am în- 
lîlnil și o serie de flagrante a- 
bateri de la regulile de comerț, 
încercări evidente de sustrage
re a făinii de mălai. La unita
tea nr. 41 din Aninoasa, nu s-a 
putu' justifica in fata echipei 
de control obștesc, o cantitate 
de 1 500 kg făină. Simbată du
pă amiază (23 septembrie a.c.), 
spre exemplu, la unitatea nr. 
44 din Vulcan, nu era pusă în 
vinzare toată cantitatea de unt, 
o parte fiind ținută... departe 
d ochii cumpărătorilor și dis
tribuită duminică, evident pe 
sub mină. De altfel, la unitatea 
ar. 58 nu s-a găsit nici regis
trul de controale obștești. „E 
ia tovarășul director, la Petro
șani — se scuza responsabilul 
unității, Petre Galea —, l-a luat 
de două săptămîni".' Poale, o fi 
fost așa, dar nu înțelegem de 
ce poale rămine un registru la 
director timp de două săptă- 
mini ? !

In repetate rînduri, pe baza 
constatărilor făcute de echipe
le de control obștesc, s-a atras 
atenția unităților comerciale să 
la toate măsurile pentru respec- 

igienico-sani-

larc. Din sancțiunile (ce bine ar 
fj să fie sancțiuni!), lucrătorii 
din magazine n-au tras în toate 
cazurile învățăminte. Și fiind
că veni vorba de control, in
spectorii comerciali se pare că 
n-au mai fost prin unele unilăti 
de luni de zile. La unitatea nr. 
44, ultimul control a fost efec
tuat la 15 iulie 1972, cînd a 
sancționai pe vînzăloarea Adri
ana Munleanu cu 50 lei pentru 
„atitudine necuviincioasă Iată 
de cumpărători", și cam alîl...

Desigur, in toate cazurile în 
care au constatat abateri de la 
regulile de comerț, echipele de 
control obștesc au consemnat 
neregulile. Se impun însă și 
măsuri din partea conducerii 
O.C.L Alimentara. Fată de acei 
lucrători care nu înțeleg să-și 
facă datoria pe deplin, va tre
bui să fie luate cele mai severe 
măsuri. Asemenea situații de
pistate de echipele de control 
obștesc — trebuie să dea serios 
de gîndil conducerii unității, 
Inspecției comerciale a între
prinderii. Este timpul să se trea- 
< la măsuri hotărîle, la întro
narea în toate unitățile alimen
tare din Valea Jiului a unui cli
mat de exigență și fermitate. 
Totodată, se impune o atitudine 
intransigentă fată de cei ce în
calcă Legea nr. 6/1972. Remedi
erea deficientelor constatate de 
controlul obștesc, în aprovizio
narea populației, nu este nici 
pe departe facultativă, ci o o- 
bligație prevăzută, ca atare, in 
normele legale.

Se știe că prezenta citorva (măcar clouă!) nume sono
re. de mare rezonanță, pe afișul multicolor al unui concert, 
cheamă publicul. Ba, mai mult, il și adună. 11 îmbulzește 
chiar, masiv, iu sala de spectacole. Ce i se oferă acestuia, 
ulterior, după gong, e altceva. ...Nu mai contează! Succesul, 
deplin de ...casă contează. Și, oricum, nu este puțin lucru 
nici acesta (deși, nu e ...totul!).

Mărfi, am asistat — chemați, bineînțeles, de afișul îm- 
bieto> — la concert-spectacolul de muzică populară și u- 
șoară, inițiat de Casa de cultură a sindicatelor Petroșani, cu 
concursul unor stele" de primă mărime; IRINA LOGH1N, 
BENONE S1NULESCU și DAN S PAT A RU prezentator și 
semnatar al momentelor „vesele": HOR1A ȘERBANESCV. 
Spectacolul, in ansamblu, deși nu s-a ridicat la nivelul 
altor reușite ale genului (in aceeași ipostază a colaborării 
cu soliști vocali care „stimulează" interesul) a avut, cu mici 
excepții, acuratețea necesară, a plăcut, făcind totodată și 
un tur de orizont asupra posibilităților atestate de cele 
două formații orchestrale ale instituției culturale petroșăne- 
ne (taraful și „Atlas-ul").

Pentru început, au cintat (melodii populare lăutărești 
sau cintece de pahar, de „foc și inimă albastră**) M1HAE- 
LA PAS ARIN — fără mobilități vocale deosebite, l LINCA 
NIȚULESCU — o mostră de bun gust și sensibilitate - și 
ILEANA SĂRĂROIU — aceeași voce caldă, atrăgătoare, 
cum o știm dintotdeauna. Au urmat IRINA LOGH1N și 
DEMONE SINULESCU, un cuplu vocal „en vogue", inter
pret cu deosebită priză la public, care și-au onorat întoc
mai renumele, oferind, in microrecitalurile susținute, indi
vidual sau in duo, un policrom mănunchi de flori alese ale 
folclorului românesc, melodii populare cunoscute, mu' 
îndrăgite de public.

Pe linia cunoscută, dar cu oarecari inconsecvențe, re 
talul lui DAN SPATARU...

Regretăm că echilibrul spectacolului a fost minat, 
cîteva rînduri, de modalități ce țin de genul revistei, prin 
introducerea în repertoriu a unor texte comerciale, confec
ționate ad-hoc și cin tale pe melodii populare. Textele pre
zentate de HORIA ȘERBĂNESCU, inegale ca valoare, au 
mizat doar pe ...farmecul personal al interpretului, lăsin- 
du-ne și impresia (de. loc eronată) că ascultăm lucruri care 
s-au mai spus. In concluzie, spectacol agreabil, dar 
inegal...

In toate județele țarii, 
tăinina aceasta a începui prin- 
lr-6 mobilizare masivă a Iurte
lor și mijloacelor din unitățile 
agricole pentru recoltarea cul
turilor tîrzii. O bună parte din 
aceste forte au fost concentra
te pentru recoltarea legumelor, 
una din lucrările de primă ur- 

u-, J '-htă din această. perioadă.
Cantilăti mai mari de ardei, ro- 

; ■ șii, ceapă, fasole verde și rădă- 
cinoase au fost strînse și livra
te de unitățile agricole coope
ratiste din județele mari pro
ducătoare ca Brăila, Constan
ta, Timiș șj Țulcea. In alte ju
dețe insă cu mari bazine legu
micole, printre care Teleorman, 
Olt, Dolj, Ilfov și Ialomița, re
zultatele de pînă acum sini 
sub nivelul posibilităților.

In urma măsurilor luate, ac
tivitatea in unitățile agricole a

judicios organizată, 
obtinîndu-sc rezultate mai bu
ne și la recoltarea celorlalte 
culturi. Porumbul a fost cules 
pînă la 26 septembrie de pe 15 
la sulă din suprafața cultivată.

înregistrată pe țară, 
tind mari cantilăti încă notranș- 
portate.

Meteorologii anunță amelio
rarea timpului. Temperaturile 
vor fi in creștere ușoară atin
gi! ! în urmăioarile zile valori

VESTI DIN AGRICULTURA
Sfecla de zahăr s-a recoltat 

de pe 46 400 ha, respectiv 24 
la sută din suprafața cultivată.

Cartofii au fost sLrînșj de pe 
36 la sută clin suprafața culti- 

înre- 
gislrînd județul Suceava, unde 
s-a recoltat 44 la sută din su
prafață. In celelalte mari jude
le cultivatoare, ca Harghita, 
Covasna, Brașov, Sibiu, Neamț 
și Iași, rezultatele sînt sub me-

vată, realizări mai bune

de 18—21 grade in sud și de 
16—19 grade in restul țării. Mi
nimele nu vor scădea sub 3— 4 
grade. Se întrevede deci o pe
rioada de mai lungă durată fa
vorabilă desfășurării lucrărilor 
agricole de toamnă. Fiecare zi 
însă va trebui din plin folosită 
pentru strîngerea, transportul și 
depozitarea recoltei, ca și pen
tru efectuarea însămîntărilor. 
Condițiile specifice din toam-

răcirea mai de
vreme a solului în stratul ara
bil și in profunzime, datorită 
ploilor din lunile august șț 
septembrie care < a durată șl 
intensitate au fost cele mai 
mari din ultimii 40 de ani — im
pun ca toate lucrările agricole 
de sezon să fie terminate mal 
devreme.

Tn toate zonele agricole a În
ceput perioada optimă o insă- 
minlărilor. Ca urmare, conco
mitent cu urgentarea recoltări-- 
lor, trebuie să se grăbească 
pregătirea terenului și insămîn- 
lăriJe mai ales în jumătatea de 
nord a țârii unde resursele ter
mice pînă la venirea iernii sînt 
mai mici decit in celelalte zo
ne.

(Agerpre«i)

A

In pofida reclamațiilor și a promisiunilor
Neajunsurile din activitatea 
sectoarelor I.G.L. persistă

In

, Fără nici o îndoială că mo
dul extrem de defectuos în ca
re înțeleg unele sectoare I.G.L., 
și la ora actuală, să-și onoreze 
sarcinile pe linia întreținerii 
fondului locativ de stat deter
mină nemulțumiri legitime 
rîndul populației.

Ziarul nostru a luat de ne
numărate orj atitudine catego
rică față de aceste lipsuri, cu 
nimic justificate, în activita
tea sectoarelor respective. Cu 
toate acestea situația nesalis- 
făcătoare In domeniul prestă
rilor de servicii continuă să se 
mențină.

Din această cauză, cetățenii 
continuă să reclame organelor 
superioare. condamnînd biro
cratismul și atitudinea lipsită 
dc răspundere în rezolvarea 
problemelor de strictă urgență 

revin sectoarelor întreprin- 
rii.
Iată, spre exemplu, sectorul 

I.G.L. Lupeni, care a contractat 
numeroase lucrări cu anumi
te instituții și în'rep; inderi din 
localitate, dar pe care nu le-a 
onorat. Caz concret : spitalul 
unificat din localitate a lan
sat în data de 20 septembrie 
1971 comanda cu nr. 3 440 că
tre sectorul amintit pentru 
construirea unei gherete de 
portar, lucrare ce se ridică la 
valoarea de 15 000 lei. după 
devizul întocmit de I.G.L. 
Menționînd doar faptul că o 
parte din aceste lucrări au 
fost executate de salariații spi
talului, trebuie spus că ghereta 
portarului nu a fost terminată 
deși a trecut un an de zile 
de la lansarea comenzii. Moti
vările invocate de șeful secto
rului loan Ciornei, și maiștrii 
I. Momârleanu și St. Căliman 
nu au făcut altceva decit să 
scoată odată mai mult în evi- 

■ dență stilul defectuos după ca
re se lucrează.

Alt caz, toi din Lupeni : ce
tățeanul Francisc Coroi, domi
ciliat în str M Sadoveanu, nr. 
10, s-a adresat în ziua dc 7 
iunie 1972 la sectorul I.G.L. cu 
o cerere prin care solicita re- 
pararea imobilului unde locu
iește. Cererea nu a fost ono
rată.

Nici în Petroșani situația nu 
este mai bună. Din numeroase 
cazuri semnalate amintim '0- 
manda nr. 6 196, din 25 aueust 
1972, lansată de serviciul ad-

ministrativ al consiliului popu
lar municipal către sectorul 
I.G.L. Petroșani pentru a re
para grupurile sanitare ale 
Circumscripției sanitare și Ofi
ciului de prevederi sociale, co
mandă neexecutată pînă acum 
și pusă la indexul nepăsării 
de către sectorul amintit. Nici 
un fel de intervenție nu a 
reușit să scoată din inerție pe 
cei în cauză. Oare într-adevăr, 
prin plecarea în concediu a șe
fului de sector. Martin Smidth, 
aici a rămas ceea ce se chea
mă o casă fără stăpîn ?

In orașul Petrila, sectorul 
I.G.L. nu-și dezminte nici a- 
cum reputația de a trata cu 
aceeași indiferență cererile lo
catarilor.

Este semnificativ în acest 
sens cazul cetățenilor din blo
cul nr. 17. cartierul 8 Martie, 
care încă din 1970, înainte de 
inundațiile ce au avut loc a- 
tunci, s-au adresat tovarășului 
Iacob Chioreanu, șeful sectoru
lui I.G.L. Petrila soliciting re
pararea acoperișului imobilului. 
Cu toate că de atunci au trecut 
mai bine de doi ani, timp în 
care locatarii au solicitat me
reu reparațiile necesare, lucra
rea nu a fost executată. De 
cile ori plouă, apa pătrunde în 
apartamentele oamenilor degra- 
dîndu-le mobilierul și zugră
veala. Mai mulți locatari, 
printre care I. Cornoiu, F. To- 
derici și Elena Teușan, respon-

Și în acest domeniu, al 
activității asociațiilor de lo
catari există, după cum se 
constată, o continuă dorin
ță de perfecționare. Pentru a 
da curs acestei cerințe, o de
legație compusă din repre
zentanți ai asociației de loca
tari din Lupeni și salariați al

însă

sabila scării, întrebîndu-1 
cent ix* maistrul Tomoiu 
vor executa lucrarea, au 
mit invariabilul răspuns : 
avem materiale !“.

Motivul invocat nu are
nici o bază reală. Din situați
ile cercetate rezultă că mate
rialele necesare au fost scoase 
de la sectorul respectiv. Cum 
râmîne atunci cu justificările?

Toi în acest cartier, cetățea
nul Gheorghe Dîrnu, din blo
cul 24, ap. 34, a solicitat de 
foarte mult timp sectorului 
I.G.L. Petrila. inclusiv între
prinderii din Petroșani, să-i 
execute reparația necesară la 
instalația sanitară din aparta
ment. Pînă acum, deși au tre
cut cîteva luni nu s-a mișcat 
un deget pentru executarea lu
crărilor respective.

Ne aflăm aproape la sfîrși- 
iul anului și nici o schimbare 
în activitatea acestor- sectoare 
nu se constatei. In fața aces
tor dovezi certe de nepăsare 
și lipsă, de răspundere, orice 
comentariu e de prisos. Se im
pun grabnice măsuri eficiente. 
Așteptăm deci ea forul tutelar, 
respectiv consiliile populare 
și conducerea I.G.L. Petroșani 
să ne comunice măsurile lua
te Și sancțiunile aplicate celor 
vinovați pentru neglijențele 
semnalate, curmînd în felul a- 
cesta manifestarea lor în viitor.

Asociațiile
de locatari

în fata
♦

cerințelor
îmbogățirii
experienței

consiliului popular orășenesc 
au întreprins un schimb de 
experiență in mai multe o- 
rașe din tură ca Timișoara, 
Arad, Craiova.

In urma schimbului, dele
gația a acumulat o bogată 
experiență privind întreține
rea corespunzătoare a fondu
lui locativ, înfrumusețarea 
continuă a cartierelor și stră

Reînnoiți-vă abonamentele
la ziarul „Steagul roșu

Prețul unui abonament 
24 lei trimestrial.

Abonamentele pe luna 
chioșcurile și difuzorii de 
deri, pînă la data de 30 septembrie a.c., inclusiv.

ASIGURAȚI-VA DIN TIMP ZIARUL DUM
NEAVOASTRĂ PREFERAT 1

este de 8

octombrie
presă din

Cornel HOGMAN

lei lunar,

se fac la
întreprin-
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tovarășului Delegația C. C. al P. C. R

■

■

BREVIAR
■■
■

NICOLAE CEAUȘESCU
în R. P ulgaria

(Urmare din pag. 1)

membru al Biroului Politic al 
C.C. al P.C.B. vicepreședinte 
al Consiliului dc Miniștri, pre
ședintele pdr(ii bulgare in Co
misia mixtă guvernamentală 
bulgaro-românâ de colaborare 
economică și tehnico-știlnțifică, 
Hristo Panaiotov, membru al C.C. 
al P.C.B., ministrul industriei gre
le, Spas Gospodov, ambasado
rul Bulgariei la București, 
precum și Todor Stoicev, 
prim-secretar al Comitetului 
Județean Varna al P.C.B. mem
bru al Consiliului dc Stat, 
Hristo Trandafiiov, președinte
le Comitetului Executiv al Con
siliului popular al județului 
Varna, viceamiralul Ivan Do- 
brev. comandantul flotei mari
time militare, alți reprezentanți 
ai organelor locale de partid 
ș! dc stat, ai organizațiilor ob
ștești.

Erau de față consulii gene
rali acreditați la Varna și 
membri ai corpului consular.

Ora 11,30. Aeronava cu în
semnele românești aterizează 
pe aeroportul din Varna.

La coborîrea din avion 
varâșul Nicolae Ceaușescu 
te întîmpinat cu căldură 
tovarășul Todor Jivkov. de . 
lalți conducător) de partid și 
de stat bulgari, care-i urează 
bun venit.

Conducătorii de partid și de 
stat ai celor două țări vecine 
țl prietene își string cordial 
mîinile, se îmbrățișează cu 
căldură

Tovarășul Todor Jivkov, îm
preună cu persoanele care îl 
însoțesc, salută, de asemenea, 
cu prietenie pe tovarășul Ion 
Gheorghe Maurer și pe cei
lalți oaspeți români.

Un grup de pionieri cu bra
țele încărcate de flori se în
dreaptă spre tovarășul Nicolae 
Ceaușescu. spre ceilalți mem
bri aj delegației, oferindu-le 
în semn de bun venit și alea
să prețuire.

In onoarea conducătorilor 
de partid și de stat ai țării

to- 
es- 
de 

cei-

noastre se desfășoară apoi ce
remonia militară a primirii. To
varășul Nicolae Ceaușescu pri
mește raportul comandantului 
gărzii de onoare — un detașa
ment al marinei militare bul
gare, care prezintă armele.

Răsună imnurile dc stat ale 
Republicii Socialiste România 
și Republicii Populare Bulgaria.

Tovarășul Nicolae Ceaușescu, 
însoțit de tovarășul Todor Jiv
kov. trece în revistă garda mi
litară.

Tovarășul Todor Jivkov pre
zintă apoi tovarășului ' 
Ceaușescu. celorlalți 
români, oficialitățile 
prezente la aeroport, 
și pe consulii străini.

In acest timp, mii de locui
tori ai Varnei și ai localități
lor din împrejurimi, veniți la 
aeroport pentru a fi martorii 
acestui nou și important mo
ment a| relațiilor româno-bul- 
gare. aclamă îndelung i „Veci
na drujba" — „Prietenie veș
nică" Se flutură stegulețe tri
colore ale celor două țări. A- 
ceastâ ambianță sărbătorească 
e întregită de decorul deosebit 
pe care-1 oferă aerogara aero
portului inaugurată de cîteva 
zile și care acum este împodo
bită sărbătorește. Se impune 
atenției urarea „Bine ați venit, 
dragi prieteni români !“. înca
drată de portretele conducăto
rilor de partid și dc stat ai 
celor două țări, de mari drape
le române Și bulgare. Oamenii 
au venit cu flori, plini de bucu
ria de a avea ca oaspete pe 
aceste meleaguri pe tovarășul 
Nicolae Ceaușescu. căruia îi 
adresează cuvinte de bun venit 

Tovarășul Nicolae Ceaușescu 
împreună cu tovarășul Todor 
Jivkov, se apropie de mulțime, 
răspunde cu prietenie ovațiilor, 
caldelor manifestări dc simpa
tie.

In încheierea solemnității so
sirii. conducătorii de partid și 
de stat aj celor două țări pri
mesc defilarea gărzii militare. 
Tovarășii Nicolae Ceaușescu și 
Todor Jivkov, Ion Gheorghe

Nicolae 
oaspeți 
bulgare 
precum

Msurer Și Stanko Todorov an 
luat ioc pe 
noare, prin 
cu drapel și 
tul marinei

Tovarășii __  __ _____
și Todor Jivkov iau loc apoi 
înlr-o mașină deschisă, escor
tată de motocicliști.

Pe marile bulevarde ale o- 
rașului Varna, al treilea ca 
mărime și importanță econo
mică al Bulgariei, pc care sînt 
arborate drapelele celor două 
țări. mi) Și mii de locuitori, 
precum și oameni aflați la 
odihnă pe litoralul Mării Ne
gre flutură stegulețe și flori, 
aplaudă la trecerea oaspeților. 
De-a lungul străzilor ” ’ 
mari t; ' 
sînt înscrise 
n ia—Bulgaria, 
nică ; salutări 
lui român".

Orașul este 
atmosferă de_________
vibrantă căldură, care și-a gă
sit expresia în entuziasmul și 
bucuria cu care locuitorii Var- 
nei au salutat această nouă 
întilnire dintre conducătorii dc 
partid și de stat ai României 
și Bulgariei. Pretutindeni au 
răsunat urări la adresa priete
niei româno-bulgare. Pe stră
zile Varnei, capitala județului 
cu același nume, și-au dat în- 
tîlnire, cu acest prilej, aproa
pe întreaga populație a orașu
lui — lucrători de la șantierele 
navale, uzinele de manometre, 
de produse electro-tehnice, tex- 
tiliștii de la moderna între
prindere ..1 Mai", săteni din 
comunele învecinate, studenți 
și elevi.

In mijlocul acestei mulțimi 
de oameni, se străbat largile 
artere ale orașului Varna, de
venit în ultimii ani un impor
tant centru industrial, o poar
tă principală maritimă a țării, 
cu o viață culturală și artistică 
intensă, și care, totodată, s-a 
impus ca o mărturie grăitoare 
a dezvoltării Bulgariei socia
liste.

Din mașina deschisă, tovară-

un podium de o- 
fața căruia trece 
fanfară detașamcn- 
militare.
Nicolae Ceaușescu

__ flutură 
banderole roșii pe care 
.se; i:.c urările ! „Româ- 

prietenie veș- 
frățești poporu-

parcurs într-o 
sărbătoare, de

șii Nicolae Ceaușescu și Todor 
Jivkov răspund cordial acla
mațiilor și urărilor entuziaste 
ale locuitorilor Varnei. Sînt 
momente simbolice, ilustrative 
pentru legăturile tradiționale 
dc prietenie, statornicite între 
popoarele și partidele celor 
două țări.

Sub semnul acestor auspicii 
a început vizita dc prietenie 
pe care tovarășul Nicolae 
Ceaușescu o face în fruntea u- 
nci delegații dc partid și gu
vernamentale a țării noastre.

Legăturile dc prietenie și 
colaborare româno-bulgare au 
cunoscut în ultimii ani o evo
luție rodnică. Dezvoltarea co
laborării fructuoase dintre 
Partidul Comunist Român și 
Partidul Comunist Bulgar, pe 
baza principiilor marxism-leni- 
nișmului și internaționalismu
lui socialist, cursul continuu 
ascendent al relațiilor recipro
ce în domeniile politic, econo
mic. tehnico-științific și cultu
ral corespund Intereselor am
belor popoare, cauzei generale 
a socialismului și păcii.

Un factor de prima impor
tanță pentru adîncirea Și di
versificarea relațiilor bilatera
le în toate domeniile îl con
stituie contactele directe, întâl
nirile' devenite tradiționale din
tre conducătorii partidelor Și 
statelor noastre. In luna au
gust. oamenii muncii din Româ
nia socialistă au primit, cu 
sentimente de caldă prietenie, 
pe tovarășul Todor Jivkov, ca
re a vizitat litoralul românesc 
și a avut convorbiri cu tova
rășul Nicolae Ceaușescu.

Prezența pe pămîntul Bulga
riei vecine și prietene 
ducătorului' partidului 
tului nostru, tovarășul 
Ceaușescu, în fruntea 
ției române, reprezintă
ventă expresie a raporturilor 
frățești dintre cele două parti
de, popoare și state, o nouă și 
remarcabilă contribuție la în
tărirea prieteniei româno-bul
gare.

a con- 
și sta- 
Nicolae 
delega- 
o eloc-

9 9 9 9 9 9 9 9 9 9 9 9 9

Lucrările Adunării Generale
a O N. U

și-a încheiat vizita în Japonia

• La Fabrica dc medicamente „Terapia" din Cluj au 
fost asimilate recent noi produse farmaceutice. Intre acestea 
se numără preparatul românesc „Glublfcr", pentru comba
terea anemiilor, realizat de grupul de cercetători clujeni 
condus dc chimistul Emil Mclionu, „Mincortidul" un medi
cament care stimulează retroresorbția sodiului și eliminarea 
potasiului din organism și o substanță nouă, intermediară, 
necesară fabricării in tară a preparatului nntireumatic „Tn- 
dometflcin". Totodată, s-a introdus în fabricație „Cloran- 
fcnirolul veterinar" pe baza unei tehnologii îmbunătățite 
prin care se asigură un produs calitativ superior și o eco
nomic de circa 2.5 milioane Ici anual

■

■■

TOKIO 27 — Corespondentul 
Agerpres, Florca Țulu, transmi
te : Delegația C.C. al P.C.R., con
dusă de tovarășul Paul Nlcules- 
cu-Mizil, membru al Comitetu
lui Executiv, al Prezidiului Per
manent nl C.C. al P.C.R. care n 
făcut o vizită In Japonia la In
vitația C.C. al P.C.J., a părăsit 
miercuri orașul Tokio, fndrep- 
tîndu-sc spre patrie.

La plecare, oaspeții au fost 
conduși de Saloml Hakamada, 
vicepreședinte al Prezidiului 
C.C. al P.C.J., Tetsuzo Fuwa,

membru nl Biroului Permanent 
nl Prezidiului C.C., președinte 
al Secretariatului C.G., Tomlo 
Nishizawa, membru al Biroului 
Permanent al Prezidiului G.G., 
Ichiro Sunama, membru al Pre
zidiului C.C,, Itaro Yonoharn, 
membru supleant nl prezidiului 
C.C., activiști oi G.C.

Au fost prozențf însărcinatul 
cu afaceri ad-lnlerim al Româ
niei in Japonia, Ion Dumitru, 
și alli membri ai Ambasadei șl 
Agenției economice.

■
■ < Curtea de știință româ- 

nescă continuă șl în acest an 
să fie prezentă la numeroa
se târguri și expoziții Interna
ționale. Astfel, lucrări repre- 
zenlînd multiple domenii de 
cercetare, cum sînl : fizica, 
matematica, biologia, chimia, 
filozofia, Istoria, literatura 
etc., nu fost prezentate la ex
pozițiile de carte deschise

•, Monl- 
MQnchen, 

in 
5i

l.i Santiago de Chile, 
real, Amsterdam. 
Kiev, Zurich, precum șl 
India, Argentina, S.U.A. 
în alte țări.

In următoarele luni 
ambasador al glndiril științi
fice românești pe meridiane
le lumii va fi prezent la lir- 
gurile Internationale de la 
Varșovia Sofia, Belgrad, 
Fr.inkfurl «• ’ oinzlg.

■

acest c
■
■

MOSCOVA
Succesul Pavilionului românesc
la Expoziția „Selhozmaș-72“
MOSCOVA 27 — Corespon

dentul Agerpres, Laurențiu Du- 
ță, transmite: Consemnind suc
cesul repurtat de Pavilionul ro
mânesc la recenta Expoziție in
ternațională ,,Selhozmaș-72", ca
re a funcționat în parcul Sokol
niki din Moscova, Prezidiul Ca
merei de comerț u U.R.S.S. a 
acordat medalii de aur Camerei 
de comori a Republicii Socialis
te România șl întreprinderii de

import-export „Imagrex" din ta
ra noastră, pentru modul expre
siv do prezentare a exponate
lor și pentru contribuția adusă 
la dezvoltarea relațiilor econo
mice șl comerciale dintre Ro
mânia și U.R.S.S. în acest do
meniu.

Medaliile de aur și diplome
le de onoare au fost înmînale 
directorului pavilionului româ
nesc, Paul Niculescu.

Mao Tzedun l-a primit
pe primul ministru al Japoniei

PEKIN 27 (Agerpres). — Mao 
Tzedun, președintele C.C. al 
P.C. Chinez, l-a primit, miercuri, 
pe primul ministru al Japoniei, 
Kakuel Tanaka, aflai într-o vi
zită în R.P. Chineză — transmi
te agenția China Nouă. Cu a- 
cesl prilej, a avut loc o convor
bire de lucru, prietenească, ca-

re a durat o oră. Au fost pre- 
zenți Ciu En-lai, premierul Con
siliului de Stal al R.P. Chineze, 
Ci Pîn-fei, ministrul afacerilor 
externe, 
chineze, precum și 
Ohira, ministrul afacerilor 
ne al Japoniei, și Susumu 
ido, șeful Secretariatului 
netului.

ministrul
alte persoane oficialo

Masayoshi 
exter- 
Nika- 
Cabi-

Norvegia s-a retras din organismele
consultative ale Pieței comune

■
■

■

BRUXELLES 27 (Agerpres). — 
Norvegia s-a retras din toate or
ganismele consultative ale Pie
lei comune, în care era repre
zentată alături de celelalte trei 
țări candidate să adere la „cei 
șase'1: Marea Britanic, Irlanda 
și Danemarca. Declarația în a-

cest sens 
sadorul 
CEE, John 
precizat, totodată, că tara sa nu 
va participa nici la conferința 
la nivel înalt a ,,celor zece", 
prevăzută pentru zilele c’e 19 
și 20 octombrie la Paris.

a (ost făcută de 
norvegian pe 

Halvorsen, <

; aniba- 
lîngă 

care a

Iarnă timpurie

0 In circuitul productiv al Fabricii dc mobilă din Iași 
a fost montată o nouă instalație dc mare randament — rod 
al unor cercetări .și studii întreprinse dc specialiști în in 
dustria lemnului timp dc mai mulți ani. Este vorba de o 
instalație pentru curbarea lemnului dc mobilă care folosește 
curențil de înaltă frecvență in locul aburilor supraîncălziți. 
Prin montarea noii instalații producția secției a crescut dc 
7—8 ori, obținindu-se. totodată, importante economi) 
producție. Instalația, rod al unor 
prinse timp de mai multi ani de 
lemnului, dezafectează importante 
trucit este redusă ca volum.

.de 
corectări și studii între- 
specialiștii din industria 
spații dc producție, în

3 
fi
4
fl
3 
a
H

Bazaltul poate concura 
cu succes oțelul. Aceasta es
te concluzia la care iu ajuns 
prof. dr. docent Eugen Sloi- 
covici și conf. univ. dr. Ion 
Mureșan de la catedra de 
mineralogie a Universității 
„Babeș-Bolyai" din Cluj. Nu
meroase experimente și ana
lize au arătat că bazaltul to
pit, sinlerizat și recristalizat, 
capătă o textură fibroasă, cu 
proprietăți mecanice și chimi
ce deosebite. El poale fi 
prelucrat întocmai ca și me
talul, fiind superior oțelului 
inoxidabil în construcția dc 
conducte și instalații chimi-

în fabricarea bilelor pen- 
morile industriale și întru ___

alte domenii. Bazaltul topit și 
prelucrat după procedee me
talurgice are o largă aplica
bilitate in cele mai diverse 
ramuri industriale.. La aceste 
constatări trebuie adăugat că 
cei doi oameni de știință 
clujeni au studiat paralel și 
formațiunile bazaltice din 
tară, descoperind noi zărâ- 
minle, de mare importantă, 
pe Valea Icrii din munții A- 
puseni și Dealul Cionca din 
apropierea localității miniere 
Căpuș.

a

■
■

NAȚIUNILE UNITE 27 — Tri
misul special Agerpres, Corne- 
liu Vlad, transmite: Preocupa
rea pentru intensificarea cola
borării între state și îmbunătă
țirea climatului internațional, 
problemele dezvoltării, dezarmă
ri- și decolonizării, sporirea e- 
ficacilătii O.N.U. se impun în 
continuare ca aspecte majore 
abordate în cadrul dezbaterilor 
de politică generală ale celei 
de-a 27-a sesiuni a Adunării 
Generale a Organizației Națiu
nilor Unite.

In cuvîntarea sa, Seewoosa- 
gur Ramgoolam, primul minis
tru al Republicii Mauritius, a 
subliniat necesitatea intensifică
rii de către sțatele membre ale 
O.N.U. a eforturilor în direcția 
sporirii eficacității organizației 
mondiale.

Consacrînd o parle importan
tă a alocuțiunii sale probleme
lor dezvoltării, Edward 
șeful delegației Ghanei, 
ferit la preocupările 
său pentru mobilizarea 
a resurselor țării, întrucit — a 
remarcat el — Ghana a învățat 
că răspunsul la dificultățile sa
le economice se află in propri
ile mîini ale țării".

Ministrul de externe al Liba
nului, Khalyl Abouhamad, a re
liefat interdependența dintre de
zarmare și dezvoltare — două 
din obiectivele principale ale 
Națiunilor Unite.

In discursul său, Maurice 
Schumann, ministrul de externe 
al Franței, a evocat speranțele 
generate de tendințele cele mal 
recente din viața politică a con
tinentului european. Exemplifi-

Moore, 
s-a Te
statului 
deplină

cînd, el a subliniat importanța 
convocării conferinței asupra 
securității și cooperării și a fă
cut cunoscută hotărlrea Franței 
„de a face totul pentru ca, anul 
viitor, conferința propriu-zisă 
să atingă adevăratul ei scop, 
care Interesează și angajează 
toate țările reprezentate aici — 
substituirea înfruntării dintre 
blocuri prin dialogul popoare
lor”. Niciodată Europa nu a părut 
mai aptă de a apăra acel ideal 
care este și al Națiunilor Unite 
— respectarea ordinii interna
ționale și a independentei fie
cărei națiuni, salvgardarea 
drepturilor omului, respingerea 
a tot ce divizează lumea în he
gemonii rivale, a adăugat el.

Relativ la perspectivele des
chise de crearea Pieței comune

lărgite, șeful diplomației fran
ceze a menționat că nu poate fi 
vorba numai de o „dezvoltare 
limitată la Europa occidentală”. 
Țările membre ale C.E.E., a con
tinuat el, urmează „să-și strin
gs legăturile sau să stabilească 
altele noi cu națiunile care 
populează partea răsăriteană a 
continentului”.

Efectuînd un tur de orizont a- 
supra situației din lume, Mau
rice Schumann s-a oprit, între 
altele, la situația din Peninsula 
Indochineză. El s-a pronunțat 
pentru inițierea de către O.N.U. 
a unei „ample acțiuni de soli
daritate în favoarea popoarelor 
victime ale războiului din Indo
china, popoare care — a spus 
el — „vor să trăiască indepen
dente înlr-o Asie de sud-est ne
utră și pașnică’'.

MOSCOVA 27 (Agerpres). 
— Un fenomen extrem de rar 
în luna septembrie s-a petre
cut la Moscova. După ce 
marți termometrul a arătat 5 
grade Celsius ■ (temperatură, 
c’e altfel, normală pentru a- 
ceastă lună, aici), după ce o 
ploaie măruntă, dar persisten
tă, a completat decorul autum
nal al Moscovei, la ora 20,00 
a început să cadă lapoviță, 
care, la ora 21,30, s-a trans
format într-un autentic... vi
for. La ora 22,15 continua să 
ningă ca în miezul iernii. Dar. 
fenomenul cel mai curios a 
constat în faptul că această 
autentică zăpadă de iarnă a 
fost însoțită de... fulgere și 
tunete. Zăpada s-a așternut, 
în acest timp, de-a binelea. 
pe străzi. Termometrul, în cen
trul orașului, arăta 0 grade,

PARIS 27 (Ager pre j. — In 
din estul șiunele regiuni 

sud-eslul Franței, iarna a 
părut cu aproximativ o luna 
mai devreme decît de obicei. 
Ca urmare a căderilor de ză
padă, care în valea Maurie- 
nne a atins un nivel de 30 de 
centimetri, trecătoarea Isoard 
a trebuit să fie închisă. In 
zona Brianconnais. căderile 
de zăpadă au fost înregistra
te pînă la o altitudine de 
1 700 de metri. Incepind de 
marți dimineața ninge în nor
dul Munților Alpi din Haute 
Provence. In Vosges, trecă
toarea Domon înzăpezită 
în limp ce în regiunile Lo
rena și Alsacia au fost înre
gistrate temperaturi dc zero

a-

Ij Iltești, pe un timp ploios 
și răcoros, s-a disputat, 
după-amiază, a doua 
m< iului dintre formația locală 
F.C. Argeș Pitești și echipa A- 
ris Bonnaweg (Luxemburg), 
contînd pentru primul tur al 
„Cupei campionilor europeni" 
la fotbal. La capătul unei parti
de în care s-au dovedit superi
or:, fotbaliștii români au obți
nui o victorie clară cu scorul 
de 4-0 (3—0).

Gazdele au deschis scorul în
că din minutul 4, cînd Dobrin 
a reluat din apropiere în colțul 
din stînga al porții lui Zentlcr. 
La numai două minute, Radu a 
majorat scorul la 2—0 in favoa
rea formației F.C. Argeș Pitești. 
In continuare, inițiativa a apar
ținui lot gazdelor, care au con
struit numeroase acțiuni ofensi
ve. La una din acestea, în mi
nutul 28, Dobrin l-a deschis ex
celent pe Radu, care cu un șut 
sec a înscris un nou gol : 
3—0, scor cu care s-a încheiat 
prima repriză. Ultimul gol al 
partidei a fost marcat în minu
tul 47 de Dobrin, care a trans
format o lovitură de la 11 m.

învingătoare și în primul joc 
(scor 2—0), echipa F.C. Argeș 
Pitești s-a calificat în turul ur
mător al competiției.

Arbitrul Katsoras (Grecia) a 
condus următoarele formații s 
F.C. Argeș Pitești: Stan, — Pi- 
gulea, Olteanu (din min. 68 Bar
bu,1, Vlad, Ivan, Prepurgel, Ma
rian Popescu (din min. 65 Mus- 
le(ea), Troi, Roșu, Dobrin, Ra
du ; Aris Bonnaweg : Zender, 
Fandcl, Dabee, Roemer, Scha-

ieri
a manșă a

nen, Pesch, Weis, Schreiner (din 
min. 74 De Colle), Kirchens, 
Lorge, Majerus.

★

BELGRAD 27 (Agerpres). — 
Cea de-a 5-a ediție a Olimpiadei 
feminine de șab a început îd o- 
rașul iugoslav Skoplje. Selecțio
nata României care joacă în 
grupa a 3-a a învins cu 2- 0 
echipa Braziliei. Alexandra 
Nicolau a cîșligat la Fonlalne- 
lli, iar Elisabeta Polihroniade a 
învins-o pe Cardoso.

★

După cum s-a mai anunțat, 
au luat sfîrșit întâlnirile prelimi
narii, din grupe, contînd pentru 
Olimpiada masculină de șah 
care se desfășoară, de aseme
nea, la Skoplje. In urma trage
rii la sorți s-a stabilit progra
mul primelor înlilniri ale turne
ului final : R.F. a ' maniei — 
Ungaria ; Bulgaria — România ;
R. D. Germană — Argentina ; 
Polonia — Spania; Suedia —
S. U.A.; Elveția — Iugoslavia ; 
Cehoslovacia — Danemarca și 
U.R.S.S. — Olanda.

(Agerpres)

Mica 
publicitate
PIERDUT legitimație de ser

viciu pe numele Hoza Ilie. e- 
liberată de preparația Petrila. 
O declar nulă.

diplomalice Ia nivel de ambasa
dă.

Comisia pentru energie a- 
tomică a S.U.A. a efectuat marți 
la poligonul sfecial din Neva
da, o experiență nucleară sub
terană — cea de-a șasea reali
zată în cursul acestui an.

Comerț și Dezvoltare constată o 
reducere a expansiunii cunoscu
te în ultimii ani. In 1971, tota
lul exporturilor mondiale a a- 
tins cifra de 347 miliarde dolari, 
creșterea reprezenlînd 11 la su
tă, față de 14,6 la sută în anul 
precedent.

1 200 oameni de știință din 
domeniul medicinei din R. D. 
Germană și 150 oaspeți de pes
te hotare participă la lucrările 
celui de-al IX-lea Congres de 
Chirurgie din R.D.G., care se 
desfășoară la Berlin.

Printre delegațiile de peste 
hotare se, numără și o delegație 
din România, condusă de prof, 
dr. docent Florian Mandache, 
directorul Clinicii Chirurgicale 
a spitalului Brîncovenesc din 
București.

Kazimierz Olszewski, vice
președinte al Consiliului de Mi
niștri al R.P. Polone, l-a primit 
pe Donald Kircher, președintele 
concernului 
Company", 
Varșovia.

Discuțiile 
cele două 
dezvoltarea 
industria ușoară 
concernul din S.U.A., Informea
ză agenția P.A.P.

american „Singer 
aliat în vizită Ia

desfășurate între 
părți s-au axai pe 

colaborării dintre 
poloneză și

< Alexei Kosighin, președin
tele Consiliului de Miniștri al 
Uniunii Sovietice, l-a primit, la 
Kremlin, pe Francois Bloch-Lai
ne, președintele băncii franceze 
de stat „Credit Lyonnais", cu 
care a examinat stadiul relați
ilor economice sovieto-franceze 
și posibilitățile de extindere a 
acestora — anunță agenția 
TASS.

0 Ciu En-lai, premierul Con
siliului de Stat al R.P. Chineze, 
|1 Kakuei Tanaka, primul minis
tru al Japoniei, au continuat 
miercuri, la Pekin, convorbirile, 
informează agenția China Nouă. 
La convorbiri au luat parte mi
niștrii de externe ai celor două 
tfirl. Ci Pln-fei și Masayoshi O- 
hlra.

0 împărăteasa Iranului, Fa
rah Pahlavi, și-a încheiat vizita 
de stat in Republica Populară 
Chineză, plecînd miercuri spre 
Teheran — anunța agenția Chi
na Nouă. In cursul vizitei sale, 
împărăteasa a fost însoțită c’e 
primul ministru al Iranului, A- 
mir Abbas Hoveyda.

+ La Budapesta au conti
nuat lucrările întâlnirii pri
marilor capitalelor europene. 
In cadrul ședinței din 27 sep
tembrie a luat cuvîntul tova
rășul Gheorghe Cioară, pri
marul general al Capitalei ță
rii noastre, care a prezentat 
expunerea: „Tendințele dez
voltării municipiului Bucu
rești. Capitala Republicii So
cialiste România".

0 Guvernul R.P. Chineze șl 
Guvernul Republicii Togo au 
hotărît să stabilească relații

4» Analizînd, Intr-un studiu 
preliminar, evoluția comerțului 
mondial în 1971, experțll Consi
liului Națiunilor Unite pentru

< Samuel Abrlgada, ministru 
al sănătății în guvernul revolu
ționar angolez format în exil, 
a afirmat — în cadrul unei con-
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ferințe de presă — că avioane 
portugheze au împrăștiat dea
supra Angolei substanțe chimi
ce toxice care au distrus vege
tația și au pus în pericol sănă
tatea populației.

< Ghana și Guineea au că
zut de acord să normalizeze re
lațiile dintre ele, deteriorate 
după înlăturarea din funcție, în 
1966, a fostului șei al statului 
ghanez, Kwame Nkrumah — 
latează agenția U.P.I., citind 
comunicat difuzat la Accra.

< După ce a rezistat timp 
două mii de ani Intemperiilor 
vremii șl Invaziilor barbare, A- 
rena Colosseum, monument ro
man prin excelență, este pe 
punctul de a ceda în fața peri
colelor provocate de Intensa cir
culație din jurul zidurilor sale.

Departamentul de antichități 
din Italia a hotărî! să interzică 
accesul publicului în acest mo
nument, în scopul preînlîmplnă- 
rll unor accidente.

Redacția ți administrația ziarului i Petroșani, strada Republicii Nr, 5P, telefon i 166?

Soarele răsare la ora 6,10 și 
apune la ora 18,02. Zile trecu
te — 272. Zile rămase — 94.

— S-a născut compozi- 
Gheorghe Dima (m. 
1949 — A fost creat 

Partidul Muncii in Guatemala; 
1864 — A fost creată la Lon
dra Internaționala I-a ; 1972
— Tîrgul international de car
te (Frankfurt pe Main — 
IX — 3. X).

PETROȘANI — 7 Noiembrie: 
Marea speranță albă ; Repu
blica : Astă seară dansăm în 
familie ; PETRILA : Puterea și 
adevărul ; I.ONEA — Minerul: 
Castanele sînl bune; ANI- 
NOASA : Cazul C.L. ; VUL
CAN : Aventuri la Marea Nea
gră ; LUPENI — Cultural : 
Preria ; URICANI: Locotenen
tul Bulill.

6,00 Muzică și actualități ; 
7,00 Radiojurnal ; 8,00 Suma
rul presei; 9,30 Odă limbii ro
mâne ; 10,00 Buletin dc știri ; 
10,05 Cîntă, cintă Gorjule — 
cîntece și jocuri populare ;
10.30 Clubul călătorilor; 10,45 
Melodii de Sile Dinjcu ; 11,00 
Buletin de știri; 11,15 Din ță
rile socialiste; 11,30 Corul U- 
zinelor metalurgice din Reșița 
și corul „Armonia" al clubului 
Chimia Brăila; 12,00 Discul 
zilei 12,30 Intîlnire cu melo
dia populara și interpretul 
preferat ; 13,00 Radiojurnal;
13.30 Muzică de prînz; 14,00
Compozitorul săptăminii; 14,35 
Melodii populare ; 15,00 Bule
tin de știri ; 15,05 Tribuna ra
dio ; 15,20 Muzică de estradă; 
16,00 Radiojurnal ; 16,30 Știin
ța la zi; 16,35 Grupul vocal- 
folcloric „Miorița”; 17,00 An
tena tineretului; 18,00 Orele 
serii ; 20,00 Zece melodii pro
ferate ; 20,45 Consemnări ;
21,Op Revista șlagărelor ; 21,25 
Moment poetic; 21,30 Bijule-

rn muzicale; -22,00 Radiojur
nal ; 22,30 Concert de seară ; 
24,00 Buletin de știri; 0,03— 
6,00 Estrada nocturnă.

universitar ; 20.45 Pagini 
umor: „Aventuri in epoca 
piatră” ; 21,10 Finala Cupei 
intercontinentale la fotbal : A- 
jax Amsterdam — Indepen- 
diente Buenos Aires. Meci re
tur. Transmisiune directa de 
la Amsterdam; 23,00 Telejur
nal.

9,00 Deschiderea emisiunii. 
Telex ; 9,05 România în lume; 
9,35 Prietenii lui Așchiulă — 
emisiune pentru preșcolari; 
10,00 Curs de limba franceză. 
Lecția a 22-a; 10,30 De la 
Alfa la Omega — .enciclope
die pentru elevi; 11,00 Tele- 
cinemateca : „Al 4l-lea"; 12,30 
Telejurnal; 17,30 Deschiderea 
emisiunii de după-amiază. E- 
misiune în limba maghiară ; 
18,30 La volan — emisiune 
pentru conducătorii auto ; 18,50 
Teleconferință de presă: Sis
tematizarea localităților urba
ne și rurale; 19,20 „1001 de 
seri" ; 19,30 Telejurnal. In 
cinstea aniversării Republicii 
— Cronica marii întreceri; 
20,00 Cuba: Invățămint — 
producție. Reportaj ; 20,15 Ti
nerii despre ei înșiși. „Amfi
teatrul și producția". O emisi
une în avanpremiera anului

Rczultatele tragerii Prono
expres nr. 39 din 27 IX 1972:

Extragerea 1 :
27, 1, 30, 44, 29, 14

Extragerea a Il-a:
38. 33. 40, 12, 18.

I a ''/’ff flVfceMefl
Ieri, temperatura maximă a 

acrului la Petroșani a fost de 
plus 8 grade, iar la Paring da 
plus 4 grade. Minimele au 
fost de plus 5 grade și, res
pectiv. plus I grad.

PENTRU URMĂTOARELE 24 
DE ORE ; Vreme închisă, cerul 
mai mult noros. Precipitațiile 
vor deveni locale. Vînt slab 
din vest.

Tiparul — întreprinderea (poligrafică Hunedoara — Subunitatea Petroșani


