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In I iecare organizație de partid, in foafe colectivele de muncă

0 singura voință, o supremă preocupare: înfăptuirea neabătută,

memorabilei vizite de lucru
Pe agenda de lucru a comuniștilor

Semnarea unui Protocol româno-bulgar
Jol, 28 septembrie, la Pa la Iul 

Euxinograd, după Încheierea 
convorbirilor oficiale, a avut loc 
semnarea Protocolului întîlnirll 
delegațiilor de partid și de stat 
alo Republicii Socialisto Româ
nia șl Republicii Populare Bul
garia cu privire la problemele 
folosirii complexe a fluviului 
Dunărea pe sectorul comun șl 
realizarea în comun a „Comple
xului hidrotehnic Cioara-Bcle- 
ne1'.

Protocolul a fost semnat de

lovarășii Nicolae Ceaușescu, se
cretar generai al Partidului Co
munist Român, președintele Con
siliului de Slat al Republicii 
Socialiste România, Ion Gheor
ghe Maurer, membru al Comite
tului Executiv, al Prezidiului 
Permanent al C.C. al P.C.R., Pre
ședintele Consiliului de Miniștri 
al Republicii Socialiste România 
Todor Jivkbv, prltD-secretar al 
C.C. al Partidului Comunist Bul
gar, președintele Consiliului de 
Stat al Republicii Populare Bul-

garin, Stanko Todorov, membru 
al Biroului Politic ai C.G. ol 
P.C.B președintele Consiliului 
dc Miniștri al RorublIHf Popu
lare Bulgari'

La solemnitate au participat 
membrii celor două delegații.

Au fost
experțf.

După
Nicolae
Jivkov
miinlle.

prezențl consilieri și

semnare, tovarășii 
Ceaușescu și Todo® 

își string cu căldură 
'•c îmbrățișează.

PLECAREA DIN VARNA
Joi după-amlază. delegația de 

partid și de stal a țării noastre, 
condusă de tovarășul Nicolae 
Ceaușescu, secretar general al 
Partidului Comunist Român, pre
ședintele Consiliului de Stal al 
Republicii Socialisto România, 
care a- făcut o vizită prielenoas-

că pe litoralul bulgăresc al Ma
rii Negre, a părăsit Varna.

Pe întregul traseu, dc la re
ședință pînă la aeroport, zeci și 
zeci de mii dc locuitori ai ora
șului .iu venit să-și ia rămas 
bun de la oaspeții români, ex- 
primindu-și din nou din plin,

bucuria și sentimentele de prie
tenie frățească față de solii po
porului nostru.

Dinlr-o mașină
tovarășii Nicolae

descoperită, 
Ceaușescu șl
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Înapoierea In capitală

i cu mecanizarea, cu introducerea 
ocupăm și de crearea tipului de

„Va trebui ca odată 
tehnicii moderne, să ne . 
miner nou care să cunoască tehnica modernă șl să știe să 
o minulască— Este necesar deci, ca. o dată cu introducerea 
tehnicii moderne să ne gindim și Ia instruirea și pregătirea 
corespunzătoare noilor condiții a cadrelor de muncitori din 
Valea Jiului". Sint cuvintele secretarului general al parti
dului rostite cu prilejul vizitei de lucru în Valea Jiului, cu
vinte al căror ecou l-am întîlnil recent, la o înaltă cotă a 
amplificării, in mijlocul comuniștilor de la Lupeni.

Joi după-amiază, s-a înapoiat 
în Capitală, venind din Republi
ca Populară Bulgaria, delegația 
de partid și de stal a Republicii 
Socialiste România, condusa <le 
tovarășul Nicoloe Cenușcs u, se
cretar general al Partidului Co
munist Român, președintele Con
siliului de Stat, care a făcut o 
vizită de prietenie în această 
țară.

Din delegație au făcut parte 
tovarășii Ion Gheorghe Maurer, 
membru al Comitetului Executiv, 
al Prezidiului Permanent al C.G. 
al P.C.R., președintele Consiliu
lui de Miniștri, Ilie Verdcț, 
membru al Comitetului Execu
tiv, al Prezidiului Permanent al 
C.C. al P.C.R., prim-vicepre- 
șcdlnte al Consiliului de Miniștri, 
Leonte Răutu, membru al Co
mitetului Executiv al C.C. al 
P.C.R., președintele părții româ
ne hi Comisia mixtă guverna-

mentală româno-bulgară de co
laborare economică și tehnico- 
științifică, loan Avram, membru 
al C.C. al P.C.R., ministrul in
dustriei construcțiilor de mașini, 
precum și Nicolae Blejan, am
basadorul ~ . 
România le. Solia.

La sosire, la aeroportul Bănea- 
sa, tovarășul Nicolae Ceaușescu 
și membrii delegației au fost sa
lutați de tovarășii Manea Mă- 
nescu, Paul Niculescu-M’zil, 
Gheorghe Pană, Gheorghe Ra
dulescu, Maxim Berghianu, Flo
rian Dănălache, Gheorghe Stoi
ca, Ștefan Voltec, Cornel Burti
că, Miron Constantinescu, Mihal 
Gerc, Ion Ioniță, Vasile Patill- 
neț, Ion Pățan, 
Ștefan Andrei.
membri ai C.C. al P.C.R., ai Con
siliului dc Stat șl ai Consiliului 
de Miniștri, conducători al insll-

luțlllor centrale și organizațiilor 
obștești.

Erau prezenti Borislav Kon
stantinov, însărcinatul cu afaceri 
ad-lnlerim al R.P. Bulgaria la 
București, și membri al ambasa
dei,

Numeroși cetățeni din Capita
lă, veniți la aeroport, au salutat 
cu multă căldură pe tovarășul 
Nicolne Ceaușescu, pe ceilalți 
conducători de partid șl de stat. 

Pionieri au oferit flori secre
tarului general al partidului 
membrilor delegației.

REA celei de-a
In cinstea

XXV-a

Republicii Socialiste

Cilițl în pagina a IV-a 
COMUNICAT 

cu privire la vizita delegației 
de partid șl de stat române, 
condusă de tovarășul Nicolae 
Ceaușescu. fn Republica 
Populară Bulgaria.

Ion Stănescu, 
Ion Dincfi, daaniversărisă menționăm că reușita dezba

terii a avut drept suport în pri
mul rind responsabilitatea 
care numeroșii participant 
abordat o problemă cheie a mi' 
nei, și desigur competența a» 
cestora, strădaniile lor de a în
lătura cit mai grabnic deficien
țele ce îngreunează bunul mers 
al producției, al dezvoltării mi
nei.

Dar aceste deficiențe — le
gale cu prioritate de calificarea 
cadrelor, de perfecționarea a- 
cestora în pas cu cerințele teh
nicii — au mai fost semnalate 
în numeroase ședințe dc lucru. 
Cum se explică repetarea, per
petuarea lor ? Desigur, este un 
mare merit că in adunarea ac
tivului de partid al electrome
canicilor de la mina Lupeni au 
fost din nou scoase la suprafa
ță. Dar, In majoritatea lor e- 
rau cunoscute. Nesoluționarea 
lor, perpetuarea lor de-a lun
gul a doi, trei ani de zile nu 
se explică decît prinlr-o Inad
misibilă metodă de lucru mal 
mult sau mai puțin defectuoa
să din care, pe alocuri, s-a fă
cut o „lege" care a acționat ne- 
stînjenită, împotriva oricăror 
bune intenții. Iată cîteva exem
ple edificatoare ale acestei 
„legi" — ale acestei metode 
lucru pe care ne permitem 
o numim anacronică :

— La exploatările miniere 
simțea acut lipsa cadrelor cali
ficate pentru extragerea meca
nizată a cărbunelui, încă de a- 
cum cîțiva ani. Astăzi, aflăm 
cu surprindere că cu toate gre
utățile întîmpinafe pe. iru atra
gerea tinerilor spre meseriile

cu 
au DECEMBRIE^ a Republicii

și perseverență

0 dezbatere inedită,
dar rodnică și plină sarcinile de

de învățăminte, E.M.

la mina Lupenl

I. MUSTAȚĂ

priD specificul lui, (Continuare !d pan. a 3-a)

ALBASTRE

in 
nu

convingere 
colectivul

tuturor 
. Ală- 

la

întuneric și ei so- 
cîle unul, la locul 
Unii la demolări 
Vasile Alecsandrî,

ci toți 
constituie 

unor 
dez-

adăugat 
de căr- 

cit reprezintă

încă 60 tone, 
de

înainte de termen
Cu pianul lunii îndeplinit

Suplețea unor „vinovați fără vină

H

O noutate in comerț

Dem. D. IONAȘCU

(Continuare In pag. a 3-a)
(gonlinuare In pag. a 3-a)

T KARPATIAN

locului,
(în intenție I) a

„terminată", 
nu e lernvna- 
întrebarea. Să

nolăm oblecțiunile noastre 
anexa la procesul verbal de

V. TEODORFSCU

Am mers, cu cîteva zile îna- 
de re-
„Ga in

să ve- 
această

dialogul dintre
1 chemați să 

și cei ce 
trebuincioase 

unitățile co-
PLOUA ÎN... ÎNCĂPERILE

MOTELULUI „GAMBRINUS"

Totul a pornit in mod sim
plu. firesc. De mai multă vre
me existau frămintări in cadrul 
colectivului de conducere al 
minei pentru înlăturarea unor 
evidente greutăți, izvorîte din 
si ul unui sector denumit des
tul dc impropriu, „auxiliar" — 
sectorul electromecanic, 
priu. căci, îd condițiile 
continue a producției 
mecanizat, acest sector 
tlgă cu fiecare -i, cu 
tonă _Z.*___  _
parte, rarc-i situează 
factorii decisivi al activității 
minei. In același timp, cu fie
care utilaj care nu funcționea
ză, cu fiecare defecțiune pro
dusă fie pe circuitul transpor
tului. fie la instalațiile de sus
ținere și tăiere mecanizată, sec
torul electromecanic se face 
răspunzător nemijlocit de stag
narea producției, de nerealiza- 
rea la termen a sarcinilor de 
plan. Iată de ce activitatea a- 
cestui compartiment — în ca
drul căruia sînt incluși nu nu
mai salariații din schema pro- 
priu-zisă a sectorului, 
meseriașii minei — 
tot mai mult subiectul 
profunde și responsabile 
bateri si analize.

Aparent, s-ar părea că 
sectorul electromecanicilor 
si prea multe deficiențe. Ori
cum,

Impro- 
sporirii 
extrase 
își cîș- 
fiecare 

de cărbune un merii a- 
prinfre

gradul dc calificare ce-1 presu
pune. sectorul sugerează o ac
tivitate de ceasornic, în care 
fiecare „rotiță" știe ce arc de 
făcut. In realitate insă (și a- 
ceastă realitate este exprimată 
de rămînerile în urmă la pro
ducție) există numeroase rotițe

Angajați in marea în
trecere socialistă pen
tru a întimpina cu noi 
și importante succese în 
producție cea de a 25-a 
aniversare a proclamării 
Republicii, colectivul de 
mineri, tehnicieni și in
gineri din sectorul V al 
minei Lupeni și-a în
deplinit înainte dg ter
men planul "pe luna sep
tembrie. Stăpînite de a- 
celași avînt în muncă 
— atribut al activității 
tuturor minerilor din 
bazin, brigăzile sectoru-

lui respectiv au 
celor 4 916 tone 
bune, 
plusul de la începutul 
anului, • - —
Frontaliștii conduși 
Vasile Rusu și Niculae 
Gavra, formațiile de lu
cru de Ia pregătiri ale 
lui Toan Tibil, Ioslf Tur- 
cași și Constantin Prl- 
săcaru, grăbind săparea 
lucrărilor care li s-au 
încredințat au reușit să 
asigure fronturi de lu
cru pentru cărbune și 
să mențină colectivul

lor în fruntea t 
sectoarelor minei, 
turi de minerii de 
frontale, brigada de pre
gătiri a lui Constantin 
Prisăcaru, și-a onorat 
lucrările de pregătire în 
proporție de 102,5 la 
sută, ceea ce reprezintă 
mai bine de doi metri 
liniari de pregătire, re
alizați pesle ' " 
plan.

Există o
unanimă în 
sectorului, că rezultate
le obținute pînă acum

BLUZELE

sînt o chezășie
a succeselor viitoare și 
că, în cinstea măreței 
sărbători care se apro-

pie, minerii „de la V" 
vor raporta îndeplinirea 
exemplară a sarc'.nilor 
de plan anualo

Dovezi de hărnicie

...sint realizările ob
ținute în luna în curs 
pe frontul cărbunelui și 
de către brigăzile con- 

Eroul 
Pe-

duse do către 
Muncii Socialiste, 
tre Constantin și loan 
Solomon, de la 
Lupeni. Ambele colecti
ve lucrează la frontale
le sectorului IV,

lînd la zi sporuri 
ritorii de cărbune pes
te sarcinile de plan și 
anume 500, respectiv, 
250 de tone, dovedind 
prin tăria faptei că nu 
zadarnic de acolo a 
pornit una din inițiati
vele mari, care s-a ex
tins și dă roade în în
treaga Vale a Jiului.

I 
I 
I 
I
I 
I

In'multe'dimineți au venit 
pe șantier. O zi, două, o săp- 
tămînă. In fiecare dimineață 
erau acolo. Este încă răcoare, 
e aproape 
sesc, unul 
de muncă, 
în strada 
alții la pregătirea șanțurilor 
pentru conducta de încălzire

Tineri pe șantierele
muncii patriotice

centrală a alellerului-școald 
al liceului. Clasa a IX-a este 
la stadion, stivuiește cărămi
zile expediate de clasele a 
■*' A și B diD fața comple- 
~-.ji comercial.

Liniște. O liniște cum rar 
se poate întîlni înlr-un oraș 
ca Vulcan Și la așa o oră ma- 

Pe 
străzile lăturalnice, în curtea 
liceului, pe ziduri și stive, 
cu lirnăcoapele în mînă pe 
străzile înecate în ceață, se i 
aud șoapte, lovituri înfundate, | 
clinrănlt de metal și chemări 
care se pierd în răcoarea di
mineții. O dimineață de ne
recunoscut. O tăcere aproape 
somnoroasă plutea peste oraș. 
Id strada V. Alecsandrî ne 
însoțește directorul liceului, 
profesorul Gheorghe Antoce. 
Cind a înțeles de ce venisem, 
fața 1 s-a limpezit în zimbet. 
Așadar, ială-ne alături i „O 
săptămină de muncă patrioti
că. Orașul — a avut de de-

I
| X-„
I xuiui

!
Ica Vulcan și la așa o or_ 

tinală Și totuși, undeva

care în prezent funcționează 
defectuos. La aceasta e sufici
ent să adăugăm că sporirea, în 
viitor, a producției extrase me
canizat, presupune încă de as
tăzi măsuri bine chibzuite pen
tru perfecționarea activității e- 
lectromecanicilor. Cu aceste 
două deziderate în față — eli
minarea deficiențelor acluale, 
și așezarea din timp a activită
ții de viitor, pe o bază trainică 
— s-a desfășurat la mina Lupeni 
o dezbatere inedită, pornită din 
inițiativa biroului comitetului 
de partid al minei.

Se cuvine din capul locului

Hotările să întimpine cea de-a XXV-a ani
versare a Republicii cu succese cit mai mari 
în depășirea sarcinilor de plan și în ceea ce 
privește onorarea angajamentelor asumate, 
brigăzile din abataje și pregătiri de la mina 
Aninoasa au reușit să Imprime întrecerii so
cialiste un ritm deosebit de viu. Locurile de 
îrunte deținute de brigăzile minerilor NICO
LAE ILIE, AUREL CRISTEA. DUMITRU FUL- 
GA șl PETRU ROMAN, la încheierea celei 
de-a doua decade a lunii în curs, sînt țintite 
de colectivele brigăzilor conduse de ALEXAN
DRU MATHE, NICOLAE BOKOR, EMERICH 
FULOP și VALER LICIU.

Investind în munca de miner lin plus de 
gindire, mai mult spirit de organizare șl acți
uni ferme sub aspect disciplinar, aceste bri
găzi au reușit ca, în ciuda unor condiții grele 
do zăcăminte pe care le intimpină la locurile 
lor de muncă, să obțină în ultimele zile spo
ruri substanțiale la producția de cărbune șl la 
productivitatea muncit. Astfel, din stratele 7 
șl 8. sectorul III Plscu, brigada minerului Ale-

xandru Mathe a extras 200 tone de cărbune 
peste sarcinile de plan. Din stratul 15, secto
rul II, colectivul condus de Nicolae Bokor, 
sprijinit de stăruința și dăruirea în muncă a 
șefilor de schimb PETRACHE 1MBRU, AN
DREI AMBRUȘ și DIONISIE BEREY. înscrie 
pe graficul întrecerii un plus de peste 100 de 
tone de cărbune, ca urmare a sporirii randa
mentului cu aproape o tonă pe post.

Măsurile pe care le întreprind în prezent 
conducerea minei șl a sectoarelor de produc
ție privind accelerarea lucrărilor de Înainta
re, în scopul asigurării liniei de front de lu
cru și punerea în exploatare înainte de ter
men a noilor capacități de producție au mo
bilizat șl dinamizat colectivele de la astfel de 
lucrări sporindu-le aportul la creșterea pro
ducției de cărbune — sarcină deosebită rele-

CONSULTAȚIE JURIDI
CĂ : Recompense șl sanc
țiuni ale angajaților 
cadrul raporturilor 
muncă (I).

Fericirea se dobindește 
prin muncă.

Minl-MAGAZIN.

Răspundem 
scriu.

celor ce

Programul 
săplămîna viitoare.

T.V. pentru

(Pag. a IV-a)

Ing. Eugen NIȚĂ
E.M. Aninoasa

(Continuare în pag. a 3-a)

Reflecții comerciale

Mașina de gătit electrică
In aceste zile, magazinele de articole eleclro-pasnlce au 

pus la dispoziția cumpărătorilor un nou produs de uz cas
nic — MAȘINI DE GĂTIT ELECTRICE. „Electro-vesta" co
respunde celor mai exigente cerințe ; ea este o construcție 
rezistentă, ușor de întreținut, avind un aspect modern șl 
plăcut. De reținui cîteva calități : mașina e înzestrată cu 
două discuri pentru fierbere și cuptor; funcționează la ten
siunea de 220 V ; temperatura poate îl reglată in funcție 
de necesități; consumul de curent este loarie redus.

„Electro-vesta" este cel mai modern aparat de galii, e- 
conomlc și rapid.

inlea ultimului termen 
cepționare a motelului 
brinus" (30 septembrie), 
dom, la fața 
superbă perla 
arhitectonicii și industriei turis
mului din Valea Jiului, pe care-o 
așteptăm (firește, in exploatare) 
cu toții, de atîta timp. Eram 
„înarmați" doar cu cîteva cu
noștințe sumare, privind „mo
bilul" sultei de amînărl a datei 
recețționării, știam doar că, po 
alocuri, acoperișul aspectuoasei 
realizări prezintă unele defecți
uni. care întîrzie (cu sau fără 
justificări) predarea... Care-i rea
litatea ? Am găsit — și o spu
nem direct, pentru că e Inutil 
să escamotăm adevărul — mo
telul într-o stare pe care (ierta
tă fie-ne comparația) n-ar Invi
dia-o nici măcar o... minusculă 
căsuță montană din birne, aco
perită cu finaț putred. In plin 
sezonul Intemperiilor reci de 
toamnă, la DOUĂ LUNI după 
primul termen al recepțlonăril 
(30 Iulie), motelul „Gambrlnus" 
nu poale fi Încă oferii benefici
arului. De ce ? Simplu ! Pentru 
că în Încăperile sale PLOUĂ.

Ploua ! Da, plouă! Nu ca afară, 
însă oricum plouă. Plouă placid, 
cum zicea Bacovia, plouă fără 
milă și... speranță în mai bine! 
Și, pentru că, deocamdată cel 
puțin, la „Ghmbrinus" umezea
la continuă să tie o... împără
teasă cure tronează absolutist, 
să vedem ce lac cele două părți 
contractante. Beneîiciarul (O.J.T.) 
așteaptă senin și, spre a-și do
vedi fermitatea pe poziții, nu 
acceptă, în ruptul capului să 
recepționeze o lucrare ,,netermi
nată", constructorul (Grupul de 
șantiere al T.C.H.) așteaptă, la 
rlndul său, să... sece „hîrdalele" 
cerului, să apară odată binefă
cătorul soare șl să zvlnte, mă
car un pic, pereții și podelele 
„spălate". pentru a preda. în 
sflrșit. o lucrare 
...E terminată sau 
lă ? — aceasta e
căutăm să-l dăm un răspuns, în 
urma discuțiilor și a constatări
lor făcute...

Avertizăm, de la bun începui, 
pe cititorii acestor rinduri, că 
in intenția autorului nu a stat 
nici un moment, gindul de a-și 
pigmenta „pledoaria" — contra 
celor ce au contribuit la Insla*

urarea situației de încordare țe
sute în jurul „Gambrihus“-ului 
vinovați de pierderile evidente, 
făcîndu-se tot cei trei factori) 
— cu detalii tehnice, de strictă 
specialitate. Le-am ocolit inten
ționat pentru că, deasupra tutu
ror „actelor" justificative, se a- 
flă o stare de fapte Intolerabi
lă, condamnabilă, decurgind în 
primul rind din mentalități ru
ginile, rncompatibile cu timpu
rile de azi. Răspunderile — cum Se 
intîmplă de obicei clnc’ înlr-o 
acțiune marc, pentru moment e- 
șuată, sint implicați mal inulțl 
factori — sînt pasate de colo- 
colo, ca o minge de oină, justi
ficările sint găsite cu o repezi
ciune uluitoare. Beneficiarul are 
firești obiecțiunl la „oferta" 
constructorului, pe care nu vrea 
să ic treacă cu vederea (..Am 
aminal de patru ori recepția și 
toi nu vor să înțeleagă că 6Înt 
defecțiuni ușor remediabile... In 
plus, constructorul nu acceptă 
să
în

Stăteam in banca mea (in în
țelesul propriu al cuvinlului) 
și așteptam <......................
cei ce sint 
aprovizioneze 
desfac cele 
cotidian, în 
merciale din urbea noastră.

Și dialogau profesional...
Cei cu desfacerea, că au 

stringentă nevoie de produ
sul cutare și tp cantități în- 
destulătoare. Cei cu aprovi
zionarea, că respectivul pro-

strict al profesiunii s-a trecut 
la confruntarea ideilor cu 
realitățile „din teren", cum 
s-ar spune. Trecind pragul ți
nui magazin care desface pie
se de schimb, ce să vezi ? 
Vinzătorul solicita un impre
sionant număr de piese ară- 
tind că sint foarte căutate. 
„Bine, bine, i-a retezat unul 
din cei cu aprovizionarea, dar 
pe astea de aici — arătind 
spre vitrinele doldora cu ar

in discuție

dus se vinde și in colț- de 
stradă, de căutat ce e, nefi- 
ind nevoie de unități specia
le de desfacere. Pînă să mă 
dumiresc asupra unor aspecte 
ale aprovizionării și desfacerii 
unor produse, aflu din partea 
reprezentantului celor cu a- 
provizionarea că mărfurile 
căutate nu au nevoie de nici 
un fel de propagandă comer
cială și că scopul ședinței res
pective era să-i învețe pe cei 
din rețeaua de desfacere cum 
să vindă mărfurile nesolicita
te de cumpărători. Că „arta" 
in meseria dumnealor nu e să 
pună pa tejghea mar fa și așa 
căutată, ci să vindă produse 
care nu sint de mare trebuin
ță omului.

După schimbul de opinii 
desfășurat in limbajul cel mai

nu le vindeți ? Cel de după 
tejghea fi explică că stau așu 
de doi ani, deoarece nu sint 
corespunzătoare ca dimensiu
ne și parametri tehnici la a- 
paratele care se găsesc in 
prezent in comerț. Răspunsul 
sosi prompt din partea celor 
cu aprovizionarea. Paralel cu 
cele solicitate să se vindă și 
cele care nu mai au căutare.

Șl, uite așa, cei cu aprovi
zionarea o țineu tare cu arta 
desfacerii, cei cu desfacerea 
nu mai conteneau cu solicită
rile de mărfuri care mai de 
care mai căutate și semnata
rul acestor rinduri cu gindul 
dezlegării unei enigme: cc a 
fost mai tatii, marfa sau co
merțul ?
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Recompense
in cadrul

și sancțiuni ale angajaților 
raporturilor de muncă (I)

Legea nr. 1/1970. pentru or- 
pun ivirea ș» disciplina muncii 
In nnitâțik- socialiste de Mat, 
avind in vedere principiile Cli
cii 3* echității socialiste după 
cerc se desfășoară raporturile 
de muncă in societatea noastră, 
stabiles', recompensele și sanc
țiunii» n st acordă și se aplică 
angajuților în cadrul raporhiri- 
k>i de muncă

Condiția generală stabilită de 
lege pentru ca un salariat să 
prim» as .a o recompensă 
wfi :i de 0 indeplini a timp și 
in bune condiții sarcinile cc-i 
revin și să aibă o conduită ire
proșabilă. Pri i „îndeplinirea ta 
timp și in bune condițiuni a 
sarcinilor". în sensul acestei 
iepi se înțelege pe de o parte, 
ex»'» utai ea ritmica. conform 
planificării graficelor sau altor 
evidențe, u lucrărilor ce slnt 
încredințate in baza regula- 

ntclor dc ordine interioară 
statutelor dtst iplinarp snu con
tractelor sole live unui ang.i- 
Sat. iar pe de jltă parte exe
cutarea acestor lucrări la un 
nivel calitativ superior.

Recompensele ce se acordă 
salariaților in cadrul raporturi
lor de muncă sînt ' mulțumirea 
verbală sau in scris din partea 
organelor dp conducere : îns
crierea pe tabloul de onoare : 
acordare® de ordine. medalii, 
titluri de onoare diplome de 
onoare insigne si lllhiri dis
tinctive ; acordarea de trepte 
sau gradații superioare la sa
lariul tarifar ■» conformitate 
cu prevederile legale : acorda
re» dc gratificații și premii ; 
alte recompense în bani sau 
•bie*1c excursii gratuite și al
tele prevăzute dp regulamentul 
de ordine interioară, statutul 
disciplinar sau contractul co
lectiv.

Din această enumerare tre
buie reținut că i recompensele 
eta! limitativ prevăzute și no- 
■finalizate și . ă se pol împărți in 
două mari grupe după »um 
sînt recompense materiale sau 
onorifice Legea prevede că re
compensele da înscriere în car
tea de onoare și de acordare 
rir ordine medalii, titluri de 
onoare, diplome de onoare. In
signe și titluri distinctive se

înscriu in carnetul dc mun
ca ,il anga^alnlul ce Ic-a primii, 
jar celelalte In fișn sau dosarul 
personal. Din această prevede- 
j-e sc poete deduce că se acordă 
o importanță deosebită recom
penselor onorifice, deoarece ele 
se acordă pentru activități deo
sebite. fiind în același timp 
ca nuii înaltă cinstire a erois

mului muncii depuse în slujba 
întregii societăți.

Cultivarea dragostei față dc 
muncă, față dc interesele în
treprinderii stabilizarea cadre
lor sînt asigurate prin preve
derile legii, prin care se pre- 

CONSULTAȚIE JURIDICĂ 
văd recompense deosebite pen
tru angujații cu vechime neîn
treruptă in aceeași unitate și 
pentru cei cu vechime neîn
treruptă în muncă Aceste cate
gorii dc salnriațj beneficiază, 
potrivit legii dc sporuri de sa
lariu de Creșterea duratei con
cediului de odihnă, a ajutoa
relor de boală Și maternitate și 
a pensiilor.

Ceea ce trebuie remarcat în 
legătură eu recompensele ce se 
acordă în funcție de vechimea 
neîntreruptă în muncă și în a- 
cceași unitate, este împrejura
rea că acestea nu se acordă nu
mai în situații deosebite, ca ce
lelalte recompense, ci în mod 
permanent, singura condiție 
fiind aceea a existenței vechi
mii necesare. Așadar, ele se a- 
cordă după cum sînt. sporurile 
de salarii, creșterea duratei con
cediului la fiecare concediu, a 
ajutorului dc boală, kt fiecare 
dată cînd angajatul beneficia
ză de acesta.

Răspundem cititorilor
HUZA MARIA — Pelrlla. 

Obligația de a plăti pensie de 
întreținere există numai față 
de persoana care beneficiază dc 
aceasta. Pentru acest motiv, 
obligația încetează odată cu de
cesul acestei persoane. Moște
nitorii beneficiarului pensiei de 
întreținere mi au nici un drept 
în legătură cu această pensie.

In cazul relatai dc dv. se dis
ting trei situații și anume

ă) pentru pensie do întreține
re pc lumi iulie ce nu a fost 
achitată, deși beneficiarul ei 
a decedat. la 31 iulie 1972 avețj 
dreptul Li o acțiune judecăto
rească față dc cei ce aveau n- 
ceastA obligație. în măsura în 
< are veți dovedi că în această 
lună tWularnl pensiei a fost în
treținut pe cheltuiala dv. ;

b) în măsura în care vcț| do
vedi că nți suportat cheltuielile 
dc înmormintarc în loialitate 
sau parțial, aveți dreptul să ce
reți dc la urmașii defunctului, 
pc calc judecătorească, despă
gubiri echivalente ;

»') pentru întreținerea dv. în 
viitor puteți cere, tot pc calea 
unei <u țiuni in justiție obliga
rea la plata unei pensii a copi
ilor majori rezultați din căsă
toria dv. cu defunctul sau all 
soț cit și a copiilor rezultați 
dintr-o altă căsătorie a soțului 
decedat. în măsura in care au 
fost înfiat) de dv.

Menționăm că pentru toate 
cele 3 situații arătate, puteți 
introduce o singură acțiune în 
justiție, în care le veți preciza 
însă pc toate.

SIMINA ION — Vulcan. Con
form art, 11 lit. „a“ și .,b“ din 
Legea nr. 1/1970, transferul an- 
gajaților dc la o unitate la 
alto se poate face în cazurile 
menționate acolo. De nici se 
deduce că. chiar dacă sînt în
deplinite condițiile prevăzute 
de lege, nu există nici o obli
gație pentru unitate de a apro
ba transferul. Transferul anga- 
jaților — în interes de servlălu 
sau le cerere — se aprobă în
totdeauna de călrc unitatea de 
la care se pleacă, care are în 
vedere pentru aceasta îndepli
nirea condițiilor legale și pro
priile necesități, însă niciodată 
unitatea nu poate fi obligată 
să-l aprobe.

Horia NELEGA, 
procuror șef adjunct 

Procuratura locală Petroșani

N. R. - Problema joncțiuni
lor ce pot fi aplicate ongajoțl- 
lor va fi tratată in ziarul nos
tru din 6 octombrie 1972.

FERICIREA
sc dobindeste prin munca

I
 Spunem cuvinlul „FERICIT” șl deodată. In Imaginea

no«sfră avere toi cee« ce ne produce catlafacțil In legătură 
cu ascenslanea profesională, armonia familială, respectai șl 
stima celor In mijlocul cărora ne desfășurăm activitatea dc 
zl cn zl ș.a.m.d.

Fericirea nn vine Insă din senin. Dimpotrivă, ea sa rea
lizează prin eforturi șl «țărulnță. dublate de o mare respon
sabilitate In muncă, prin clnslc șl rorectlfudine in loale îm
prejurările. Așa se naște lerlclrea

Am avut o confruntare de opinii pe această temă cil 
oameni de profesii diferite : un constructor, «in medic șl nn 

4) metanie. Ce înseamnă fericirea pentru el ? tată întrebarea 
® al cărei răspuns II rodau in rindurllo ce urmează :

CU... vin

i 
I

Două bordacc cit o șchioapă, 
Uno cu vin, olto cu apă. 
Se iscodeau alături stind 
Și chibzuiau ceva in gind. 
Glumeț, cu chef, cum e din fire, 
Vinul porni vorbe să-nșire :
— Hei, soro apă. zise dor, 
Bouși tu vin de Murfatlar ?
Io gustă-mi nițeluș licoarea 
Și jur că-ți schimbi pe loc 

culoarea I

Răspundem 
celor ce ne scriu

• ANA COLDEA. LUPENI: In dorința de a vă spri
jini pentru obținerea dovezii necesare, ne-am adresat re
dacției ziarului „Făclia* din Cluj prin intermediul căreia am 
primit o adeverință dată de conducerea liceului ..George 
Coșbuc". Am constatat însă că aceasta nu conține toate 
datele ateslatoare a perioadei în care ați lucrat Ia Cluj șl 
care vă slnt necesare pentru obținerea ajntorulul social. Vă 
vom trimite prin poștă adeverința primită, Iar pentru obți
nerea lămuririlor asupra procedurii de reconstituire a peri
oadei de muncă pentru care nu ați putut obține pină acum 
actele doveditoare, vă siăluim să vă adresați președintelui 
sindicatului ori juristului întreprinderii celei mal apropiate 
(F.F.A. „Viscoza". ori mina I upenl). Dacă vă este mai la 
Indemină, puteți trece pe la redacție.

• IOSIF MARCUȘ, LUPENI : I.a puțin timp după primi
re, sesizarea dv. a lost trimisă spre rezolvare la conducerea 
minei Lupeni. Aceasta iniîrzie însă să ne comunice ceva de
spre soarta sesizării. Dar nici dv. nu ați mai revenit In vreun 
fel. VI s-a rezolvat problema concediului ? In ce fel ? Aștep
tăm o veste din partea dv. și cuvenita comunicare în legătură 
cu sesizarea, ce i-a fost trimisă de redacție din partea con
ducerii E.M. lupeni.

(S> D. MARIN, LUPENI : Puteți intra în posesia garajului 
metalic demontabll pentru autoturism adreslndu-vă direct 
secției nr. 44 auto-molo a Cooperativei „Unirea" din Petro
șani cu comanda respectivă. Prețul unei bucăți la dimensiu
nile de 5x3x2 metri este de 6 500 lei. La Încheierea con
tractului se achită 30 la sută din valoarea garajului, restul 
sumei putînd fi achitate in rate.

Se execută garaje metalice și la alte dimensiuni șl, bine
înțeles, Ia alte prețuri. Termenul de onorare a comenzii, după 
asigurările date de șeful secției, esle de o săptămînă.

Dc peste 6 ani Dumitru
Clobescu. ser rotarul or
ganizației <|e partid din 

cadrul șantierului de ron-.i iu
ții Vulcan, coordonează, în ■ a- 
litule dc maistru, lucrări dc o 
vâslă comnlexitnte. „Dacă sînt 
fericit ? Să știți »ă da a 
răspuns ol Pot să și argumen
tez chior. Să nu vă așteptați 
însă la nn șliu ce fapte mari. 
Zic asta deoarece, în cazul meu, 
izvorul fericirii esle munca. 
Munca obișnuită, dc zi cn zi. 
Do exemplu, in vai a anului 1966 
fusesem numit pentru a coor
dona lucrările de construcție la 
blocul D 6 cu 72 dc apartamen
te. Pe atunci eram cel mai lî- 
n«lr maistru din șantier si nu 
știu de ce, înlr-un fel, îmi era 
cam frică. Mi-am luat inima în 
dinți, și am mers la șeful de 
lot, Otto Corceani, . are pe 
semne că bănuia frămintările 
mele. Acesta, bălîndu-mă pc 
umăr, a zis: „Meștere, sfi știi 
că în viață orice lucru se pon
te face. Bunăvoință să fie, și 
curaj". Nu mi-au mai trebuit 
alte vorbe. E destul să arăt că 
blocul D6 primul obiectiv 
la care am fost maistru a 
primit la recepție calificativul 
„foarte bine". In plus, n fost 
dat In folosință și înainte de 
termen.

Desigur, au urmat apoi alte 
construcții, social-culturale, alte 
satisfacții, motive dc fericire. 
Aș aminti Liceul de cultură ge
nerală, cel mai înalt bloc din 
oraș — B 2 cu zece etaje — și 
multe alte lucrări destul «le 
importante. Deci, după părerea 
mea, cea mai mare fericire o 
simți atunci cînd ai luptat din

plin pentru ea. De fapt cu așa 
o și definesc — ca un rezul
tai al unei munci asidue, sus
ținute".

Fericirea c'de un lucru 
fonrle mare — rni-n de
clarat medicul chirurg 

Petru Navradl, secretarul orga
nizației dc partid de In Spita
lul unificat din Vulcan. Ea nu 
vine niciodată singura, fără cn 
să depunem strădanii, pasiune 
in muncă - înlr-un cuvînl fă
ră să transpirăm. In cariera 
mea dc medic, am făcut o se
rie de intervenții chirurgicale, 
mai mari sau mai mici, nm tra
tat mii de oameni am alinat 
dureri.

— In acest sens cred că n- 
veți șj amintiri dintre cele mai 
plăcute.

— Desigur. Chiar foarte mul
te. lală un exemplu. Era vară. 
Sini de atunci aproape 12 ani. 
Mergeam cu motocicleta spre 
Constanța și undeva în clmpla 
înlinsă a Bărăganului, opresc 
la umbra unui pom aflat in 
marginea șoselei. Deodată un 
oi. se oprește lingă mine, îmi 
dă bună ziua și mă îmbrățișea
ză. Eu nu-i mai cunoșteam. A- 
bl<! cînd mi-a spus că în urmă 
cu clțlva ani i-am făcut o in
tervenție chirurgicală foarte 
grea mi l-am amintit. Omul a- 
cesta muncise aici, în Valea 
Jiului, iar acum se afla Ia ca
sa lui prin acele părți. Cazul 
nu este singular. L-am redat 
însă pentru că are o semnifi
cație aparte. Așadar, definind 
fericirea, trebuie arătat că ea 
este o oglindă fidelă a muncii 
fiecăruia dintre noi? O oglindă

a cărei luciu nu ne putem per
mite să-l pătăm.

Mecanicul dc extra» ție Iod 
DrAghlcl. secretarul dh 
ganizației de partid din 

cadrul sectorului IX al ml- 
menl Vulcan este uu om 
obișnuit. Iși îndeplinește < on- 
șliincios sarcinile de serviciu 
și, in plus, ore grijă ca < ei șase 
copii oi săi să se forme/» ca 
oameni uliii societății.

— Sînteți un <>m fericit, to
varășe Drăghlci ?

O '.pun »le i hls ră da. Și 
dacă vreți să știți de ce puteți 
afla că în viață mi-n piă» ut 
mum a, cinstea și adevărul. Eu 
zic < 4 numai atunci le poți 
numi pe deplin om fericii, < ind 
al contribuit in mod substan
țial și la fericirea altora.

Aveți șase copii. Nu în
cape îndoială / ..i doriți inlen» 
și fericirea lor. La ce anume 
vă gindlfl ?

— In primul rînd el au obli
gația — deci nu numai dato
ria — dc a învăța. Da, de a 
învăța și a se împlini cn oa
meni prin muncă. De fapt lr< i 
dintre ei sini deja salariați. 
Problema care o accentuez în 
mod deosebit este cea o edu
cație:, a formării omului do 
mîine, n integrării lui depline 
in societate.

— Ce credeți despre acei ti
neri care, deși ou o vlrslă îna
intată, trăiosc de pe munca pă
rinților, ei fiind niște paro/iți 7

— In orice caz, vina o poar
tă în primul rlnd părinții cur» 
la început sînt prea îngădui
tori iar cînd situația se n- 
gravează nu mal au . o
face. Vinovați sînt insa șl 
unii și ceilalți. Trebuie să-i .i- 
jutăm p»; acești tineri. Să-i a- 
cuzăm mai puțin și să-l ajutăm 
mai mult. Chiar dacă uneori 
greșelile lor par, la un moment 
dat. ireparabile. $ă le întindem 
totuși o mină de ajutor. s«-4 
->:lăm, s<î nu-i lăsăm să-și • on- 
tinuc alunecarea pe panta pa
razitismului. <t necinstei - •
vieții nefericite lipsite de sa
tisfacțiile muncii.

...Trei interlocutori, trei se
cretari de partid. oameni >ie 
profesii diferite și o concluziei 
fericirea este lucrul cel m.ii de 
preț care se împlinește prin 
muncă și numai prin munco Iq 
folosul societății șj pentru a< eat 
ideal trebuie sa luptăm cu lofft

Iulian IORDACHE
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mclrice j densitate
a populației României 
în anii ‘ 
precum și 
rală.

întocmit
tori ai Institutului de 
geografie al Acade-

elaborate 
primele planșe ale 
Atlasului Republicii So
cialiste România : hip- 
■omelrlcă ; de climă, 
cuprinzînd radiația și 
tipul de circulație at
mosferică ; de hidro
grafic, în care sînt re--miei, în colaborare cu 
date rețeaua hidrogra- geografi din centre u- 
fică și posturile hidro- niversitare și specia-

1912—1970, 
harta gene-

de cercetă-

tografică unitară șl 
actualitatea informa
ției geografice, atlasul 

'i in
strument de informări- 
și documentare. El va 
cuprinde un număr de 
76 de planșe, în care 
se includ 350 de 
hărți la diferite scări. 

(Agerpres)

llșli din ministere, și 
instituții, atlasul — 
prima lucrare de acest 
gen realizată in țar^ constitute un util 
noastră — își propune “*-------- * J~ :-t—
să ofere o prezentare 
complexă a trăsături
lor geografice ale te
ritoriului românesc.

Prin tematica sa 
variată, ilustrarea car-

li
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- Chiar? zise apa făcînd spume, 
Vinuțule, te ții de glume 1 
De cînd erai doar un biet musl 
Te năucesc și-ți dou alt gust. 
Așa că, las-o mai ușoară, 
Nu-s cum mă crezi mata - o 

chioară
Și vinul ăla tocu^milc
Căci vorbo apei avea tilc.

N. POP

ȘTIINȚA • TEHNICA
Laserul și medicina

laserul găsește tot 
aplicații în medici-

Treptat, 
mai multe 
nă. Una din utilizările medi
cale ale laserului, devenită 
astăzi banală, constă în „su
darea" retinei desHpite. A- 
ceastă operație nu necesită 
nici anestezie măcar locală, 
deoarece chirurgia bazată pe 
laser nu produce dureri. O 
echipă de medici din S.U.A. 
folosește experimental, înce- 
plnd din anul 1962, lasere în- 
tr-o serie de operații care 
merg de la microchirurgie pî- 
nă la amputări și tratamentul 
cancerului. S-a constatat că 
laserul este superior atît bis- 
turiului, cit și cuțitului elec- 
trochirurgical de înaltă frec
vență pentru rezecția tumo
rilor și pentru tratamentul 
cancerului pielii. Laserele cu 
gaze pulsanle, cristale șj bi
oxid de carbon — extrem de 
eficace și puternice — au cu
noscut ameliorări sensibile in 
cursul acestui program.

cu 20 de ani in urmă Xylo- 
caina, un anesteziant local, 
se parc că a reușit o nouă 
p rformanță — o penicilină 
s' misintelică, denumită Glo- 
bacilina (azidoCllina). Noua 
penicilină este indicată pentru 
tratarea infecțiilor urechii, a- 
le nasului și gîtului, precum 
și pentru alte infecții.

Cum se ventilează 
Pămîntul

aer cald, a cărui grosime 
te de aproximativ 2 km, 
îndreaptă spre continent 
urcă apoi pierzîndu-se iu spa
țiul cosmic. In același timp, 
aerul răcit pe continentul în
ghețat se îndreaptă spre o- 
cean. Această circulație pe 
două nivele este cauza schim
bărilor termice care sînt de 
două ori mai mari deasupra 
Antarcticei în comparație cu 
atmosfera Arcticii.

ORIZONTAL :
1) A pictat cu măiestrie 

Toamna-n slanțele-i rimate
2) Un proces de revenire 

Care nu se va abate
3) Bună cu mămăliguță
— Eva cind e alintată
4) Cară saci dar nu-s.„ căruță
— Se mai spune la poiată
5) Nu sini săniuțe, dimpotrivă
— Pe imaș acuma saltă
6) Toamna ele-s în derivă 

La fasole... cind e llarlă
— La antale construiește
7j Literă- mal „a la grec"
— ta Elveția se găsește
— Pe teren consoane Irec!
8) Vai ș-amar de capul lui e
— Partenerii lor notăm
9) Mai peste picior luate
10) Gaze cînd noi măsurăm

VERTICAL :
1) A se da la Toamnă litiu
2) O-nlilnești pe lac mai mult
3) Un sigil ..expus multiplu"
— Primele ofrande smulg 1
4) Puse-n uși la magazii
— Mal acolo... popular
5) Prlntr-un grajd a curăț!
— Cel puțin, atft măcar...
6) La Constanța condensat
— O tăcere generală
7) Dînsa scrisă mai plasat
— Dai cu usturoi ta oală...
— Șl-n antei pe la sfârșit
8) Cind fixezi greșit Ideea
— Șl lerenu-l împărțit
9) Face groapa, vorba-aceea—
10) Șl dl© ulițe... supliciu 

(Mal ales în seri de toam
nă
Definite de...)

0 nouă penicilină
Compania sUcdeză farma

ceutică Astra, care a introdus

Locul prin care se pierde 
în modul cel mai rapid căl
dura Pămîntului este atmo
sfera Antarcticii. Datorita fe
nomenului meteorologic care 
are loc în această zonă, pla
neta noastră nu esle supraîn
călzită de fluxul razelor Soa
relui. Aceasta este concluzia 
savanților sovietici care stu
diază Antarctica în mod sis
tematic de mai bine de 17 ani. 
Se alirmă că in regiunea stu
diată se formează o circulație 
de 
din cauza imensului contrast 
de temperatură dintre supra
fața ghețurilor și apele rela
tiv calde care scaldă conti
nentul înghețat. Curentul de

r extrem dc puternică

I. LICTU

Aparat 
de fotografiat

O 
zat 
„Aladin", care seamănă cu o 
cutie de țigări de foi, cu gro
simea dc 3 cm și lungimea 
de 20 cm. Dacă se apasă de 
5 ori butonul declanșatorului, 
1. un interval de 2 secunde, 
un film de plastic, aparent 

irgin, lung de 8-9 cm iese 
din aparat pentru ca, chiar 
sub privirile celor fotografinți, 
filmul dc plastic să se colo
reze subit spre a deveni 5 
fotografii în culori vii. Func
ționarea aparatului este au
tomată.

firmă americană a reali- 
aparatul de fotografiat

Foto : ION LEONARD Epigrame
UNUI EXCENTRIC

Poartă nituri la nădragi, 
tar pe cap o deasă coamă . 
Uile-așa, părinți-i dragi 
Cresc sub ochi frumoasă

...poamă.

UNUI PSEUDO-SPORTIV

Tot trîmbițe2i că după sport. 
Matale ești dc-apururi mort 
Un lucru numai să se spună: 
Iți place sportul din ...tribună.

LA UN RESTAURANT
CU CUȚITE ML RDARE

Găsești aici, pe mese, droaie 
De cuțite — oțel tare.
Cînd le folosești nu-ți taie 
Declt ...pofta de mîncare

UNUI ȘOFER ING1MFAT

I.a volan sc urcă — acum, 
tar pc toate drumurile 
Lasă-n urmă nori de fum 
Dar nu-șl lasă ...fumurile.

UNUI SERVIL

Ipostaze

Dacă îmi aduc bine 
aminte, stau alirnal, în- 
tr-un fel sau altul, pe 
cui sau pe sfoară, dar 
atîrnat, încă dc pe vre
mea lui Ramses al Il-Iea. 
Eram, pe-atunci, trei 
frați. Unul a devenit, 
printr-o metamorfoză ca
re aici n-are însemnă
tate, un fel de șal pe 
frumosul gil al reginei 
Nefertiti, iar altul o

I

PROSOPUL
broboadă. Eu am rămas 
la o condiție mai umilă. 
Am continuat să șterg 
oamenii — de la șefi de 
triburi și state, la ple
beu.

Cindva mi se spunea 
ștergar, nume provenind 
din funcție, dar i s-a 
părut omului că nume
le nu mai corespunde 
civilizației moderne, e 
prea arhaic. Modernul I

are întotdeauna în sine 
rafinament. Drept pen- 
eru căre mi s-a dat un 
nume mai elevat 
prosop. Sună mai am
biguu, ascunde, 
adevărata mea 
sau, oricum, ii dă 
zonanță mai 
Dch 1 Sînt prosop, 
ștergar 1 E altceva I

Asta despre relația 
conținut-formă în ce mă

distinsă, 
nu

privește. Important e ca 
funcția nu mi-o ia ni
meni j nici nu șliu dacă 
ar li cineva care să rîv- 
nească la așa ceva.

In fața oamenilor 
funcția meu capătă ipos
taze felurile. Copiii ma 
asociază cu apa și săpu
nul. Global, slntem spai
ma lor, i 
n-am nici ( 
evitat.

Rămine t 
enigma de 
pofida c' 
sate, au

deși, separai, 
o vină să liu

țoală viața o 
• ce unii, în 

rivilizațiej avnn- 
simpllfical la

maximum relațiile »u 
mine -. nu simt nevoia 
sa mă inlilncască decll 
dimineața. Alții, parcă 
sînt creațiile altor pla
nele -. au doar ochi, un 
pic de față și miini scur
te, cind, de lapt, eu sini 
dispus la o normă În
treagă, să mă aplec pi
uă la picioarele omului.

Unii lac aluzii jigni
toare la adresa mea. Au 
abstras din obiceiuri, lot 
omenești, o meteahnă 
— „O mină spală pe 
alta" — și mi-o asociu-

sea-
pe

vă-, ați
;nta Olim- 

co-

ză. fără să-și dea 
ma că eu le șterg 
amlndouă

Actualmente 
zul și la rec<
piadâ, am devenit 
lac de salvare. Cine bă
nuia cindva ca un pu
gilist aflai in mare di
ficultate își poate apă
ra integritatea fizică 
prinlr-o mătanie pe ca
re o lac eu la picioare
le celui puternic. Ruga 
mea e as» uitată, dar nu 
salvează onoarea. Con
tradictorie existență!

Prln comportarea ta umilă 
Te-al cocoșat ca o cămilă 
Incit cind le privim, se pare. 
Că eșll ...un seren de 

întrebare.

UNUI CASIER NECINSTIT

Zicala că de (uri un ou 
Vel șterpeli mlln» 
E pentru cl lără 
N-a furat bou, el

un bou
temei:

P. NAE

%
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A
in activitatea cultural-educativă de masă

SCHIMBURILE DE EXPERIENȚA 
AU FOST OPORTUNE Șl INTERESANTE

Acum
Programul dc o deosebită exi

gență și amploare adoptat de 
Conferința Națională a partidu
lui în domeniul muncii cultural- 
edut olive de a preocupat,
tuni cm și firesc, in rol mai 
înall grad si | e factorii dc re
sort din Valea Jiului, cărora 
îc-a servil și le servește și în 
conlinuore de îndrumar prețios, 
de sursă inepuizabilă de sugestii 
în activitatea cotidiană. Se goa
le afirma că in lunile care au 
trecut dc In istorica Conferință, 
activitatea cultural-educativă 
din municipiul nostru n făcut 
pași importanți pe linia transpu
ne; : in viață o programului par
tidului in domeniul amintit. O 
probeză numeroasele acțiuni de 
fol felul, intre are se numără 
conferințele, expunerile, con
cursurile artistice și pe teme e- 
ducotive, spectacolele ele. pre- 
gălilo $i materializate în aceas
tă perioadă și care s-au bucu- 
rot dc o largă participare.

Intre acțiunile deosebit de In
teresante si mai ales eficiente 
care au avut loc în ultimul timp 
trebuie să amintim schimburile 
do experiență organizate la Pe
troșani și Vulcan cu participa
rea reprezentanților majorității 
Instituțiilor și organismelor cul
turale din Valea Jiului. Axale 
pe leme de acută actualitate, a- 
ceste schimburi de experiență 
au pornit de la ideea îmbunătă- 
țirii activității cultural-educative 
de masă în sectoarele încă de
ficitare la noi prin conlucrarea 
tuturor factorilor de răspunde
re. rrin generalizarea rezultate
lor bune obținute de către une
le colective de activiști cultu
rali și artiști amatori. Una din 
acțiunile de acesl lei a avut ca 
subiect ..Preocuparea lucrători
lor din cadrul bibliotecilor $1 
unităților C.L.D.C. pentru pătrun
derea cărții politice șl tehnice 
în rindul șalariaților". Că tema 
în discuție a fost întrutotul o- 
porlună este un fapt evident fi
indcă. se știe, activitatea cu car
tea în Valea Jiului se bazează 
încă pe metode empirice, rezul
tatele fiind bineînțeles pe po
trivă. Prea puține sînt bibliote
cile Șl librăriile care se strădu
iesc să Iasă din rutina practica
tă de ani și ani organizînd ac
țiuni interesante, inedite, pline

•uțisiir! rilicc și efecte 
recunoscute, brigada ar

de agitație a înregistrat 
cloz voi
se știe

Steagir/ roșu

CAL
așteptăm rezultatele

dc lantezie și substanței rare să 
trezrasefl interesul unul număr 
cil mai mare de cititori. Dar n- 
snjra aspectelor concrete pe ca
re le generează o astfel de ac
tivitate în domeniul susmențio
nat vom reveni mai pc larg cu 
nl| prilej. Reținem insei in acest 
context faptul Că parlicipanții la 
schimlml de experiență amintit 
nu căutat in discuțiile lor să e- 
lucideze multe din problemele 
ridicate de activitatea cu cartea, 
venind chiar cu propuneri con
crete valoroase.

Un alt schimb de experiență 
s-a preocupat dc „Contribuția bri
găzii artistice dc agitai ie — for
mă a muncii politice de masă 
- în sprijinul realizării sarci
nilor dc producție". Gen artis
tic cu ©• 
curativ 
lislicâ 
rîndva șl la noi o marc 
tare pentru ca apoi, nu 
de ce, să cadă in dizgrația unor 
activiști culturali caro s-au trans
format treptat în mărunți func
ționari administrativi. Eforturile 
din ultimul timp pentru revila- 
lizarea acestui gen și în muni
cipiul nostru au fost încununa
te de un succes do prestigiu ob
ținut de brigada artistică de a- 
qitație a Casei de cultură din 
Petroșani. Dar cu o floare... Ce
lelalte brigăzi. înființate ce-i 
drept cam peste tot, sini încă 
departe de nivelul brigăzii lau
reate din Petroșani deși forțe 
pentru realizarea unui salt cali
tativ ar avea și ele. De aceea, 
schimbul de experiență amintit 
în cadrul căruia au fost prezen
tate și trei materiale teoretice, 
a avut ca scop și popularizarea 
căilor cate au condus pe mem
brii brigăzii pelroșănene la suc
cesul cunoscut. Acestui scop 
i-au servil nu numai selecțiunile 
din programul brigăzii dar, mal 
ales, demonstrațiile practice le
gale de realizarea unui text de 
brigadă, de asamblarea și fini
sarea unui astfel de program.

Cel mai recent schimb* de ex
periență. consumat săptămîna 
trecută la Vulcan, a dezbătut 
tema intitulată „Forme și meto
de eficiente de formare a con
cepției materialist-științifice des
pre lume șl societate", benefici
ind de prezența directorilor de

cluburi $1 ' .iinine culturale, 
secretarilor l'.T.C., n responsa
bililor cultul aii din instituții fi 
întreprinderi, n bibliotecarilor 
precum și a unor Invitați. Pe mar
ginea celor două referate susți
nute s-au purtat discuții intere
sante de pe urma cărora au re
ieșit cîteva concluzii bineveni
te. S-a conturat astfel necesita
tea formării unor corpuri de 
lectori — specializați pe trata
rea problemelor care an IBcul 
chici tul schimbului do experien
ță pe lingă toate cluburile și 
căminele culturale. In aceste 
grupuri vor trebui incluși pe 
lingă profesori, medici, ingineri 
etc. și muncitori bine Informați 
și cu o recunoscută putere de 
convingere. S-a mai arătat, de 
asemenea, că ar fi binevenită 
realizarea unui laborator mobil 
însoțit c’e cadre experimentate 
care. întocmai ca o brigadă de 
șoc, să fie totdeauna gata de a 
se deplasa acolo unde se impu
ne dind lămuriri competente și 
detaliate, făcind experiențe fizi- 
co-chimice adecvate și convin
gătoare pe linia propagării cu
noștințelor aleîst-știfnțifice des
pre lume șl viață în cele mai di
verse și mai îndepărtate medii 
de activitate.

Aceste schimburi de experi
ență au constituit, fără îndoială 
un moment organizatoric de 
vîrf în acțiunea de pregătire a 
unor noi și eficiente activități 
cultural-educative de masă. Spe
răm ca activiștii culturali qjire 
nu participat la ele și-au îmbo
gățit substanțial experiența, cla- 
rificlndu-și multe din aspectele 
abscure ale problemelor ridica
te. Remarcînd în rîndurile de 
mai sus oportunitatea acestor 
schimburi de experiență ne ma
nifestăm încrederea că ele nu 
au fost considerate doar niște 
activități necesare, interesante 
și... cam atît, că rezultatele lor 
se vor putea observa neîntîrzfat 
In nivelul calitativ superior al 
muncii cultural-educative de 
masă din municipiul nostru. Alt
fel, aceste acțiuni vor rămine 
simple intenții fără rezultate 
practico. Ori ceea ce trebuie 
urmărit cu atenția cuvenită în 
primul rlnd sini rezultatele.

Pe aqenda

rfe mecanizatori mineri, la mina 
Lupeni. d'.n 45 de cnrsanțl în
scriși in 1972 la cursul dc cali
ficare, 20 au abandonat aceste 
cursuri, pentru <5 mina nu Ic-a 
asigurat condiții pentru a le 
frecventa cu regularitate’ (defi
ciență desprinsă din referatul 
pi<'/<'iilal de ing, Tlfus Costa 
chc. inginer șef cu probleme c- 
leclromecnnicc).

— Deschiderea unui curs 
pentru calificarea maiștillor dc 
extracție a fost tărăgănată din 

cmbrle 1971, pină in aceas- 
lunâ, găslndu-se, din te miri 
zeci de motive dc amînarc. 

Se pare că scopul unor factori 
de a 
a-1 a- 

tov.

nu era nicidecum acela 
deschide cursul, cit dc 
mina I (conform relatării 
ing. Ivan Vitan, șef sector e-
leclromecanic). In aceeași mă
sură se face prea puțin pentru 
organizarea unor cursuri dc 
scurtă durată pe plan local. La 
flecare mină sînt suflcicnțl in
gineri dispuși să susțină lecții 
fără a pretinde retribuție în 
plus. Dar e necesar ca aceste

în ritmul viu, spornic al întrecerii
șltă din cnvîntarea tovarășului N1COI.AE 
CEAUȘESCU la adunarea cu activul de partid 
din Valea Jiului. Indreptindn-și întreaga a- 
tenție asupra sporirii continue a randamentu
lui. realizări de seamă s-au înregistrat în stra
tul 15, al sectorului III Piscfi. Este vorba de 
brigada minerului Vaier Llcin. din galeria de 
subdivlzie, și cea a- lui Emerich Fiifop. din 
planul înclinat. Primul colectiv șl-a depășit 
productivitatea planificată 1.08, iar cel

de-al doilea cu 0,95 mc pe post. Succesele do- 
bindile i-au situat pe locul doi și trei din gra- 
iicul de întrecere, primul loc fiind deținut de 
ortacii Iul PAVEI DEDIU, care-șl desfășoară 
munca In transversala 13 a sectorului I.

Startul luat de brigăzile amintite și cel pe 
care-I vor efectua și celelalte colective din ca
drul minei Aninoasa. aflate acum într-un sta
diu de pregătire Intensă, garantează succese 
de prestigiu in activitatea subterană, pentru 
iniitnpinarea aniversării Republicii cu reali
zări în muncă din cele mal frumoase.

de lucru a comuniștilor:
IFIC AREA

a-

(Urmare din pag. 1)
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BLUZELE

foarte scurt de 
ori cuvintele

inci case vechi pen
eiearea spațiului viitoa

relor construcții, liceul de ter
minat, alclierul-școald. Și ele
vii au pregătit fundația la a- 
rc/rcr. su turnat O mc de be
ton. Acum, curățim cărămida 
și o transportăm la stadion, 
unde o slivuim pentru a pu- 
tea fi lolosilă mai tîrziu. Ci
ne poale ști la ce va fi bu
nă !“ HotărîL directorul lice
ului vulcănean este omul ca
re atunci cînd spune ceva își 
argumentează spusele.

— Unde se lucrează mai in
tens? Ajungem imediat.

Am ajuns. Fete și băieți 
îmbujorați de răcoarea dimine
ții și de efort, curăță cărămi
da și încarcă camioane. Am 
făcut cunoștință cu elevii Ra
du Jurca, Niculae Tiron, loan 
Vasiliu, Gheorghe Iosif, Du
mitru Irimie, Niculae Plevăț. 
Alături de ei — profesorii A- 
lexandru Bildea și Ion Mază
re. La altă clădire, din care 
a rămas numai fundația, sînt 
felele: Maria Catană Aurica 
Mihăilă. Geotgc-ta Balaș, Ni- 
colița Șerban Mariana Mol
dovan, Carmon Chiss — Iuți 
și harnice însoțindu-și mun
ca cu veseli* caracteristică 
tinereții. Profesorul Emeric 
Bortiș e numai ochi.

Se apropie ele finiș, se în
carcă ultimele cărămizi. Din
colo de blocuri, în fața șco
lii, maistrul Mihai Calistru șl 
profesorul 
sînt alături de elevii clasei 
a Xl-a A — entuziaștii — 
reia care au pregătit funda
ția și au turnat betonul in 
atelierul școlii. Niculae Stoi
cul© Eugen Achim, Mihaf 
Cristescu, Dorel Alexandru, 
Eugenia Calistru. Irina Cion-

taș, Eugen Biro, Victoria 
Chincișan, Carol Tecsi, Dumi
tra Udrea, echipă după care 
ne mărturisea cineva „nu ai 
de ce să umbli". Sint harnici, 
se „bal" jien.lru reușita stră
daniei lor. Au începui în zi
uă de 18 septembrie. Două 
sute douăzeci de bluze al
bastre, au dăruit toată forța, 
destoinicia și entuziasmul lor 
tineresc orelor de muncă. Ve
seli. inimoși, Ion Radu, Mi
hai Moica, Ion Prața, Mihai 
Groza, Vasile Girna se aflau

ALBASTRE
r/z///////////////z////////z////////z

Ghcorghe Jurca

a-

in plină activitate stivuind 
cărămizile trimise de clasa 
profesorului Eric Zikeli, ca 
un mesaj al hărniciei și dă
ruirii, de acolo de unde Ma
ria Mănesc, Daniela Purice, 
Livia Barbu, Adeluța Stoica, 
Viorel Aghius, Niculae Onea- 
sa curățau cărămizile .și le în
cărcai; în camioane.

Pe legă lorii de cărți și ca
taloage i-am găsit la liceu. In 
fiecare zi din cele șase ale 
săptămînii, din cărți vechi, 
din cărți rupte, ei fac cărți 
noi. Ei lipesc coperți din car
ton colorat ei scriu cu 
Pe 
care primesc un aer sărbăto
resc și încep să-și 
prima lor viață, viața încărca
tă de rodul învățăturii lor ; 
notele I

...Cîteva ore mai tîrziu, 
cind am trecui pe la toate

aur 
etichetele cataloagelor,

trăiască

șantierele, am 
la atellerul-școalfi 
muncă nu se sfirșise 
Șantierul bluzelor albastre că
pătase dimensiunile lui, de 
parcă le avusese de cînd lu
mea. In acest chip, metafo
ric, mi-a fost dat să aud în- 
tr-un timp 
zecii de 
„pentru atelierul nostru". As
cultam și, necontenit, ca o 
conlramelodie, îmi răsuna în 
auz gîndul inițial: „Idealul 
lor, alelierul-școală, lăcașul 
unde pentru prima oară vor 
deprinde sclipirile, magnifice
le sclipiri ale vieții!" Ei. da, 
bluzele albastre, cu munca 
lor, cu entuziasmul lor, au 
dăruit orașului 16 000 de ore; 
520 de mîini au scos din mo
loz cărămizi, au săpat șan
țuri, au turnat beton, au le
gat cataloage, 260 de liceeni 
au dat orașului spații, și-au 
hrănit visurile de frumos cu 
truda mîinilor lor.

— Să nu credeți că in fie
care zi demolăm o casă, să
păm șanțuri; la noi e o situ
ație specială — reia firul dis
cuției profesorul Gheorghe 
Anloce. Știm că se constru
iește o oasă de cultură, și 
timpul nu ne așteaptă...

Timpul — în bătălia pentru 
(rumoas, pentru nou nu are 
limite anticipat fixate. Nici 
nu ar corespunde realității. 
Oamenii, tineri sau vîrslnlcl, 
sînt dominați de febrilitate, 
se dăruiesc muncii, acționea
ză eficient.

Și, bluzele albastre de la 
liceul din Vulcan, tinerii a- 
ceșlia care n-au trecut Încă 
dincolo de filele cărților, știu 
prețui acest timp. Dăruirea 
lor patriotică este un omagiu 
adus patriei, orașului lor, zi
lelor frumoase de azi și de 
miine.

cursuri să lie bine organizate, 
Iar certificatul eliberat la ab
solvire să fie recunoscut ca 
tare.

Lecțiile predate la școală 
sînt prea teoretice. Neînsoțite 
de aplicații practice, ele nu 
sînt asimilate corespunzător. 
(Cojocarii Victor, maistru prin
cipal electromecanic).

Pentru a asigura o frec 
vență corespunzătoare este ne 
cesară organizarea cursurilor 
, mai multe schimburi — cel 
puțin două — astfel incit tine
rilor din schimburile II. III și 
IV sa nu Ic fie stinjenllă nici 
activitatea de producție, șl nici 
cea de școlarizare (Vasile Co- 
rol, maistru 
sport).

— Contrar 
cointeresării, 
rații echitabile, conform canti
tății și calității muncii prestate 
și conform pregătirii, sini nu
meroase cazuri cind. tinerii ca
lificați prin școală, sini plătiți 
cu salarii inferioare celor deți
nute înainte de calificare. Para
doxal. dar, după această practi
că a aplicării sistemului de sa
larizare reiese că interesul 
mi cltorilor ar fi acela de a 
nu se califica, pentru a nu-șl 
pierde salariul de încadrare o- 
dală obținut. De asemenea, con
trar acelorași norme ale 
resării, în unele cazuri 
calificat, dar care nu 
încă experiența practică 
noștințele ce se nasc 
activitate indelungată, este sa
larizat cu o încadrare superioa
ră aceluia care l-a calificat la 
locul de muncă (Tlberlu Pop, 
maistru electromecanic).

Numeroase 
fost relatate 
locțiitor șef 
Aurel Bolid, 
ian Tomescu, Deziderln Mancs, 
loan Dreptate, loan Lipan, Ion 
Pop și alții — tehnicieni și 
maiștri — care au subliniat ne
cesitatea îmbunătățirii progra
melor cursurilor de calificare 
(după specificul fiecărei mese
rii, după locul de muncă al 
viitorului meseriaș), a sistării 
transferurilor nejuslificale în
tre sectoare cu specific diferit 
(un sector pierde 
format pentru ca 
tor să cîștige un 
care trebuie să-l 
neformat) a aplicării corespun
zătoare a sistemului de salari
zare și întocmirii unor propu
neri judicioase pentru îmbună
tățirea lui (incluzindu-se pre
vederi specifice sectorului elec
tromecanic, ca de exemplu, 
le referitoare la calculul

mecanic dc tran-

colnle- 
lînărnl 
posedă 
șl cu- 
dlntr-o

alte deficiențe au 
de Mircea Suba, 
sector transport, 
Nlcolae Cita. Tra-

un meseriaș 
al doilea sec- 
meseriaș pe 
califice, deci

Plouă în ■ ■ ■
(Urmare din pag. 1)

predare-prlmire" ne declara Pe
lm Breben. directorul filialei 
din Petroșani a OJ.T.), construc
torul are tăria să susțină că a 
respectat întocmai „indicațiile" 
proiectantului, deși acestea 
contraveneau, pe alocuri, păre- 

ca atare nu și-a 
să facă derogări 
Trecem, cu bună 

faptul că (este 
personală) pro

se pa-

rilor sale, și. 
putut permite 
de la proiect.» 
știință, peste 
doar o părere 
ieclanlul din București, 
re, nu ci sesizat faptul că... în 
Valea Jiului cind plouă. plouă 
nu se Încurcă... și că atît bal
coanele motelului cit și terasa 
restaurantului vor trebui să fie 
„suplimentate" cu anumite pre
late, în afara cărora, la înclina
ția existentă, pericolul inunda
țiilor, rfimînînd iminent, trecem 
și peste faptul cS jgheaburile o- 
rrzonlale. paralele cu streașină, 
In modul cum au fost concepu
te și realizate, ajută la instaura
rea igrasie; (ar ti „tare" poan
ta ca, peste un an, restaurantul 
motelului „Gambrinus" >-ă intre 
In... reparații 
poate nu neașteptată !).
prin urmare să aflăm de ce, to
tuși, plouă In încăperile „Gam- 
bri nus"-ulni, de ce o parte a mo
bilierului, sosit de la Hațeg, 6iâ

c apii ale ! Dar, 
Dorim

lor suplimentare la lucrările 
care depășesc 6 ore, ca și Ia 
nsltuilaren salarizării mnșiniști- 
Jon i mecanicilor care lucrează 
nemijlocit In abataj, cu salari
zarea minerilor) și altele. In 
majoritatea lor, propunerile 
făcute vizează îmbunătățirea 
activității cursurilor proprii de 
calificare, slrîngerea legături
lor cu Grupul școlar minier, co
laborare. i fructuoasă Intro toți 
factorii ce răspund de califica
rea cadrelor, de formaren unor 
meseriași <u reale aptitudini 
profesionale in industria minie
ră, care să Iacă față cerințelor 
sporite ale viitorului.

Este, desigur, meiitul biroului 
comitetului de partid al minei 
că in activul dc partid al sec
torului electromecanic toate a- 
rcsle deficiențe au fost arăt alo 
cu multă responsabilitate, cu 
competență, cu dorința sinceră 
de o fi înlăturate odată pentru 
totdeauna. Oricum, e vorba de 
lipsuri cc nu mai trebuie tole
rate, tărăgănate, cărora trebuie 
să li se găsească remediu), ast
fel ca mecanismul pe care nu 
fără temeri l-ou asemănat. cu 
un ceasornic, să funcționez© 
cil mai perfect, fără nici o 
stagnare.

Se cuvine să moi menționăm, 
că dezbaterea de la mina Lu« 
peni se înscrie în -ictivitatea 
comitetului de portid ca o bună 
practică de lucru. Ea s-a des
fășurat ca o acțiune premergă
toare unei temeinice 
critice, 
vitalea 
nic în 
partid,
cu prilejul căreia biroul, 
secretarul de partid al 
Ion Raczek, și conducerea ml* 
nei, prin președintele comitetu
lui oamenilor muncii. Dumitru 
Popeanăș. au ținut să fie infor
mați din cea mai competentă 
sursă asupra tuturor neajun
surilor acestui compartiment.

in urma acestei dezbateri, ca 
și în urma analizei care va a* 
vea loc în biroul comitetului de 
partid se va trece la fapte con* 
crete, menite să îmbunătățeas
că activitatea compartimentului 
electromecanic și prin aceasta, 
a întregului colectiv pentru re
cuperarea răminerilor în urmă, 
asigurarea condițiilor optim© 
de îndeplinire exemplară a pla
nului in continuare, într-un cu* 
vini, pentru înfăptuirea direo 
livclor stabilite de partid, a in
dic uțiilor prețioase ale secre
tarului general, tovarășul 
Nlcolae Ceaușescu cu prilejul 
recentei vizite de lucru in Va
lea Jiului.

analize 
căreia va fi supusă acti- 
sectorului electromeca- 
birou) comitetului de 

o acțiune premergătoare 
prin 

minei.

de la Viena este de 8

se fac laoctombrie
presă din întreprin-

(Aqerpres)

După ce clopoțelul a sunat intrarea în clasă...
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EVENIMENTE

Iorgu Iordan
Are loc întrunirea a- 
generale a Frontului 

Socialiste dii

care-1... plătește !) 
predarea (in caz 

sala- emisiunii.
Și

conducerii" ;
narciselor

poaTtâ în spinare.
ar trebui să-l apese, dar 

a-I „strivi" definitiv), in 
„Gambrlnus-"ul... aș-

Invenții românești distinse 
cu medalii de aur la Salonul

Reîonoiți-vă abonamentele 
la ziarul „Steagul roșu

internațional al 
la Viena — ca
la mijlocul lunii 
trei realizări ale 
român dr. ing. 

Institutul de 
construcții șl

La Salonul 
invențiilor de 
re s-a închis 
septembrie — 
cercetătorului 
Dinu Moraru, de 1; 
cercetări pentru 
economia construcțiilor — ÎN
CERC, au fost distinse cu unele 
dintre cele mai Importante pre
mii.

Astfel, invenția „Metodă șl 
tehnologie pentru extragerea șl 
reașezarea picturilor murale 
prin tehnica smulgerii" a primii 
Marea medalie de aur cu dis
tincție specială. Conslderindu-se 
că această invenție constituie o 
valoroasă contribuție la păstra
rea și restaurarea operelor c 
aparțin patrimoniului cullur 
mondiale, ea a primit, de ase 
menea. Premiul de onoare al 
Ministerului federal al Austriei 
pentru știință și cercetare.

Celelalte două invenți ale 
specialistului român ..Metodă și 
electrozi pentru combaterea u- 
mezelii in construcții" și „Dis
pozitiv pentru extragerea eflo
rescentelor saline de pe suprafe
țele brute sau pictat" — ambe
le brevetate in țară — au fost 
distinse cu medalii de aur.

Prețul unui abonament 
24 lei trimestrial.

lei lunar

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

ASTGURAȚI-VA din timp ziarul DUM
NEAVOASTRĂ PREFERAT!

CAN : Aventuri la Marea Nea
gră ; LUPEN1 — Cultural: 
Preria ; URICANI : Locotenen
tul Bullitt.

încăperile motelului „Gambrinus
afară, sub ștreșini, de ce muce
gaiul și „ciupercile" și-au făcui 
„casă bună" in dulapul din „ca
mera model" î Considerăm insă, 
că oricît ne-am invirti in jurul 
acestui subiect, nu putem ajun
ge la un alt liman decîl la ace
ia de a pune in discuție o men
talitate completamente eronată, 
aparținind tovarășului Nlcolae 
Sasu. din cadrul Grupului de 
șantiere al T.C.H. Carevasăzic 6, 
după părerea constructorului, 
nu-i nici o „greșeală" în laptul 
că beneficiarul ar catadixi to
tuși să primească „marfa" cu fi
suri, pentru că, și-așa, ia o „lu
crare atît de grandioasă, cîteva 
găuri (care ar putea fi chiar chi- 
luite?) nici nu .contează" (1). E 
adevărat — ne-am obișnuit (dar 
c-ît de greșit ne-am obișnuit I) 
să prezentăm la recepție lucrări 
cu „obiecțiuni". Au timp, in a- 
nul in care urmează ca obiecti
vul să se afle In garanție, să 
(ie remediate. E legai I Da, dar 
de ce să fie așa și nu altfel? 
De ce să credem că, dacă am 
făcut ceva frumos, majestuos, 
aproape perfect, nu putem emi
te pretenții la perfecțiune ! Se 
construiește mult, azi. se con
struiește bine, dar încă ne mul
țumim să ne oprim pe undeva, 
aproape de perfectibilitate, pen
tru că.„ „aliSdjjtâ era mai râu,

pentru că am făcut șl-așa des
tul". Comparăm ceea ce facem 
In prezent cu ce era in trecu
tul Îndepărtat șf nu cu... viito
rul. Cu ceea ce fac azi alții/ 
Nu se simte nevoia perfecțiunii. 
„E bine și-așa !" „Pot fi remedi
ate, ulterior, foarte ușor micile 
defecțiuni". De ce ulterior ? De 
ce nu la timp ? De ce se încear
că deteriorarea firmei de con
structori ai viitorului ? Careva- 
săzică instalația din bucătărie, 
dacă n-a fost făcută prea bine 
și nu convine beneficiarului, 
poate; fi... modificată I De ce ? 
„E vina proiectantului că plouă 
In încăperile „Gambrinus"-uluf ! 
N-a conceput bine acoperișul..." 
Dacă ar fi așa, ar fi trebuit să 
plouă peste tot, să plouă încon
tinuu, din centimetru în centi
metru să se scurgă in interior 
picături... Dar nu e așa. Pentru 
că e vorba aici șl despre super
ficialitate. Pentru că. așa cum 
spuneam mal sus, s-a împămin- 
lenlt un obicei prost, acela de 
a prezenta la sorocul predării 
in folosință o lucrare cu defec
țiuni remedlablie...

Ce se întimplă. acum, la 
„Gambrinus"? loaclilm Arcan, 
dirigintele de șantier (omul be
neficiarului. care mai mult se 
dovedește un purtător dc cuvînt 
al intereselor constructorului de«

cît al celui 
tărăgănează 
contrar, i s-ar întrerupe 
riul I), se plimbă de colo pină 
colo, fumează țigară după țiga
ră și așteaptă. Așteaptă sa se 
oprească ploaia! Tovarășul Nl
colae Sasu nu admite ca mobili
erul sosit să fie introdus măcar 
pe coridoarele hotelului (?!), iar 
beneficiarul, care n-a urmărit 
îndeaproape desfășurarea lucră-' 
rilor (pentru că nu ploua și se 
credea că totul merge ou pe 
„roate") așteaptă la rindul său 
și nu-Și vâde, nicicum, vinovă
ția...

Și, uite așa, ca să conchidem, 
monomul „vlnovațllor fără vină" 
(așa se cred el, toți) se mișcă, 
cu suplețe de șarpe, in jurul li
nul „culcuș" defectuos constru
it, caută flecare să azvîrle cit 
colo, cit mal departe, vina pe 
care-o poaTtâ in spinare. (șl 
care 
fără 
timp ce 
teaptă. Am dori să aflăm, atunci 
cind lucrarea va fi recepționată 
(pentru că totuși va fi !) cine 
plătește „staționarea" aceasta de 
două luni, materializată, orice 
s-ar spune, în încărcarea nejus
tificată a investiției ? Cine ? 
Pentru că cineva va trebui să 
plătească...

Soarele răsare la ora 6,11 și 
apune la ora 18. Zile trecute 
din an — 273. Zile rămase — 
93.

19.20 1001 de seri; 19,30 Te
lejurnal. In cinstea aniversă
rii Republicii — Cronica marii 
Întreceri ; 20,05 Reflector ;
20.20 Film artistic: „Fata cu 
părul cărunt”; 21,55 Avanpre
mieră ; 22,00 Mai zîmbiți o da
tă. Selecțiuni din emisiunile 
de divertisment ; 22,30

® 1888 — S-a născut acad, 
profesor Iorgu Iordan £ 
1972 —...........................
dunării
Unității Socialiste din Chile 
• 1902 — A murit scriitorul 
francez. Emile Zola (n. 2.1V, 
1840) 1904 - - S-a născut
scriitorul rus N. A. Ostrov-

Filme
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PETROȘANI — 7 Noiembrie : 
area speranță albă ; Repu

blica : Astă seară dansam in 
familie; PETRILA : Puterea și 
adevărul ; LONEA — Minerul: 
Castanele sint bune 
NOASA: I C.L. ;

9,00 Deschiderea 
Telex ; 9,05 Cărți 
„Știința 
Chemarea 
reportaj filmat despre datini 
și obiceiuri din [ ara Moților ; 
10,00 Curs de limba germană. 
Lec ția 21-a ; 10,30 Desene a- 
nimate; 10,45 Tcleconferință 
de presă; 11,15 Pagini de u- 
mor : „Aventuri în epoca de 
piatră"; 11,45 Film serial pen
tru copii: „Delfinul Flipper"; 
12,15 Telejurnal ; 17,30 Des
chiderea emisiunii de după-a- 
miază. Curs de limba engleză. 
Lecția a 20-a ; 18 00 Pentru să
nătatea dv. Statisticile despre 
relația țigare-sănătale. Poșta 
emisiunii ; 18,15 Satui contem
poran -, 18,45 Tragerea Loto ;
18,55 In dezbatere publică. 
Proiectul noului Cod al mun
cii ; 19,10 Muzică populară 
interpretată de Ionela Prodan;

VINERI 29 SEPTEMBRIE

6,00 Muzică și ac lualități ; 
7,00 Radiojurnal ; 8,00 Suma
rul presei ; 9,30 Memoria pă- 
mînlului românesc; 10,00 Bu
letin de știri; 10,05 Cîntece 
și jocuri populare dobrogene ; 
10,30 Harta țării la scara vii
torului ; 11,00 Buletin de știri; 
11,05 Din muzica popoarelor; 
11,15 Pe teme juridice; 11,25 
Valsuri din opereta „Eva" de 
Lehar ; 11,35 Cînlare anilor lu
mină; 12,00'Discul zilei; 12,30 
Intîlnire cu melodia populară 
și interpretul preferat ; 1.1,00
Radiojurnal ; 13.30 Muzică de 
prînz ; 14.00 Compozitorul
săptămînii ; 14,40 Piese pentru 
fanfară de Dumitru Eremin ;

15,00 Buletin de știri;
Radioanchelă economică ; 15,20 
Pagini din muzica de estradă; 
16,00 Radiojurnal; 16,30 Știin
ța la zi ; 16,35 Melodii popula
re executate la oboi și la cob
ză ; 17,00 Pentru patrie ; 17,30 
Concert de muzică populară; 
18,00 Orele serii ; 20,10 Zece 
melodii preferate ; 20,45 Con
semnări ; 21,00 Revista șlagă
relor ; 21,25 Moment poetic; 
21,30 Bijuterii muzicale ; 21,45 
Muzică ușoară de Radu Șer- 
ban; 22,00 Radiojurnal; 22,30 
Concert de seară ; 24,00 Bule
tin de știri; 0,03—6,00 Estra
da nocturnă.

I .^“1 J

i/llEMCfl
Ieri, temperatura maximă a 

aerului la Petroșani a fost de 
plus 13 grade, iar la Parîng 
de plus 6 grade. Minimele au 
fost de plus (> grade și, res
pectiv, minus un grad.

Pentru următoarele 24 de 
ore: Vreme în general fru
moasă iu cer variabil. Izolat 
ploaie slabă. lab din
scitorul uordic,

N1COI.AE
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DIN ȚARĂ ȘI Di PESTE HOTARE
(Urmare din pag. I)

Todot Jivkov, |nn Ghcorghe 
Maurei și Stanko Todorov au 
răspun- cu cordialitate ovațiilor 
urăriloi c’e prietenie cu care țc 
parcursul o peste zece kilometri, 
au lost salutați de aproape în
treaga populație a orașului — 
muncitori, marinari țărani co
operatori, studenti și elevi. Ca 
pretutindeni, pe parcursul vizi
tei, ei au ieșit in tntimpinare cu 
stegulete și flori, cu eșarfe ro
șii pe -are le fluturau, scandind 
„Vecina drujba 1" — .Prietenie 
veșnică I". Largile bulevarde, 
împodobite sărbătorește cu dra
pelele de stat ale României și 
Bulgariei cu mari pancarte pe 
care se puteau cili urările „Să 
se întărească și să înflorească 
prietenia bulgaro-română". „Sa
lutări frățești poporului român". 
In timp ce la difuzoare se trans
mitea muzică populară româ
nească. totul conferea atmosfe
rei entuziaste momente de sfir- 
bMYo.ire. In dreptul uzinei c’e ma- 
nometre. care în cursul dimine

ții a avut ca oaspete pe tovară
șul Nicolae Ceaușescu, | e mem
brii delegației române, muncito
rii au ținui să-l salute încă o 
dală acum, la despărțire, Ieșind 
In mare număr in fata impună
toarei clădiri a întreprinderii.

Aceeași mulțime impresionan
tă de oameni se afla la aero
port, dorind să salute la pleca
re pe oaspeții români. Tovară
șul Nicolae Ceaușescu se în
dreaptă spre mulțime, caro îl 
întîmpină cu urale și ovalii, 
slrîngc mîlni caro se întind. 
Din nou se aud scandate cuvin
tele ..Drujba, drujba", din nou 
răsună îndelung aplauze șl ura
le. dind expresie a ceea ce în 
timpul celor două zile alo vizi
tei s-a manifestat din plin — 
ospitalitatea poporului, bulgar, 
satisfacția sa unanimă pentru 
buna colaborare, relațiile strînse 
de prietenie statornicite între 
popoarele și partidele celor do
uă țări.

O unitate a forjelor maritime 
militare prezintă onorul condu

cătorului de partid șl c’e stal al 
tării noastre. Tovarășul Nicolao 
Ceaușescu, însoții de tovarășul 
Todor Jivkov, salută drapelul, 
trece apoi în revistă garda ca
ro prezintă armele.

înainte de a se îndrepta spre 
aeronavă, tovarășii Nicolae 
Ceaușescu și Ion Ghcorghe 
Maurer, ceilalți oaspeți români 
Iși iau rămas bun de la persoa
nele oficiale prezente pe aero
port. Apoi, însoțiți de tovarășii 
Todor Jivkov șl Stanko Todo
rov, se îndreaptă spre scara a- 
vlonului, unde un grup c’e pio
nieri îl întîmpină cu brațele în
cărcate de flori.

In aclamațiile puternice ale 
celor venit! să-I conducă pe so
lii poporului român, tovarășii 
Nicolae Ceaușescu și Todor Jiv
kov iși string călduros mâinile, 
se îmbrățișează, îșl iau rămas 
bun după o înlilnire fructuoasă 
cu prilejul căreia s-a convenit 
asupra dezvoltării pe noi planuri 
a relațiilor româno-bulgare, în 
interesul ambelor popoare, al 
cauzei păcii și socialismului.

LIICKAI1IIE SESIUNII AIIIIMRII
GENERAIE A II. A. U.

Bilanț fructuos 
al siderurgîștilor 

hunedoreni

COMUNICAT
cu privire la vizita delegației de partid 

și de stat române, condusă 
de tovarășul Nicolae Ceaușescu, 
în Republica Populară Bulgaria

NAȚIUNILE UNITE 28. — Tri
misul special Agerpres, Corne- 
llu Vlad, transmite i Luînc1. cu- 
vlntul în cadrul dezbaterilor 
de politică generală alo sesiu
nii a 27-a a Adunării Generale, 
șeful delegației Japoniei, Torn 
Nakagawa, a subliniat rolul 
crescind al O.N.U. în menține
rea păcii și securității interna
ționale, în intensificarea coo
perării în lume, precum și în 
soluționarea problemelor com
plexe care apar în diferite zo
ne ale globului. In lumina ten
dințelor către destindere, care 
se manifestă astăzi in lume — 
a spus el — este de o impor
tanță vitală ca O.N.U. să spri
jine, să încurajeze și să acor
de ajutorul său manifestării a- 
ceslor tendințe. Detaliind, re
prezentantul japonez a enume
rat trei domenii principale în 
care organizația mondială poa» 
te aduce o contribuție impor
tantă la cauza păcii : înfăptui
rea dezarmării, dezvoltarea e-

conomică și socială șt Întărirea 
organizației însăși.

Consacrlnd o secțiune Im
portantă a cuvîntării sale si
tuației din Europa, ministrul do 
externe al Marii Britanii, Alee 
Douglas Home» a apreciat că 
„o conferință consacrată secu
rității europene poate identifica 
șl exploata noi domenii de 
cooperare în interesul comun".

Ministrul britanic o reafir
mat sprijinul guvernului său 
față de rezoluția Consiliului de 
Securitate privitoare la Orien
tul Apropiat și s-a pronunțat 
pentru întreprindereo de noi 
eforturi în direcția rezolvării 
situației din zonă, a lichidării 
suferinței rolugiaților și a pe
ricolului de război în această 
parlc o lumii. *Roferindu-se la 
hotărîrea Ugaridei de a expulza 
cetățenii britanici de origine 
asiatică din țară, Douglas-Homc 
a cerut înscrierea acestei pro
bleme ca „punct Important și 
urgent" pe ordinea de zi a ac
tualei sesiuni.

La invitația Comitetului Cen
tral al Partidului Comunist Bul
gar. a Consiliului de Stat și a 
Consiliului de Miniștri al Repu
blicii Populare Bulgaria. între 
27 șl 28 septembrie, o delega
ție de partid șl de stat română, 
condusă de tovarășul Nicolae 
Ceaușescu, secretar general al 
Partidului Comunist Român, 
președintele Consiliului de Stat 
al Republicii Socialiste Româ- 
eia. a făcut o vizită de prietenie 
in Republica Populară Bulgaria, 
la Varna.

Intre delegația română, con
dusă de tovarășul Nicolae 
Ceaușescu, și delegația bulgară, 
condusă de tovarășul Todor 
Jivkov prlm-secretar al Comi
tetului Central al Partidului 
Comunist Bulgar. președintele 
Consiliului de Stat al Republicii 
Populare Bulgaria, au avut loc 
convorbiri, la care au participai 
tovarășii

Din partea română: Ion 
Gheorghe Maurer, membru al 
Comitetului Executiv, al Prezi
diului Permanent al C.C. al 
P.C.R președintele Consiliului 
de Miniștri. Ilie Verdeț, mem
bru al Comitetului Executiv, al 
Prezidiului Permanent ai C.C. 
al P.C.R., prim-vicepreședinte al 
Consiliului de Miniștri. I.eonte 
Răutu, membru al Comitetului 
Executiv al C.C. al P.C.R.. pre
ședintele părții române in Co
misia mixtă guvernamentală ro
mân -bulgară de colaborare e- 
ccnomică și tehnico-știlnțlfică, 
loan Avram, membru al C.C. al 
P.C.R.. ministrul industriei con
strucțiilor de mașini, Nicolae 
Biejan, ambasadorul extraordi
nar și plenipotențiar al Repu
blicii Socialiste România in Re
publica Populară Bulgaria i

Din partea bulgară: Stankov 
Todorov, membru al Biroului 
Politic al C.C. al P.C.B.. pre

ședintele Consiliului de Miniș
tri. Țano Țolov, membru al Bi
roului Politic al C.C. al P.C.B., 
prim-vicepreședinte al Consiliu
lui de Miniștri. Jivko Jivkov. 
membru al Biroului Politic al 
C.C. al P.C.B.. vicepreședinte al 
Consiliului de Miniștri, preșe
dintele părții bulgare în Comisia 
mixtă guvernamentală bulgaro- 
română de colaborare economi
că și lehnico-științifică, dr. Ing. 
Hristo Panaiotov, membru al 
C.C. al P.C.B., ministrul in
dustriei grele. Spas Gospodov, 
ambasadorul extraordinar șl 
plenipotențiar al Republicii 
Populare Bulgaria in Republica 
Socialistă România.

In cursul discuțiilor s-a expri
mat hotărîrea celor două părți 
de a colabora in vederea utili
zării complexe a potențialului 
hidroenergetic șl de navigație 
al Dunării. In acest sens, s-a a- 
juns la un acord și a fost sem
nat un protocol corespunzător 
cu privire la realizarea în co
mun a ..Complexului hidroteh- 
ni. Cioara — Belene“ pe Dună
re, precum și la termenele de 
proiectare și construire a aces
tuia. S-a convenit ca Ia constru
irea acestui obiectiv să se aibă 
in vedere o largă cooperare in
dustrială în proiectarea și exe
cuția utilajelor și instalațiilor, 
folosind la maximum capacități
le de producție din cele două 
țări.

Cele două părți si-au expri
mat convingerea că realizarea 
acestui mare obiectiv hidrotelr- 
nic reprezintă un pas important 
pe calea dezvoltării șl întăririi 
legăturilor multilaterale dintre 
Republica Socialistă România 
și Republica Populară Bulgaria, 
ceea ce corespunde pe deplin 
intereselor celor două țări, ale 
popoarelor din bazinul dună
rean. este în spiritul Programu

lui complex pentru adlnclrea șl 
perfecționarea In continuare a 
colaborării și dezvoltarea inte
grării economice socialiste a 
statelor membre ale C.A.E.R., 
adoptat la cea de-a XXV-a se
siune de la București, șl în con
formitate cu schema de amena
jare complexă a Dunării, elabo
rată In cadrul C.A.E.R.

In cadrul acțiunii de valorifi
care complexă a potențialului 
Dunării se are In vedere, de a- 
semenea. construirea In pers
pectivă a unui nou complex 
hidroenergetic In zona Cernavo
dă.

Au fost discutate și alte pro
bleme în legătură cu dezvolta
rea în continuare a colaborării 
bilaterale dintre Republica So
cialistă România și Republica 
Populară Bulgaria. Părțile s-au 
Informat reciproc despre mersul 
construcției socialiste în cele 
două țări și au efectuat un 
schimb de păreri asupra unor 
probleme ale situației interna
ționale, indeosebl privind secu
ritatea europeană șl dezvoltarea 
relațiilor de colaborare și bună 
vecinătate intre țările din Bal
cani.

Convorbirile s-au desfășurat 
într-o atmosferă prietenească șl 
intr-un spirit de înțelegere re
ciprocă.

In timpul șederii în Republica 
Populară Bulgaria, delegația ro
mână a avut prilejul să cunoas
că frumusețile orașului Varna, 
să viziteze Stațiunea experi
mentală viticolă șl de vinlfica- 
ție Vama și uzina de manorne- 
tre „Marea Neagră", stațiunile 
de odihnă de pe litoral. Pretutin
deni, oamenii muncii au făcut 
oaspeților români o primire 
cordială, deosebit de călduroa
să.

Convorbirile Ciu
PEKIN 28 (Agerpres). — A- 

genția China Nouă anunță că 
Ciu En-lai, premierul Consiliu
lui de Stat al R.P. Chineze, și 
Kakuei Tanaka, primul minis
tru al Japoniei, s-au întilnit, la 
28 septembrie, în cea de-a pa
tra rundă a convorbirilor lor. 
Din partea chineză, au particl-

En-lai - Tanaka
pat Ci Pîn-fei, ministrul aface
rilor, externe, alte persoane o- 
ficiale, iar din partea japoneză 
Masayoshi Ohira, ministrul a- 
facerilor externe, șl alte persoa
ne oficiale.

Centrala Industrială Hunedoa
ra a îndeplinit joi planul pro
ducției globale șl marfă po 9 
luni. Potrivit calculelor estima
tive, activitatea desfășurată în 
decursul celor Irol trimestre ric 
unitățile centralei vor încheia 
cu un bilanț fructuos, consem- 
nind o producție marfa supll- 
monlară In valoare de pesle 
94 000 000 lei. După cum pre
cizează factorii de răspundere 
din cadrul Centralei, creșterea 
producției Industriale s-a înfăp
tuit în condițiile reducerii con
sumului de materii prime șl ma
teriale șl a micșorării cheltuie
lilor de producție. De altfel, 
in această perioada s-au rea
lizat pesle 32 800 000 lei eco
nomii la prețul de cost.

In obținerea acestor remar
cabile succese o contribuție 
importantă an adus siderurgiș- 
lll Combinatului din Hunedoa
ra, care au realizat o producti
vitate superioară prevederilor 
cu pesle 4 000 lei pe flecare 
salariat șl au furnizat peste 
sarcinile de plan mai mult de 
16 000 tone fontă, 22 700 tone 
oțel, 15 000 tone laminate fini
te pline și înseninate cantități 
de cocs, utilaje șl piese pen
tru industria metalurgică. In 
același timp colectivul uzinei 
„Victoria" din Călan a realizat 
peste prevederi o producție 
marfă în valoare de peste 
12 700 000 lei

(Agerpres)
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Vizită la Stațiunea experimentală de vinifieație 
și la Uzina de manumelre din Varna

a continuat vi
de partid și 

de tova-

Joi, la Varna, 
zita delegației 
de stat conduse 
rășul Nicolae Ceaușescu, secre
tar general al Partidului Co
munist Român, președintele 
Consiliului do Stat al Republi
cii Socialiste România.

In cursul dimineții, tovarășii 
Nicolae Ceaușescu și Ion Gheor
ghe Maurer, împreună cu to
varășii Todor Jivkov și Stanko 
Țodorov, precum și membrii de
legațiilor română și bulgară au 
fost oaspeții colectivelor de 
muncă de la Stațiunea de ex
perimentări științifice in dome
niul viei și vinului și de la Li
zina de manometre din Varna.

Ca și în prima zi, prezența 
solilor poporului român pe pă- 
țnîntul Bulgariei vecine și prie
tene a prilejuit noi manifestări 
de stimă și cordialitate, expre
sie a bunelor relații dintre ce
le două partide, țări și popoa
re.

Primul obiectiv vizitat, Sta
țiunea experimentală viticolă 
și de vinificație Varna, 
țe situat la poalele 
Șealuri pe care se întind, 
pari suprafețe podgoriile 
terasă, din care se produ 
num''*1* *•’—’

Silei

es- 
unor 

re 
în 

terasa, din care se produc re
numitele vinuri bulgărești, me- 
(raliate la numeroase concursuri 
Internaționale.

Directorul stațiunii, Svetoslav’ 
Henov Invită pe oaspeți să vizi
teze acest important centru de 
cercetări agricole.

Se trece prin secțiile de vini- 
ficație ale stațiunii, după care 
are loc o discuție asupra ac
tivității care se desfășoară aici, 

Stațiunea, înființată în urmă 
20 de ani, are ca principal 

Obiectiv acordarea asistenței 
^jințifice în domeniul vitlcul-

turii, îndeosebi pentru zona de 
nord-est a Bulgariei care cu
prinde cinci județe cu o su
prafață viticolă de 50 000 ha.

Sint prezentate principalele 
realizări în domeniul introduce
rii de noi tehnologii industria
le, care au permis creșterea pro
ductivității muncii de două ori, 
ajungindu-se ca gn muncitor să 
îngrijească, astăzi, între 2,5—4 
ha.

Directorul stațiunii a re
levat, în prezentarea făcută, 
că între specialiștii de aici și 
cei români există relații de co
laborare foarte bune, în special 
cu cel de la Murfatlar și stațiu
nea model de la Neptun.

In timpul discuțiilor, tovară
șul Nicolae Ceaușescu se In
teresează de modul de organi
zare a activității, și de starea 
actuală a recoltei, de preocu
pările privind îmbunătățirea 
sorturilor de vinuri.

In încheierea vizitei, tovară
șul Nicolae Ceaușescu felicită 
călduros colectivul stațiunii, a- 
dresîndu-i urări de noi succese.

ȘI la Uzina de manometre, 
..Marea Neagră", unul din prin
cipalele obiective ale industriei 
constructoare de mașini bulga
re, sîntem martorii aceleiași 
primiri deosebit de călduroase 
și entuziaste.

însoțiți de directorul uzinei, 
ing. Radi Țvetkov, oaspeții vi
zitează principalele secții ale 
tinerei șl modernei unități, ca
re va împlini, peste cîteva zile, 
un deceniu de existență. In 
secția de Instrumente, tovară
șului Nicolae Ceaușescu, celor
lalți membri al delegației le 
sini prezentate utilaje și agre
gate de mare tehnicitate care 
se află în dotarea uzinei.

In dreptul automatului pen-

tpu lăcuirea pieselor aparatelor 
de măsură, concepție originală 
a cercetătorilor de la Institutul 
„Tniimaș", din Solia, are loc 
o interesantă demonstrație a 
performanțelor acestei instalații, 
unice în Bulgaria, care atinge 
o productivitate de 1 000 detalii 
pe oră.

In continuare, sint vizitate 
secțiile mecanică șl montaj.

In secția de montaj, un ade
vărat laborator, se asamblează 
principalul produs al uzinei : 
manometrul. Aici lucrează nu
mai femei.

Un moment solemn. Directo
rul uzinei prezintă tovarășilor 
Nicolae Ceaușescu și Todor 
Jivkov unul dintre manometre- 
le care ies de pe banda de 
montaj — este cel de-al 
5 000 000-lea produs de acest 
fel fabricat aici de la înființa
rea uzinei.

Tovarășul Nicolae Ceaușescu 
se interesează de performanțele 
aparatelor de măsură și control 
realizate de uzină, a cărei pro
ducție anuală atinge 2 milioa
ne bucăți.

In fața unei mici dar repre
zentative expoziții, organizată 
chiar în secție, oaspeții sint in
formați despre perspectivele 
dezvoltării uzinei care va cu
noaște In actualul cincinal, o 
triplare a producției, concomi
tent cu îmbogățirea gamei de 
fabricație.

In aplauzele și uralele munci
torilor acestui tlnăr vlăstar al 
industriei constructoare de ma
șini din Varna, oaspeții români 
șl bulgari iși Iau rămas bun de 
la ospitalierul colectiv al uzi
nei. Tovarășul Ceaușescu adre
sează colectivului felicitări pen
tru frumoasele succese obținu
te,

Redacțla gi administrația ziarului t Petroșani, ștrada Republicii tir. 90, telefon i 1052

corde, de acum înainte, statutul 
de observatori la O.N.U.

Pînă în prezent reprezentanți
lor la Națiunile Unite ai mișcă
rilor de eliberare nu li se> per
mitea să ia cuvintul declt in ca
litate de petiționari și doar a- 
tunci cind erau invitați să o fa
că.

0 Primul tronson al șoselei 
transamazoniene, lung de 1254 
kilometri, a fost inaugurat în 
Brazilia, sfîrșindu-se, astfel, pri
ma etapă a acestui program des
tinat pu -rii în valoare a unei 
vaste regiuni bogate in resurse 
naturale, neexploatate încă, .care 
reprezintă 59 la sută din supra
fața totală a acestei țări.

0 Un puternic incendiu , — 
cel mai mare produs la Paris in 
perioada postbelică — a distrus 
complet miercuri un mare ma
gazin — „Drugstore" (denumit 
astfel după modelul american), 
situat pe Champs Elisees, în a- 
proplere de Arcul de Triumf, și 
a avariat o serie de clădiri în
vecinate. Nu s-au înregistrat 
victime. Cauza incendiului nu a 
putut fi deocamdată stabilită.

0 O declarație adoptată de 
Comitetul Executiv al C.C. al 
P.C. din Danemarca — in legă
tură cu referendumul, care a a- 
vut loc în Norvegia, în proble
ma aderării la Piața comună — 
cere poporului danez să voteze 
„nu" cu prilejul referendumu
lui analog, ce urmează să albă 
loc în Danemarca la 2 octom
brie a.c.

0 Miercuri seara, Consiliul 
de Securitate al O.N.U. a reluat 
— Ia cererea Sudanului, Soma
liei șl Guineei — dezbaterile în 
problema rhodeslană. Consiliul 
a audiat succesiv pe reprezen
tanții Marocului, Zambiei, Mau- 
ritaniel. Algeriei, Guyanel și 
Senegalului.

---------

SITUAȚIA 
DIN FILIPINE

MANILA 28 (Agerpes). — 
In Filipine, unde continua să 
rămînă în vigoare legea mar
țială introdusă la sfirșitul sap- 
lărainii trecute, au fost opera
te noi arestări. Potrivit unul 
ordin general, promulgai de 
către președintele Marcos, vor 
fi arestați, in continuare, au
torii de evaziuni fiscale, specu
lanții, funcționarii acuzați de 
fraudă, fals și corupție. A lost 
decretată, totodată, interdicția 
de port-armă, in virtutea că
reia au fost confiscate pesle 
2 000 de arme de foc și între
prinse numeroase arestări in 
rîndul persoanelor contrave
niente. Președintele filipine/. a 
precizat că persoanele reținute 
vor rămîne in arest preventiv 
pînă la ridicarea legii marția
le. El a relevat, totodată, că 
reforma agrară, anunțată la 20 
septembrie prinlr-un decret pre
zidențial, va fi aplicată pe in- 
trec^teritoriul țării.
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DUMINICA 1 OCTOMBRIE

Gimnastica pentru toți. 
Cravatele roșii.
Viața satului. Ziua re
coltei — 1972. Omagiu 
milioanelor de lucrători 
din agricultură, fruntași
lor recoltelor bogate 
tuturor celor angajați in 
această perioadă în bă
tălia lucrărilor agricole 
de toamnă.
Mari muzicieni la Bucu
rești. Compozitorul diri
jor : Andre Jolivet și 
Aaron Copland la pu
pitrul Orchestrei simfo
nice a Radiotele viziunii 
Române.

12,00 De strajă patriei
12.30 Emisiune în limba ma

ghiară.
14,00 360 de grade.
18.30

11,10

Film serial pentru ti
neret : Civilul. Episodul 
Trecerea frontierei.
Vetre folclorice — Azi, 
in comuna Flăminzi — 
Botoșani.
Publicitate.
1001 de seri.
Telejurnal — In cinstea 
aniversării Republicii. 
Cronica Marii întreceri. 
Muzică populară cu Iri
na Loghin, Maria Pie
trarii, Florica Bradu și 
Angela Buciu.
Film artistic: Secretul 
de la Santa Vittoria cu 
Anthony Quinn și Anna 
Magnani.
Pekin în sărbătoare (re
portaj).

22,55 Telejurnal 
sportivă.

18,55

19,15
19,20
19,30

20,10

20,20

22,35

duminică

LUNI 2 OCTOMRIE

Deschiderea emisiunii. 
Curs de limba franceză 
(Lecția a 22-a). 
Căminul.
Scena. Emisiune de ac
tualitate și critică teatra
lă.
Săptămîna în imagini. 
1001 de seri.
Telejurnal.
— In cinstea aniversării 
Republicii.
Cronica marii întreceri. 
Publicitate.
Formații muzicale stu
dențești.
Raman-foileton: Con
tele de Monte Cristo 
(III).
Film TV 
triatului.

21,40 Să înțelegem muzica — 
ciclu de educație muzi
cală prezentai, de Leo

nard Bernstein : Igor Stra
vinsky.

22,30 24 de ore — Contraste 
în lumea capitalului.

10,00

10,30

11,05
11,45

12.30
17.30

grată in anul școlar 1972- 
1973.
Curs de limba engleză 
(Lecția a 21-a).
Film serial : Salut Ger
main, episodul Focul dă 
înapoi.
Căminul (reluare).
Selecțiuni din emisiu
nea Promenadă dumini
cală.
Telejurnal.
Deschiderea em is i uni i
de după-amiază. Curs de 

a

19,20
19,30

agricultură. 
1001 de seri. 
Telejurnal.
— In cinstea aniversării 
Republicii.
Cronica marii întreceri. 
Teleobiectiv.
Recital Radu Boureanu.
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17,30

18.00
18,40

19,00
19,20
19,30

20,10
20,15

20,30

21,20 Peștera

18,00
18,20

limba rusă (lecția 
21-a).
Cum vorbim ?
Aplauze pentru români. 
Nuntașii Bihorului la 
Agrigento.

20,00
20,20
20.30 Telecinemateca : Hiroși- 

ma, dragostea mea.
22,05 Panoramic științific : 

Ceea ce profesorul de 
geografie nu știe nicioda
tă precis.

22,20 Vedete ale muzicii 
șoare : Davis Troi.

22.30 24 de ore.

u-

JOI 5 OCTOMBRIE
9,00 Deschiderea emisiunii

P R R L

n
 pentru

săptâmîna 
viitoare

18,40 Publicitate.
18,45 Evocări. — O sulă de ani 

de la înființarea Aso
ciației Generale a Lucră
torilor din România.

19,05 Vedele ale muzicii ușoa
re : Don Baclzy.

19,20 1001 de seri.
19,30 Telejurnal.

Telex.
9,05 România in lume (relu

are).
9,35 Prietenii lui Așchiuță.

10,00 Curs de limba rusă (lec
ția a 22-a).

10,30 Micii meșteri mari.
11,00 Telecinemateca : Hiroși- 

ma, dragostea mea (re-

Delfinul Flipper.
11.20 Publicitate ■
11.30 Pagini <le umor. Retros

pectivă Walt Disney (re
luare).

12.20 Telejurnal.
16,00 Biologie, in lumea Del

tei necunoscute.
16.30 Matematică (in ajutorul 

candidaților la concur
sul de admitere in invă- 
țămintul postliceal șl 
superior). Mulțimi, func
ții.

17.30 Deschiderea emisiunii de 
după-amiază. Curs de 
limba engleză (lecția a 
22-a).

18,00 Legile in dezbatere pu
blică.

18,15 Satul contemporan. Din 
nou despre aproviziona
rea satelor. Anchetă rea
lizată in județul Gorj.

18.40 Tragerea Loto.
18,50 Revista literară TV. Ce 

știm despre cititori ?
19.20 1001 de seri.
19.30 Telejurnal.

— In cinstea aniversării 
Republicii.
Cronica marii întreceri. 

20,00 Ancheta TV, Un pahar 
in plus.

20.40 Film »artistic : Din nou 
despre dragoste — pro
ducție a studiourilor so
vietice.

22,10 Idei contemporane. O 
dezbatere pe tema : Teo
riile ^democratizării ca
pitalului" și realitatea.

22,35 24 de ore.
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— In cinstea aniversării luare). 9.00
Republicii.
Cronica marii întreceri.

12,35 Telejurnal.
16,00 Tele școală — Biologie 9,05

20,00 Comentariu la 40 de (anul III liceu). Celula
steme. Județul Alba.

20,20 Seară de teatru : Premie
(reluare). — Fizica (anii 
II — III liceu). — Fre 9,50

ră pe țară : Robespierre carea. Film didactic. 10,00
de Romain Roland (I).

21,35 Teleglob : Itinerar sue
17,30 Deschiderea emisiunii de 

după-amiază. Emisiune 10,50
dez.

21,55 Farmecul operetei. Se
in limba maghiară.

18,30 La volan. 11,30
lecțiuni din „Țara su- 
rîsului" de Lehar.

22,30 24 de ore.

18,50 Teleconferință de presă.
19,20 1001 de seri.
19,30 Telejurnal. 12,30

MIERCURI 4 OCTOMBRIE
— In cinstea aniversării 
Republicii.

16,30

9,00 Deschiderea emisiunii.
Cronica marii întreceri.

20,00 Comentariu la 40 de ste- 18.15
Telex.

9,05 Teleglob : Itinerar sue
dez.

9,25 O viață pentru o idee i 
Nansen (Ill) (reluare).

10,00 Curs de limba franceză 
(lecția a 23-a).

10,30 Comentariu la 40 de ste
me. Județul Alba (re
luare).

10,50 Telecinemateca pentru 
Cbpii: Anlka merge la 
școală (reluare).

12,40 Telejurnal.
15,55 Fotbal: Leuski-Sțrartak 

Sofia — Universitatea 
Cluj (meci retur in .Cu
pa U.E.F.A.-). Transmisi-

20,20
ine. Județul Arad. 
Pagini de umor: Retros
pectivă Walt Disney. 
Transmisiunea părții a 
II a a concertului festiv 
România, țara mea de 
dor.
Tinerii despre ei înșiși. 
24 de ore.

■
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a

MARȚI 3 OCTOMBRIE

9.00 Deschiderea emisiunii. une directă
17,45 Publicitate.

i de la Sofia.
9.45Telex.

9,05 Teleșcoală -- Tele viz iu- 18,00 Muzică — Emisiune de 10,00
nea școlară integrată. actualitate muzicală.
Biologie (anul III liceu). 18,20 Caleidoscop cultural ar- 10,30

Celula. tist ic.
9,30 Planul emisiunilor de 18.40 Tragerea Pronoexpres.

Televiziune școlară inie- 18,50 Timp și anotimp in 10,50

■
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SIMBATA 7 OCTOMBRIE
Deschiderea emisiunii. 
Telex.
Bioblioteca pentru toți 
— Nicolae lorga I (re
luare).
Dc vorbă cu gospodinele. 
Teleenciclopedia (relua
re).
Ancheta TV : Un pahar 
in plus (reluare).
..V am rezervat un loc", 
emisiune de divertisment 
(reluare).
Telejurnal.
Deschiderea emisiunii de 
după-amiază. Emisiune 
în limba germană.
Ritm, tinerețe, dans.

19,00 Orașul de argint. Repor
taj despre Dresda.
Publicitate.
1001 de seri.
Telejurnal.
— In cinstea aniver^irii 
Republicii.
Cronica marii întreceri.
Avanpremieră. 
Teleenciclopedie.
Film serial: Mannix.
Răsplata.
Caruselul notelor — e- 
misiune muzical-distrac- 
livă realizată de Televi
ziunea din RD. Germa
nă.
La 1 000 metri
Salle.
Telejurnal. 
Săptămîna sportivă.
Dragi mi-s cintecele me-
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9,05
■9,35

peste...
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22,00
22,30

VINERI 6 OCTOMBRIE 
9,00 ~

21,10

ffiparul — Întreprinderea polis raficâ Hunedoara — Subunita tea Petroșani 40 393

Deschiderea e mis iun i i.
Telex.
Teleconferință de presă 
(reluare).
Balade și cintece 
nejti interpretate 
Gheorghe Roșoga (relua
re).
Desen animat.
Curs de limba germană 
(lecția a 23-a).
Comentariu la 40 
steme — județul 
(reluare).
Film serial pentru copii!


