
PROLETARI DIN TOATE ȚĂRILE, UNIȚI-VA I ru a tovarășului
eseu în județele

Toate organizațiile de partid, toate colectivele 
de muncă își pun la temelia activității:

In cinstea

vizita

a-
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rea membrilor săi pentru obținerea unor re
zultate cantitative și calitative superioare In 
producție, îndeplinirea și 
gajamentelor asumate în 
cialistă întărirea ordinei

Kod al înaltei conștiințe socialiste 
a minerilor, ia Lonea a prins viață, 

o nonă și valoroasă inițiativă

DECEMBRIE^
și educație

® Minerii din brigada lui loan Cojocaru, promotoarea valoroa
sei inițiative, s-au angajat să-și desfășoare întreaga activitate sub 
deviza : „FIECARE MEMBRU AL BRIGĂZII UN OM AL INIȚIA
TIVEI, FAPTEI, CINSTEI ȘI DEMNITĂȚII".

® Imbrățișînd cu căldură inițiativa, minerii din Lonea se 
dresează tuturor colectivelor miniere din Valea Jiului, îndemnîndu-le 
să-și însușească și să aplice în activitatea lor deviza brigăzii de pro
ducție și educație.

A

In abatajele Paroșeniului

In climatul fertil, de activitate efervescentă 
pe toate tărîmurile, generat de recenta 
de lucru făcută de secretarul general al parti
dului, tovarășul Nicolae Ceaușescu în 
Jiului, inițiativa crealoare a minerilor, 
drepl scop redresarea grabnică a producției 
de cărbune creșterea productivității muncii 
și a eficienței economice generale, cunoaște o 
vie șl puternică afirmare.

La mina Lonea, acolo unde cu un an în ur
mă a prins viață valoroasa Inițiativă a „diri- 
genției muncitorești", devotamentul și înalta 
conștiință socialistă a minerilor, dorința lor 
de a transpune exemplar în viață prețioase
le indicații date de secretarul general al par
tidului, de a contribui plenar Ia înfăptuirea 
hotărîrilor Conferinței Naționale a partidului, 
a apărut o nouă șl valoroasă inițiativă. In ca
drul unei consfătuiri de lucru la care au parti
cipat toți șefii brigăzilor de mineri și ai e- 
chipelor de electro-Iăcătușl, maiștri, conduce
rile sectoarelor și comitetul oamenilor mun
cii, minerul comunist loan Cojocaru, șef de 
brigadă într-un abataj frontal din sectorul III 
al minei a arătat celor prezenți că brigada pe 
care o conduce, după ce a analizat multilate
ral modul în care își poate îndeplini mai bi
ne sarcinile, a hotărî! să-și desfășoare activi
tatea ca „BRIGADĂ DE PRODUCȚIE ȘT DE 
EDUCAȚIE", sub deviza : .Fiecare membru al 
brlqăzii un om al inițiativei, faptei, cinstei și 
demnității"

- Brigada de producție și de educație — a 
subliniat vorbitorul — are' ca scop mobiliza-

depășlrea an- 
întrecerea so- 
și disciplinei 

în producție, statornicirea unor relații de în
trajutorare și respect reciproc în relațiile de 
muncă, ridicarea nivelului profesional șl P°țJ' 
tic și al cunoștințelor de cultură generală, 
stabilitatea și realizarea unității de acțiune 
între toți membrii brigăzii.

Referindu-se la modul de organizare a bri
găzii vorbitorul a arătat că ea și-a Impus, 
printre allele, următoarele i

intrarea și plecarea unui membru al bri
găzii se discută și se aprobă de brigadă ;

în planul brigăzii se repartizează atît 
sarcinile de producție profesionale cît și cele 
obștești f

lunar, șeful de brigadă prezintă verbal 
în fața întregului colectiv al brigăzii felul cum 
s-au îndeplinit sarcinile economice, profesio
nale șî obștești ;

detașarea temporară a unui membru din 
brigadă la alte lucrări și locuri de muncă să 
se facă numai cu aprobarea șefului brigăzii ;

șeful de brigadă lucrează efectiv ;
Brigada și-a propus să urmărească următoa

rele obiective t
a) ECONOMICE:
— îndeplinirea și depășirea sarcinilor de

„Vom transpune ân viată proiecte!!®
și planurile de mâsori întocmite

După două zile de activita
te în noul trimestru, 
tarea minieră Paroșeni 
lizase sarcina de plan 
ducția de cărbune în 
ție de 121,6 la sută, 
locul de frunte în întrecerea 
ce se desfășoară la toate mi
nele din bazin pentru întâm
pinarea cu realizări de presti
giu, cu fapte minerești situa
te la cote înalte, a mărețului 
eveniment pe care întreaga 
ră îl va sărbători la finele 
nului — cea de-a XXV-a 
niversare a Republicii.

Cînd am pătruns ieri în .. 
batajul frontal 6223 al sectoru
lui II al minei Paroșeni, e- 
chipat cu un complex mecani
zat de abataj CNA-1 — pri
mul produs românesc de acest 
fel — ce se găsește în mâini
le vajnicilor mineri conduși 
de Titu Teacenco, mi-am zis: 
elevii lui Costache Zaharia — 
cel care a introdus întâiul 
„complex" la mina Paroșeni 
— l-au întrecut. O dovedea 
nu atît ordinea ce domnea aici, 
cît mai ales, ritmul de lucru.

— In aceste zile de sfârșit 
de trimestru, schimb de schimb, 
brigada noastră a păstrat un 
ritm de avansare de peste o 
fișie, adică patru fâșii și ju
mătate pe 
plus față 
e firesc : 
aveam un 
cărbune.

loan Bîzu, Gheorghe Popa, 
Gheorghe Chitic și Francisc 
Fazecas — sint cei patru șefi 
de schimb ai brigăzii, 
mi-a dat numele lor, 
cutorul Titu Teacenco mi-a a- 
tras atenția că ordinea în care

i-a rostit nu înseamnă nicide
cum o ierarhizare a valorii lor 
profesionale, pentru că toți 
sint de aceeași „talie" la mun
că. Colectivul brigăzii, împreu
nă cu conducerea sectorului 
a conceput un nou sistem de 
cuplare a transportorului din 
abataj la capelele de acționa
re și întindere, avînd ca e- 
fect o mobilitate accentuată la 

‘avansare și eliminarea între
ruperilor. De asemenea, au a- 
les din brigadă pe cel mai pri
ceput miner — cunoscător și 
al ..mecanicii" — Gheorghe 
Neghină, și l-au „numit" să se 
ocupe de întreținerea perma
nentă a „complexului".

Alături de brigada Teacenco, 
la „plusul" de 851 tone cărbu
ne înregistrat pînă în diminea
ța zilei de 4 octombrie de că
tre colectivul sectorului II, au 
contribuit, în aceeași măsură 
brigada de abataj condusă de 
Nicolae Brutu, ca și brigăzile 
de pregătiri conduse de Gheza 
Kalman (.avansare medie de 7,2 
ml/zi, cu o combină de înain
tare P.K..-7) și Iosif Vincze, a- 
cesta din urmă pregătind pa
nouri noi pentru introducerea 
a încă două complexe.

Inginerul Gheorghe Marchiș, 
șeful de sector, a ținut să ne 
precizeze că întregul colectiv 
al sectorului e cuprins de un 
viu entuziasm, 
rilor adoptate 
bila vizită de 
șului Nicolae 
Valea Jiului,

în urma măsu- 
după memora- 

lucru a tovară- 
Ceaușescu in 
al căror efect

Cînd 
interlo- A. HOFFMAN

Cu ce bilanț ați încheiat activitatea pe luna septembrie ?
lată întrebarea pe care i-am pus-o, de cum ne-am revă

zut, șefului sectorului de 
ing. Carol Schreter.

invcstiții, de la E. M. Petrila tov.
brigada con-

— întregul colectiv este mul
țumit de „roadele" culese la 
șfîrșitul lunii. Planul fizic a 
fost realizai, iar cel valoric 
prezintă o depășire de 40 mii 

funcție comple- 
2 est, prin ca- 
o problemă ce 
toți, și anume 

producție din

lei. S-a pu 
Kul de la 
re am rez 
De frămînt 
transportul

partea estică a minei și de 
leriale pentru orizonturile 
și XIV, creîndu-se totodată 
sibilitatea trecerii în 
apropiat la lucrările 
najare și adîncire a 
uxiliar.

— Care formații de lucru 
s-au evidențiat, îndeosebi, în a- 
ceastă perioadă ?

— Realizări meritorii au ra-

portat ortacii din
dusă de Vasile Pavel, care au 
reușit să avanseze pe o
ne de 70 de metri cu 
suitorului cu trei secții
stratul 13, preconizat să 
mine pînă la 10 octombrie a.c., 
în acest fel putîndu-se trece la 
exploatarea panourilor din zo
na respectivă. îndepliniri ale

porțiu- 
frontul 
de pe 
se ter-

Tr. MULLER

în pagina a 2-a

se facă urgent ordine în gospodărirea spațiului loca-

Semnate și parafate, printre picături...

Poșta paginii.

rubrica Pietre pentru templul OMULUI : CURAJUL 
A AVEA... CURAJ.

(Continuare în pag. a 4-a)

țați...

...ca o bucurie pentru copii și ca o enigmă 
pentru micuții ce percep zăpada pentru prima 
dată...

...ca un „ajutor"" în muncă pentru I.G.C., 
I.G.L., et co ; cu burele intenții de-a acoperi 
tot ce e...... descoperit"...

...ca o atenție pentru centrul de distribuire 
a energiei electrice în încercarea de a ne fa
ce... nopțile mai luminoase...

...ca un semn de întrebare celor de la ter- 
moficare (ce ne facem cu încălzirea ?!)...

...și ca o șansă de „alunecare" pentru cei 
ce au stat prea mult... înțepeniți I!

...Si... ca o...
I. L1CIU

- 

Miercuri dimineața, tovarășul 
Nicolae Geaușescu și-a încheiat 
vizita în municipiul Satu Marc, 
unde a luat parte la sărbători
rea unui mileniu de existență 
atestată documentar a acestei a- 
șezări.

La plecarea din oraș, mii de 
cetățeni au umplut străzile și 
piețele din Satu Mare pentru 
a-și lua un călduros rămas bun 
de la secretarul general al parti
dului, salutîndu-1 cu nesfîrșite 
urale și ovații.

Tovarășul Nicolae Ceaușescu, 
împreună cu tovarășii Paul Ni- 
culescu-Mizil și Mihai Gere își 
iau rămas bun de la oficialități
le locale, răspund cu căldură 
entuziastei manifestări populare.

Chiar de la ieșirea din oraș, 
se conturează comuna Odoreu. 
Oricine trece astăzi prin aceas
tă localitate nu poate să nu ob
serve că aproape toate locuințe
le sînt noi, durate din materia
le folosite în construcțiile ur
bane. Centrul civic al comunei, 
un patrulater armonios încadrat 
de clădiri moderne, cu etaj, e- 
vocă imaginea unui microraion 
orășenesc. De fapt, dacă pe har
ta tării Odoreu] este marcat de 
multă vreme, comuna este as
tăzi, în mod practic, în întregi
me reconstruită, în numai doi 
ani. Sînt cei doi ani care au

trecut de la inundațiile din 1970 
cînd Odoreul, cu toate cele șase 
sate ale sale, s-n aflat sub ape 
și mîl din 1150 de case, mai ră
măseseră pe temelii doar cîteva, 
șl acelea atinse de furia revăr
sărilor.

De mult doreau locuitorii O- 
doreului să-și exprime direct, 
prin viu grai, tovarășului 
Nicolae Ceaușescu, recunoștin
ța nemărginită față de partid, 
față de statul nostru, de mult 
doreau să arate secretarului ge
neral al partidului cît de fru
moasă este astăzi comuna lor, 
datorită marelui ajutor primit. 
Prilejul acesta a sosit astăzi, 
cînd întreaga populație a comu
nei a ieșit în întîmpinarea oas
peților.

Tovarășul Nicolae Ceaușescu 
răspunde cu căldură, le urează 
la toțj sănătate și bucurie. Apoi, 
străbătând strada principală a 
comunei, se oprește în centrul 
civic. Aici sînt amplasate edifi
ciile cele mai importante ale 
comunei: sediul comitetului de 
partid și consiliului popular, al 
unităților agricole de stat și co
operatiste, o luminoasă și spați
oasă clădire școlară, asemănătoa
re celor întîlnite în marile orașe, 
sediul poștei și al agenției CEC, 
dispensarul, creșa și grădinița 
pentru copii, baia comunală, do

uă blocuri de locuințe, centrala 
termică, un mare complex co
mercial.

Momente deosebit de emoțio
nante a prilejuit vizitarea școlii 
generale din comună. Toți elevii 
școlii, fluturînd stegulețe si 
flori, rostind cu dragoste nume
le conducătorului partidului, fac 
tovarășului Nicolae Ceaușescu o 
primire de neuitat. In holul șco
lii, cîteva fotografii evocă înfă
țișarea comunei în zilele marilor 
inundații, în contrast cu schița 
de sistematizare expusă aici și 
din care o mare parte a și fost 
concretizată. Tovarășul Nicolae 
Ceaușescu examinează cu mare 
interes proiectele de dezvoltaro 
a comunei, care prevăd, printre 
altele, construirea unui cămin 
cultural, a rețelei de apă și ca
nalizare, extinderea încălzirii 
termice.

„Minunat", exclamă secreta
rul general al partidului, dorind 
edililor și tuturor | locuitorilor 
comunei realizarea cît mai grab
nică a acestor proiecte.

Conducătorii de partid și de 
stat străbat apoi strada Berin- 
dan — numele unui sat complet 
distrus de ape, și ai cărui cetă
țeni locuiesc acumi cu toții pe

(Continuare în pag. a 3-a)

Cuvîntarea tovarășului 
NICOLAE CEAUȘESCU 

la mitingul oamenilor muncii 
din municipiul Baia Mare

Dragi tovarăși,

Doresc să vă adresez dum
neavoastră, tuturor locuitorilor 
municipiului Baia Mare și ju
dețului Maramureș un călduros 
salut din partea Comitetului 
Central al partidului, a Consi
liului de Stat și a Guvernului 
Republicii Socialiste România. 
(Aplauze puternice).

Este o deosebită plăcere pen 
tru mine să mă reîntîlnesc cu 
puternicul detașament de mun
citori, mineri, metalurgiști, 
chimiști și constructori de ma
șini de aici, cu noul detașament 
al textiliștilor — care în viito
rii ani va ocupa, fără îndoială 
un loc important în economia 
județului dumneavoastră — cu 
intelectualii, cu oamenii muncii 
din județul Maramureș și din 
municipiul Baia Mare (Aplau
ze puternice. Se scandează 
„Ceausescu și poporul").

Am ascultat cu deosebită a- 
tenție cele spuse aici de tova
rășii care au luat cuvîntul. Am 
vizitat unele secții din între
prinderile municipiului dumnea
voastră și am constatat cu sa
tisfacție că și oamenii muncii din 
Baia Mare obțin rezultate tot 
maj bune în îndeplinirea Pla
nului cincinal și — în ultimul 
timp — în realizarea angaja
mentelor privind înfăptuirea

înainte de termen a prevederi
lor cincinalului. (Aplauze pu
ternice I Urale). Apreciez în 
mod deosebit sentimentul ge
neral al muncitorilor Și ingi
nerilor, care doresc să reali
zeze cincinalul în 4 ani și ju
mătate. (Aplauze puternice 1 Se 
scandează „Cincinal de calita
te în patru ani și jumătate").

Mă bucură că minerii, du
pă trecerea la noul program de 
lucru de 6 ore, realizează în 
bune condițiuni sarcinile de 
plan, depășind chiar producția 
obținută înainte. Aceasta în
seamnă că conducerea între
prinderilor. organizația de 
partid. întregul colectiv de oa
meni ai muncii au făcut pre
gătirile corespunzătoare pen 
tru ca trecerea la programul 
de lucru redus să nu dăuneze 
desfășurării normale a produc
ției, ci, dimpotrivă, să asigu
re creșterea producției Aceas
ta este, intr-adevăr, calea pe 
care trebuie să mergem I Nu
mai astfel vom avea posibili
tatea să trecem în perspectivă 
la reducerea generală, pe în
treaga economie, a zilei de lu
cru Va trebuj să ne preocu
păm de realizarea acestei sar
cini trasate încă de Congresul 
al X-lea. Exemplul minerilor 
din Maramureș va trebui să

fie bine studiat de organelo 
centrale care se ocupă de a- 
ceastă problemă, astfel ca tre
cerea Ia reducerea zilei de lu
cru sau a săptămînii de lucru 
în alte ramuri și localități să 
se facă în aceleași condițiuni 
și cu rezultatele bune înregis
trate în județul Maramureș In 
legătură cu aceasta, aș dori să 
adresez minerilor, tuturor ce
lor care lucrează în cadrul a- 
ceslui minunat colectiv felici
tări și urări de noi succese. 
(Aplauze puternice, urale I Se 
scandează : „Ceaușescu și po
porul").

Așa cum a menționat un to
varăș aici, nevoile României 
de cupru, plumb și alte meta
le neferoase sînt în creștere. 
De aceea, este necesar să fie 
luate măsuri pentru descoperi
rea și punerea în valoare a 
noi rezerve de minereuri pen
tru exploatarea în condițiuni 
cît mai bune, cu rezultate cît 
mai eficiente, a rezervelor e- 
xistente. Sporirea producției 
de metale neferoase este deo
sebit de importantă pentru 
dezvoltarea generală a socie
tății noastre socialiste. Sînt 
convins că minerii din Baia 
Mare, din județul Maramureș

(Continuare în pag. a 3-a) -

Ședința 
de lucru

a cenaclului 
literar

Sîmbătă, 7 octombrie 1972, 
la ora 18. are loc, la biblioteca 
Casei de cultură din Petroșani, 
ședința de lucru a cenaclului 
literar „Meșterul Manole"

Se va discută în jurul crea
țiilor închinate aniversării 
Republicii.

In Editura politică a apărut :

Nicolae Ceaușescu
Cuvîntare la festivitățile organizate Ia Cluj 

cu prilejul deschiderii noului an universitar, 
2 octombrie 1972.

Ziua de 1 octombrie 
a.c. orele 10. Piața de 
legume și fructe a ora
șului Petroșani. Lume 
multă. Marfă maj puți
nă... De ce 7 Nu pentru 
că nu s-ap găsi ci, pen
tru că nu e scoasă la 
vedere și e „păstrată" 
cu o neînțeleasă încăpă
țânare în depozite de 
către cei anume plătiți 
să o pună la dispoziția 
publicului consumator.

Oamenii umblă gră
biți de colo-colo. Se în
ghesuie Și așteaptă mă- 
cinîndu-și nervii în cozi 
lungi.

La platourile agroco- 
opului și C.V.L.F.-ului, 
vînzătorii se mișcă in
diferenți, fără grabă 
(fără nume, fără ora1' 
afișat). Dih cînd în cînd 
doar vreunul catadixeș- 
te să arunce cîte o repli
că isteață cine Știe că
rui cumpărător mai agi
tat, care a întrebat ce
va Și nu a reușit să 
audă prea bine răspun
sul :

— Am spus odată. 
Dacă nu-ți deschizi bi
ne urechile ?...

Sau ;
— Nici la biserică nu 

se toacă de două ori...
Oameni glumeți, ce 

mai !
La platoul nr. 3 a- 

grocoop nu se vinde. S-a 
îmbolnăvit gestionarul. 
Se întîmplă. nu ? Și 
atunci ce vină poate 
avea tov Tuțu Dumi
tru 7 Doar dumnealui 
are funcția de respon
sabil, nu de... vinovat; 
Să-l întrebăm totuși. In 
biroul unde lucrează e 
bine, e cald, e veselie. 
Vorba ceea, altă viață. 
Ne interesăm de pro
blemă.

— Păi dacă s-a îmbol
năvit...

— Răspunsul vine de 
la cineva îmbrăcat în- 
tr-o scurtă de piele, 
foarte documentat în 
cauză.

— Că nu se poate da 
gestiunea la altcineva 1 
E lege nu?!

Este, cum să nu fie. 
Numai că gestionarul

așa, dar de ce era să 
vă faceți bătaie de cap ? 
Aveați un motiv cu ca
re să vă acoperiți în 
caz de primejdie ? A- 
veați I Trăiască moti
vul I

La un moment dat, 
în piață sosește un ca
mion încărcat. Are și 
struguri. Frumoși, îm
bietori. Oamenii îi ob-

in piața Petroșaniului

MĂRFURI MISTi
M 1 Pili llilffl 

sraiiiii
SI'RE CIMUIOR!

în discuție era bolnav 
exact de o săptămînă 
și în acest timp nu s-a 
învrednicit sa miște ni
meni nici măcar un de
get, Iar legea, în ca
zuri ca acestea zice 
că trebuie făcută o co
misie care să preia etc. 
etc. Nu-i așa tovarășe 
Tuțu Dumitru și tova
rășe în haină de piele 
ce te-ai mulțumit să 
anunți doar că ,și 
dumneata lucrezi tot pe 
acolo" uitînd să te re
comanzi ? Ba-i chiar

servă. Lasă cozile și se 
îngrămădesc peste el. 
Dar nu se vinde nimic. 
E normal să nu se vîn- 
dă. Mai întîi tre
buie descărcat, tre
buie preluată marfa, 
mă rog, se impun a fi 
îndeplinite o seamă de 
operații. Și se îndepli
nesc. Dar, timpul ca 
timpul, el nu prea știe 
multe, tace și trece. Așa 
că se face ora H și- se 
închide, pentru Că ăs- 
ta-i orarul deși. după 
cum spuneam, nu e

scris niciunde I
— Mîine tovarăși, 

mîine ' Pentru astăzi 
gata I

Și vînzătorul Călinoiu 
Gheorghe, zîmbește hî- 
tru. Cumpărătorii nu 
zîmbesc, ei pleacă cu 
sacoșele goale uitîndu- 
Se cu jind la strugurii 
aromați din lăzile pline 
și neîncepute. De ce a 
venit camionul așa tîr- 
ziu ? Pentru că acum 
s-a încărcat la depozit. 
Și, de ce numai acum ? 
Aceasta rămîne să o lă
murească tovarășii din 
conducerea unității în 
discuție

Să intrăm pentru un 
minut Și pe la adminis
trația pieții. Ne întîmpi- 
nă o tovarășă :

— Ne-am uitat la 
mercurial, de ce nu sînt 
afișate prețurile la toa
te mărfurile ?

— Pentru că se res
pectă. Se afișează nu
mai la mărfurile la ca
re nu se respectă.

Argumentul e clar. 
Se mai poate spune ce
va în fața lui ? Nu I Nu 
se mă; poate.

— Dacă sînteți amabi
lă, în cîte sîntem azi ?

— In 1 octombrie...
— Da 7 Credeam că 

în 30 septembrie...
_  ?
— Pentru că mercu

rialul așa arată !...
— Da, se poate fiind

că tovarășa ce trebuie 
să-l scrie e liberă azi !...

De rîndul acesta ar
gumentul nu mai e de
loc clar. O anumită to
varășă era așadar li
beră ! Dreptul ei, nu ? 
Dar dumneaei caro

V. D.

(Continuare în pag. a4-aj
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A
Pietre pentru templul OMULUI (IX)

CURAJUL DE A AVEA... CURAJ
..Mare e 
dă celui

puterea conștiinței... și cînd înlătură de la cel nevinovat orice teamă și alunei cînd 
vinovat biciuirile pe care le-a meritat" CICERO

zile, Gh. R., mecanic auto laDe ci leva
I.L.H.S. Uricani, nu mai avea liniște, iar som
nul îi era cînd tulbure ca nămolul, cînd greu 
ca plumbul topit. Sfidase legea și, cu toate 
că fapta sa nu purta numele infamiei, îl purta, 
totuși, pe cel al unei infracțiuni : conducere 
fără permis a unei autofurgonete pe drumul 
de la Bilugu la Uricani. II pîndea, deci, sanc
țiunea legii — amenda sau chiar închisoarea 
pînă Ia 3 ani. Și cu cît se apropia ziua judecă
ții, cu atît 
ma. Apoi, 
ma : dacă 
plicii, că-i 
ac’evărat, 
ar crește 
soluție de 
pe jumătate deși, chiar 
mînea faptă. Nehotărît, în fața judecății le-a 
încercat pe toate, cedînd, pe rînd, poziție du
pă poziție și sfîrșind prin a-și recunoaște vi
na. Pentru mai multă autenticitate să-i dăm 
chiar acuzatului, cuvînlul : „Nu recunosc în
vinuirea. Nu eu am condus ci T. C„ șoferul 
mașinii... Revin șl arăt că am condus-o pentru 
a-i face verificarea, după reparații, dar numai 
cîleva sute de metri... Revin din nou și recu
nosc că am condus mașina pînă la Uricani. Am 
mințit, din teamă...". In fața acestei recunoaș
teri, instanța, înțelegătoare, i-a dat o sancți
une cu amendă...

Cazul nu este izolat. El ține de o anumită 
psihologie a celui chemat să răspundă pentru 
fapta sa. 
gentă cu sine însuși, 
răspunderii, recunoscîndu-și greșeala, 
știință suferind 
fre minciună și 
lor. Ca va sfîrși 
vina. în funcție 
rile morale pe 
joacă rolul anticorpilor din sînge. Ce-i lipseș
te, însă, și unde greșește această conștiință 
ce pendulează între teama de consecințe șl 
curajul răspunderii, Ignorînd pînă șl înțelep
ciunea zicalei: ,.O 
jumătate Iertată" ?

ii creștea neliniștea și, cu ea, tea- 
au venit îndoielile și, cu ele dile- 
recunoaște fapta, va recunoaște, im- 
vinovat ; dacă 

iar riscul unei 
neîndoios. S-a 
compromis : să

o va nega, nu va fi 
sancțiuni mai aspre 
gîndit, atunci, la o 

spună adevărul doar 
micșorată, fapta ră-

O conștiință morală, curată și exi- 
nu ezită ; are curajul 

O con- 
de anemie morală, șovăie în- 
adevăr, de teama consecințe- 
prin a neqa sau a recunoaște 
de nivelul ei moral, de valo- 
care le încorporează și care

faptă recunoscută este pe

■A-
de consecințe este expli-Psihologic, teama

Dar ea nu este justificată din punct de 
social și moral. In condițiile umanis- 

socialist, 
retributiv cu 
educație urmărind reabilitarea și recu-

cabilă.
vedere
mului 
mijloc 
act de 
perarea celui vinovat. Ea nu mai planează ca 
un spectru asupra vieții acestuia și nu-1 mai

sancțiunea nu mai este un 
finalitate expiatoare ci

înseamnă cu pecetea stigmatului; ca pe un 
paria al societății. Suferința — pe care orice 
sancțiune o implică — nu umilește și nu înră- 
iește pe omul sancționat, dezumanizîndu-I ca 
pe declasații infractori ai lui Gorki, mizerabilii 
Valjeani ai Iui Hugo sau oropsiții din „Casa 
morții" compătimiți de Dostoievski. Dimpotri
vă, în condițiile de azi, suferința umanizează, 
Iar omul care a greșit redevine ceea ce a fost, 
poate chiar mai bun, cu plusul de experiență 
șt de înțelepciune pe care le dau înfrîngerile- 
Teama de consecințe, tributară trecutului, ră- 
mîne, deci ceea ce este: o prejudecată.

Din punct de vedere moral, atitudinea ne
sinceră față de propria greșeala și față de cel 
ce o judecă, ține de o anumită insensibilitate 
morală. Expresie a unui atavic instinct de a- 
părare, nedecantat încă moralicește, fuga de 
răspundere folosind orice mijloace — minciu
na, aruncarea vinei în sarcina altuia, lalsa că
ință — pune în evidență un grad mai mare do 
periculozitate socială a făptuitorului, ceea ce 
atrage după sine și un tratament sancționator 
mai aspru. Calea spre recunoașerea greșelii 
înseamnă învingerea acestei dominante defen
sive.

Intr-adevăr, între cele două stări limită : tea
ma de consecințe (inclusiv fuga de răspunde
re) și curajul răspunderii pentru fapta săvîr- 
șită (cota cea mai înaltă a conștiinței morale), 
drumul celui vinovat urcă anevoios, pe poteci 
întortocheate, cu poticneli șt Îndoieli. Străbă- 
tîndu-1, în conștiința acestui „călător" voci 
tainice se înfruntă cu șsprime. Una, vicleană, 
are șuieratul reptilei: „nu fi prost! nu-ți re
cunoaște fapta...". Alta, ca un duh bun, îl sfă
tuiește poruncitor : „nu fi laș" reamintindu-i, 
totodată, înțelepciunea zicalei de mai sus. Cea 
dinții este glasul conștiinței care se teme și 
care se apără cu prețul lașității, din dorința 
de a scăpa de sancțiune. Cea de a jloua e gla
sul conștiinței care se călește din nevoia de 
a scăpa do zbuciumul inimii, mărturislndu-șl 
greșeala.sau din dorința de autopuriîicare (dos- 
toievskiană) inspășind pentru greșeala săvîr- 
șilă. Numai ascullînd acest ultim glas și 
demn — izvorît din logica adevărului, din 
ciditatea Interesului de n-l recunoaște și 
sentimentul c.ald al remușcării, va putea fi 
pășită teama do răspundere. Prin aceasta 
s-a atins încă acea cotă înaltă a curajului 
răspunderii. Dar, ascullînd acel îndemn, omul 
care a greșit a făcut, neîndoielnic, un mare 
pas înainte : a dobîndit curajul de a avea... 
curaj.

că

din 
ră- 
ce 

in a-

încâlcind legile și nor- 
vigoare.
care-i vizăm, de data 

în majoritatea cazuri- 
celățcni care refuză

încadreze în angrenajul 
social, lipsind colectivitatea de 
aportul lor, iar pe locuitorii

David MAN1U

'1

Reclamați „cazul" 
Ovidiu Frățilă, pen
se pare, pe undeva 
a abuz și insolen & Tovarășe David C. Ciu

botarii! (Vulcan, Aleea Mun-

<> Nu credem că „reclama- 
ția" la care ați recurs, tova
rășe Nicolae Guică (Lupeni, 
sir. Viitorului, bloc C 3, apar
tamentul 77), trebuia să lie

D
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0
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Credem că aveți drep- 
stimată tovarășă Florica 
(Petroșani, str. Construc- 

bloc A, aparatamentul 
ce susțineți

late, 
Vesa 
torul,
11), în tot ceea 
cu privire la modul cum ați 
lost primită (cu rețetele eli
berate de medicul Viorica 
Munteanu) la Inspecția sanita
ră de stat, unde ați mers spre 
a ridica fiolele necesare. Nu. 
nu e vorba 
înțelegere a 
re trebuie să
..trimiterea''.

despre o... ne- 
urgenței cu ra

fie rezolvată 
vorba — și 
de conrlam- 

neînțelegerea

POSTA 
PAGINII

vă 
e 

faptul e destul 
nabii — de...
menirii, a responsabilității pe 
care trebuie s-o manifeste un 
salariat sau altul al Inspecției 
sanitare.
medicului 
Iru că, ni 
„miroase"

expediată redacției. Sîntem(și 
de acest lucru vă puteți con
vinge cilind materialul alătu
rat) contra celor — o singură 
persoană — ce dețin aparta
mente cu două sau trei came
re. Vă puteți rezolva „neca
zurile" la Consiliul popular 
orășenesc Lupeni.

fost animat 
Trebuia să 
în cei șase

RESPONSABILITATE

SEMNA TE
Șl PARAFA TE,

*
SintExistă scuze ?

urgent ordine in

„Tine 
și mi-i 

„Bine,

și 
„Mă 
mă

piele 
cre- 
exa- 
LIP-

I
I>

eroare. Cei 
auzit,

mai pun o întrebare. 
Ce s-a consultat ?

Sau au jost 
niște hirtii

cc au 
să audă...

la timpul 
ceea ce do-

prmtre picături.

1

ol
3

Ce s-ar putea povesti, mai aparte, despre un tînăr medic 
stomatolog care, din 1966, cînd a terminat studiile la Cluj și 
pînă azi, funcționează în cadrul uneia și aceleiași unități — 
Spitalul din Vulcan ? CJă își îndeplinește cu strictețe, respon
sabilitate și pasiune obligațiile de serviciu, că in relațiile cu 
pacienții vădeșta caracteristicile unui adevărat cadru me
dical : amabil, respectuos, receptiv Ia orice doleanță I E pu
țin... Și nu-1 definește exact pe medicul Mircea Dobre, șeful 
serviciului stomatologic al policlinicii vulcănene...

...latîi-ne în cabinetul nr. 2. Interlocutorul ne așteaptă. 
(Ne-ain anunțat în prealabil). Dialogul se înfiripă firesc și 
decurge la fel. încerc să aflu gîndurile de care a 
atunci, în 1966, cînd a poposit în Valea Jiului... 
den înapoi medicine! ceea ce aceasta i-a oferit, 
ani de studenție...

— Și, acum, după 6 ani de corectă exercitare 
nii, sînteți... chit, cum s-ar spune, sau... ?

— Intre timp a intervenit faptul că am înțeles „mobilul" 
deplinei încrederi pe care superiorilor și pacienților mei le-p 
inspir. Și asta te obligă mai mult. Să tinzi mereu spre conti
nua perfecționare 1

Mi-a vorbii apoi comunistul Mircea Dobre despre cole
gii de profesie, despre dragostea sa nețărmurită față de pro
fesie, despre pacienți și despre buna dotare a laboratorului... Și 
poate mi-ar fi vorbit piai multe despre frumoasa sa activita
te, pe care o profesează cu pasiune, dacă n-ar fi apărut... 
primii pacienți.

®upă o corespondență de la 
Iulian IORDACHE

COLABORARE EFI
CIENTĂ LA MAS.\ DE 
LUCRU.

In secția metrologie 
a U.U.M. Petroșani lă
cătușii metrologi Viole
ta Jian, Ilodica Bej și 
Ion Romoronei conlu
crează în timpul repa
rării unor manometre 
de oxigen. Aparatele 
de precizie presupun și 
o atenție mărită 
rezultă din munca 
colectiv...

PRECIZARE : Transcriem, 
în cele ce urmează, o întîni- 
plare reală, cu specificarea 
că, deși ne-am străduit, nu 
am putut să redăm întocmai 
savoarea și acuratețea stilu
lui celui care ne-a povestit-o. 
Intenționat, folosim inițiale 
în definirea personajelor, 
pentru că, autentificîndu-le, 
s-ar putea forma p(. undeva 
impresia falsă că ne aflăm în 
fața unui caz. izolat, singular. 
Ceea ce, considerăm, ar fi o 
regretabilă 
urechi de

ba, dacă vrei să continui 
mai vii pe schimbul meu, te. 
anunț 
M a 
mi-a 
tund, 
tund, 
nu 
aici 5 lei, i-am zis, 
dai tu cînd ii avea...", 
bine, zice el, dar cum să mă

că trebuie să te tunzi", 
privit foarte atent 

răspuns politicos : 
tovarășe maistru, 
dar... dacă mă credeți, 

am nici bani...".
i-am

era. I-am dat parul la o par
te. N-a fost prea ușor. Gule
rul de la haină nu se mai 
vedea deloc! Cînd am văzut 
ce era, acolo, M-AM CUTRE
MURAT. O cicatrice aproape 
cit palma mea! De sub 
se simțea cum zvîcnește 
ierul (interlocutorul meu 
gera, bineînțeles). ERA
SA O BUNA BUCĂȚICĂ

— Spune-mi, iubitule, ceva ce n-a spus 
nici un iubit iubitei sale...

— ..Na-bu-co-do-no-sor Bonaparte I... 1 (imagi
nea de sus).

— V-a cam prins ninsoarea... nepregătită...
— Pînă cînd aveți coniac și cafea nu e de loc 

penibil ! 1... (imaginea de jos).

Intr-un număr recent, ziarul 
nostru aducea în dezbatere pu
blică modul in care sînt folo
site spatiile de locuit, in car
tierul Aeroport — Petroșani, 
cu convingerea că atlt gospo
darii cît și beneliciarii acestor 
spații (prin grija statului) vor 
lua măsurile cuvenite, pentru 
lichidarea urgentă a unor (in
tolerabile abuzuri. Măsurile aș
teptate întîrzie, însă, exagerat 
de mult !

Revenind, pentru că nu se 
poate altfel, în cartierul Aero
port și, ulterior, extinzînd aria 
anchetei noastre, în mai multe 
cartiere ale orașelor Vulcan, 
Lupeni și Petrila, am constatat 
că nu s-a întreprins nimic, dar 
absolut nimic 
ai exploatărilor 
întreprinderi

(unii gospodari 
miniere, 

și instituții, 
mîn... surzi și muți la tot
sesizase ziarul!) pentru cur 
rea rapidă a unor stări de fap
te reprobabile, am constatat 
483 de apartamente, cu 2 și 3
camere, sînt folosite, din păca
te cu bună știință și... cu avi
zul unor responsabili (irespon
sabili), de locatari, după bunul 
lor plac, 
mele în

Cei pe 
aceasta, 

nt

bloc G 10, apartamentul 
6), nu înțelegem de ce, dacă 
vi s-au furat din cămin obiec
te în valoare de 1270 lei — 
după cum susțineți 
adresați, 
viciului 
miliției, 
chemați 
printre

nu vă 
spre rezolvare, ser- 

orășenesc Vulcan al 
Nu noi sîntem cei 
să instaureze ordinea 
infractori 1

4 Un grup de locatari din 
Lonea se întreabă și ne în
treabă, pe bună dreptate, cînd 
se face... lumină și în proble
ma procurării petrolului sau 
a nisipului, la Lonea. pentru 
că, în condițiile actuale (care 
implică neapărat drumuri de
se la Petroșani), transportul 
în comun nu îngăduie aseme
nea deplasări, iar altfel e mai 
scumpă... daraua decît oca
ua ? „Pasăm" întrebarea Con
siliului popular orășenesc Pe
trila...

o
Q
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afuiig 
prezent, adică la 
resc să vă povestesc, dați-mi 
voie să mă întorc cu trei 
luni și ceva în urmă. Pe la 
jumătatea lui iunie... S-a pre
zentat, atunci, la mine, 
fișa 
munca 
rul necalificat 
cut în 1953. 1 
elementare, 
de 19 ani. 
cu o fată.
neîngrijit, /.-am lăsat în pace 
vreo două zile, să văd 
reacționează, cum se 
dează. UITA! NU
MINTE nici cele mai 
tare indicații. NU IȘ1 
TEA că eu l-aș 
cu o zi înainte, 
Mă aflam, într-o 
A intrat, cu tiu

atunci, la mine, cu 
de instructaj pentru 

în subteran, muncito- 
t I.P. Era năs- 
Studii : 5 clase 
Un băiețandru 

Semăna mai mult 
Avea părul mare,

cum 
acomo- 
ȚINEA 

ele.men- 
AMIN- 

fi întrebat, 
ceva, orice... 
zi, în birou, 
știu ce tre

buri la tehnicianul sectorului. 
M-am ..luat" de el : „Măi or- 
tace, zic, care este trea-

tund ?". M-am gîndit, în pri
mul moment, că are intenția 
să fie impertinent, 1 
calm, i-am răspuns : 
așa ca mine.1 și m-am 
ca să mă
te unghiurile.
ca
„Și de ce, mă rog „Pen
tru că, să vedeți, nu pot, 
pentru că, eu... eu am o ci
catrice pe cap...". M-am apro
piat s-o văd și p-asta. Eram 
sigur șmecherie. Nu

totuși, 
„Uîte- 

rotit 
privească din toa- 

‘. „Nu pot, zice, 
dumneavoastră, nea

DIN CUTIA CRANIANA... 
Firește, nu toți care au ase
menea podoabă capilară, au 
și cicatrice pe cap. Au ei, dar 
în cap!... L-am întrebat 
l-a văzut doctorul. Mi-a 
puns că da. Am trecut 
te mirarea de. moment

ți a că 
răs- 
pes- 

și 
l-am dus în fața tovarășului 
inginer șef. NU I-A MAI A- 
PROBAT INTRAREA IN SUB
TERAN, Era firesc. I-a ex
plicat că pentru el există loc 
și la suprafață, că poate cîș-

GOSPODĂRIREA SPAȚIULUI LOCATIV
Jiului de o conviețuire 

tulburînd ordinea 
sfidînd, sub diverse 

impuse de folo- 
de locuit, con- 
pentru oamenii

Văii 
civilizată, 
publică, 
lorme, relațiile 
sirea spațiului 
struit de stat 
muncii.

Există, încă, 
tierele noastre, 
părat să treacă „nepăsători" 
pe lingă legi, făcîndu-ne via
ta imposibilă, depășind limitele 
admise omenește, prin transfor
marea spațiului de locuit în co
tețe de păsări, magazii sau de
pozite de zarzavaturi, în unele 
cazuri prin scandaluri, țipete 
in noapte, petreceri cu muzică 
stridentă, violentă, zile și nopți 
In șir să masacreze, 
simplu, odihna

— Știați că, 
35, din blocul 
ține (înlr-una 
găini și 3 rațe ? Măcăitul și 
Lotcodăcitul păsărilor acestora 
nu v-au deranjat niciodată?

Locatarii, vecinii lui Virgil 
Bejan (din blocul D 13, Vulcan) 
înalță din umeri, zîmbind a- 
mar... Comentariile sînt inutile I

In blocul DII, la apartamen
tul 34 (Vulcan), sta Mihai Deak. 
Arc 3 camere (tovarășii de la 
spațiul locativ sini darnici, că 
doar nu dau de la ei), locuieș
te, în două 
de-a treia a 
praz, sfeclă, 
a urcat sus 
ruțe cu 
zarzavaturile! 
II privește, că 
ii parenet... să 
cui A 6, apartamentul 65, 
Lupeni, acolo unde
Aurel Proci, dispecer la prepa- 
rație, nu s-a scos gunoiul din 
camere „de la potop I Lo
catarul Aurel Proci, dacă poa
le fi numit așa, cu petrecerile 
sale nocturne a intrat in „is
toria" blocului. fntr-o noapte, 
fiindcă era foarte solicitat, a 
legat o femeie cu funie și i-a 
dat drumul de la etajul VIII, 
în timp ce alta bătea cu pum
nii și 
noapte 
catarii 
gului...

Cu cîțiva ani in 
fan Palasco lucra... 
Nici el nu mai știe unde. Pen
tru că acum...

— De ce nu lucrați, tovarășe 
Palasco?

pur și 
semenilor lor.
în apartamentul 

dv., Virgil Bejan 
din camere) 14

camere, iar în cea 
făcut depozit de... 
cartofi, după ce 

conținutul unei că- 
nisip. Ca să-i reziste 

Și parchetul... ? 
doar de aceea 
reziste ! in blo- 

din 
locuiește

picioanele în 
de coșmar 

blocului din

ușă. O 
pentru lo- 
str. Parîn-

urmă, Ște- 
undeva.

la— Aveți 5 800 lei debit 
încălzirea centrală, nu credeți... 

la mai slăbește-mă cu 
d-al d-ăstea !

Și are dreptate. De ce să lu
creze ? Tovarășii „de Ia spațiu" 
sînt îngăduitori, i-au dat aparta
ment, (apartamentul 19, bloc 
D61, Vulcan). Are omul apă 
caldă ? Are... Că el trăiește din 
,,bișniță", nu-i treaba nimănui... 

ce face 1 Ca el mai 
Lina Braha, din blocul 

1 și Grigore Ristea, din 
C24, apartamentul 3, și

Știe el 
sînt și 
■I, ap. 
blocul
Laurențiu Popa și Mircea 
torcea din blocul D 13, 
mani" ai muncii, dar buni

6ă nu lucreze), debilul la în
călzirea centrală, fără a 
pune la socoteală chiria, 
pășește 4 500 lei; în blocul Al, 
la apartamentul 11, locuiește 
un alt cetățean căruia îi e 
rușine de muncă, Iosif Haber, 
cu 5 300 lei datorii neonorate. 
In ordine, apoi îl urmează Ște
fan Chioreanu 
apartamentul 
Crișan, 
soție, 
scris locuința din blocul 
apartamentul 169. Pe ușa apar
tamentului 82 din acelfiși bloc 
se află un sigiliu: de 4 ani a- 
cest apartament stă imobilizat

mai 
de-

și... povestea

din blocul 200,
79 și Alexandru 

ultimul întreținut de 
pe numele căreia și-a în- 

200,

® Cei ce nu cunosc imperativele convie
țuirii sociale © Peste 480 de apartamente, cu 
2 și 3 camere, sînt ocupate de cîte o singură 
persoană ! © Nepăsare și indolență ® Rațe, 
găini și capre în apartamente ! ! © Pivnițe și 
magazii de zarzavaturi, acolo unde ar putea să 
locuiască oameni...

nițari", puși pe căpătuială ief
tină, sub ochii îngăduitori și 
miloși ai organelor de ordine. 
Ce le pasă ? Au și casă, au 
și... debile de peste 120 000 lei 
la încălzire centrală și chirie, 
nu și... îngăduință din partea 
celor ce nu ar fi trebuit să-i 
îngăduie nici măcar o clipă.

La Lupeni, acolo unde locu
iește Vasile Lică, în blocul 
intr-un apartament (cu trei 

omul ține
o capră, 
vii. Zilnic îi 
și bietul a-

etajul 7, mă- 
coarne pereții

mere, desigur), 
capră. Nu rîdeți, 
ca toate 
aduce 
nimal, 
nîncă, 
și dă

caprele 
fîn, frunze 
cocoțat la 
mai ia în 
lapte !

— N-o cobori r 
la păscut ? Omul 
jenat.

— Știți... eu... 
cum

spuneți

200, 
ca- 
o...

vie,

adică ea, ca
pra... E clar, cum nu se poate 
mai clar. Ce spuneți tovarăși 
de la consiliul popular despre 
această claritate? Nu-i așa 
că-i... nebuloasă rău ?

De
rele 
ghe 
meniul 9, act
Horea Colda, 
nist"

altfel, la Lupeni, 
se țin lanț. In str. 
Șincai, blocul A,

(pentru că s-a

pentru că fostul locatar e de
tașat, 
Să 
către 
legea 
dacă 
lunci 
orice 
lim

se știe unde, în țară. 
i știe intr-adevăr de 

în drept, ce spune 
această privință ? Și 

știu acest lucru, 
anume știu ?

nu :
nu se 

cei 
în 

nu < 
ce < 
eventualitate, să 

noi încă o dată.
scrie așa : după șase 
ținerea 
tașare expiră. Și 
așa stau lucrurile, 
buie să ne mirăm 
(iile existente ! Și 

că Dionisie Sicoe, de pildă, 
apartamen'u) 91. blocul 
e un scandalagiu și bătă- 

un om ce-și poale permite 
ia lumea în coarne", chiar 

miezul nopții, iar or-

a-
Pentru 

le amin- 
In lege 

luni, re- 
du;pă de- 

, dacă
mai tre-

unei locuințe 
atunci
nu
de... anoma- 
nici de fap-

tul 
din 
200, 
uș, 
„să
și după 
ganele de ordine tac mile I

Din nou la Vulcan. Elena 
Vințan, locuiește în blocul E 2, 
apartamentul 21, soțt 
dru Vințan, in blocu 
tamonlul II Și unu 
au locuință cu dou 
Ciudat, nu ? Soții V 
hotărît să se despart,
Cînd le „cade" bine se 
că... împăcarea îi unește 
apartament (pe celălalt 
trează pînă la o evenlu

Alexan-
8, apar- 
și altul 
camere, 

lan au

itoare ceartă!) 
durează de ani și ani 1 S-ar fi 
putut crede, la început,
un... caz rarisim. Nu. La Vulcan 
(cît de îngăduitori sîntem!), 
se,menea 
frecvente, 
cuiește în 
care nu-i 
ne), Lidia 
In B 16, ap. 9; 
lescu din C. 24, 
știe să-și respecte 
tea, 
de ia spațiul locativ i-au făcut 
„jocul" : El, Costică Gavrilescu, 
a primit un alt apartament. Un
de ? In blocul C 7, alături, a- 
partamenlul 6. Și toate aceste 
repartiții, tot cu două camere... 
Paradoxul însă nu-i aici. Peste 
120 de apartamente, cu 2 și 
3 camere, sînt locuite de cîte 
o persoană, în timp ce, să ne 
fie iertată nedumerirea, mine
rul Ilie Bădău angajatul E.M. 
Vulcan, locuiește în blocul G 8, 
apartamentul 17, apartament cu 
o singură cameră, și nu sin
gur. Cu soția și cei 6 copii ai 
săi. Dar cum e posibil ? Unde 
au fost și sînt tovarășii de la 
spațiul locativ? Unde le este 
activitatea ? Unde le sînt 
dențele ? Unde le este 
derea ?

In orașul 
există și o 
aparținînd 
Sibiu. Foarte 
Numai că în 
ră există și- 
angajați ai întreprinderii sibie- 
ne care au băgat spaima în 
locatari. Ii amenință cu cuțite
le, sar la bătaie, iar... interven
ția organului de ordine se lasă 
așteptată. De ce ? Și mai ales 
pînă cînd vor mai fi lăsați cei 
pe care i-am pomenit să-și fa
că de eap nestingheriți ?

...Aceeași stradă a Indepen
denței, din cartierul Aeroport 
(Petroșani), de care am pome
nit ceva mai sus. De data 
ceasta la apartamentele ce a- 
parțin minei Dîlja, Aninoasa, 
U.U.M.P., P.T.T.R. In aceste 
partamente 
desigur) 
Vulcan, cîte 
nă. Numărul 
Am descins 
tamentul 13, 
dru Cîmpeanu, și Ia apartamen
tul 22, unde locuiește Aurelia 
Velca. Apoi Ia Constantin Flo- 
rea, Viorea Boldura, Florea Ce- 
leapcă, hJiculae Trif, Maria

că-i

a- 
cazuri au devenit 
Ionică Trandafir lo- 
F 2, ap. 25 ; soția (cu 
în relații tocmai bu- 

Trandafir, locuiește 
" ; Narcisa Gavri- 

ap. 27, care 
să-și respecte personalila- 
s-a certat cu soțul și... cei

evi- 
răspun-

ocupăm 
oaspeți

de care ne 
cameră de

Energoi instrucției 
bine ! Să existe, 
respectiva came- 
„trei magnifici'1.

(cu două 
locuiește, ca

o singură 
exact nu 

în blocul 
locuit de

a-

a- 
camere, 
și la 
persoa- 
se știe. 
5 apar- 
Alexan-

tiga bine și ,,afară". E ade
vărat, oricită nevoie am avea 
noi de oameni, nu onicine 
poatr îndeplini condițiile 
muncii în subterani...

...Și acum, să intru în ac
tualitate. Așteptam, zilele 
trecute, cu carnetul de sănă
tate în mină, în fața cabine
tului cu nr. 4. Intrăm 5 per
soane in sala de pansament, 
de aici cite unul in cabinet. 
Din ușă, sora strigă : ..CINE 
MAI E CU ANGAJAR1, SA 
DEA FOAIA INCOACEI". Se 
dau foile Și pînă se facet con- 
sultația celor 4 din fața mea. 
FOILE DE ANGAJARI ERAU 
DEJA SEMNATE Șl PARA
FATE. PRINTRE PICATURI ! 
Cînd a reapărut sora, medi
cul A. i-a zis, tăios: „la-le, 
nu vezi că sint gata"... Da, 
erau gala I...

îmi pun intrebarea, eu — 
dar, oare eu ar trebui să mi-o 
pun, în primul rind ? — a- 
cum: PRINTRE ACESTE
FOI. N-O FI FOST, CUMVA. 
VREUNA CA A LUI l P. ?

Și-mi 
tot eu :
Angajații noi? 
date la semnat 
fără valoare

prea a- 
glomerați medicii ? Nu, să nu 
mai vorbim despre asta. 
Și-așa am spus destul 1

V. TEODORESCU

I 
i

i 
i

I

i

Coroban, Gheorghe Rușca 
mulți alții. In strada Viitorului, 
aceeași situație: 30 de aparta
mente cu 2 și 3 camere, în spa
țiul cărora se lăfăie doar cîte 
o singură persoană I

Ce drepturi au acești Im a- 
tari să ocupe spații așa mari, 
nu știm. Cert este că „efortu
rile" organelor chemate să gos
podărească locuințele, in care 
statul a investit mulți bani, 
sînt departe de cele ce trebuie 
să fie.

A,m preferat, și am avut mo
tive să zăbovim mai mult la 
Lupeni. Cu toată stăruința aso
ciației de locatari, cu tot eloi- 
tul depus de „funcționarii" a- 
cestui organ, nu s-au putui de
pista decît 16 apartamente în 
care locuiesc, în 2 și 3 camere, 
oameni care fapt ar putea 
locui la cămin. Și totuși, la 
Lupeni sînt peste 200 de ase
menea apartamente, in care, 
spre „regretul" organelor de 
resort, locuiesc persoane care, 
din prea mare spațiu, închiria
ză altora (pe bani grei!), o 
cameră sau doua. După intere
se.

Exploatările miniere invocă, 
în dese rînduri - și pe bună 
dreptate — lipsa de spațiu pen
lru noii angajați. Că spațiul e- 
xistent este prost gospodărit, 
să nu intereseze oare chiar pe 
nimeni ?

Ideea de la caro s-a pornit 
la scrierea celor de mai sus 
nu a fost demonstrată in între
gime. Ea comportă încă situații 
pe caro le vom relua în dezba
tere. Mai e de vorbit în aceas
tă problemă, în care încă, nu am 
spus nimic despre localitățile 
Petrila, Uricani, Aninoasa, Lo
nea, Paroșeni.

Este inadmisibil 
chitatea socialistă, 
să fie terfelite de 
iresponsabil; ce se 
bunul lor plac,
stalului pentru care s-au inves
tit bani, timp și eforturi ome
nești în timp ce oamenii a- 
dîncului, acei care-și aduc un 
aport substanțial Ia dezvoltarea 
economiei naționale, ei, acești 
harnici muncitori să locuiască 
cu familiile lor numeroase în 
spații insuficiente. Sînt inadmi
sibile aceste acte abuzive din 
partea unor indivizi pe senina 
întregii colectivități, a noastră 
a tuturor.

Este timpul ca consiliile popu
lare să promoveze asemenea 
măsuri îneît să se reglementeze 
urgent starea de fapt, așa îneît 
o repetare a situației descrise 
să nu mai fie nicicînd posibilă.

ca legea, e- 
bunul simț, 

niște indivizi 
lăfăiesc, după 
in locuințele

Dem. D. 1ONAȘCU
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Ceaușescu

Cuvintarea tovarășului Nicolae Ceaușescu 
s mitingul oamenilor muncii din municipiul

Baia Mare
(Urmare din pag. 1)

TOr fato -și în viitor totnl în 
această direcție. (Urale puter
nice. aplauze).

Am vizitat noua secție de 
Ja Uzina metalurgică și chimi
că. liste o uzină veche, cu un 
colectiv bun, cu rezultate ibu- 
ne. Și aici vor trebui depuse 
eforturi sporite pentru a ex
trage cit mai complet substan
țele utile din minereuri, pentru 
a spori contribuția colectivului 
la satisfacerea cerințelor eco
nomiei țării da metale nefe
roase. Problema valorificării 
tot mai complexe a minereu
rilor trebuie să stea în atenția 
colectivului uzinei, a centralei. 
Știu că în ultimii ani uzina a 
obținut rezultate 'bune în toate 
«domeniile și sper că se va pre
ocupa și în viitor să-și perfec
ționeze activitatea pentru a-și 
spori contribuția la realizarea 
sarcinilor trasate de Conferința 
Națională.

In ce privește uzina construc
toare de mașinj — putem spu
ne că aceasta este o uzină 
nouă, deoarece în trecut aici 
se făceau mai mult reparații. 
Directorul ne-a spus că între
prinderea a devenit o moder
nă uzină constructoare de ma
șini. Eii nu aș fi chiar ații de 
categoric in a afirma acest lu
cru Aș spune mai degrabă 
că uzina a pășit Pe calea mo
dernizării și are perspectiva 
ca, in scurt timp să devină o 
modernă uzină constructoare 
de mașini. (Aplauze puternice). 
Mi-a făcut o bună impresie 
dezvoltarea rapidă a uzinei, 
dotarea ei, organizarea fluxu
lui tehnologic al producției, 
preocuparea pentru înnoirea 
utilajelor, pentru conceperea și 
introducerea în producție a 
tsnor utilaje de înaltă tehnici
tate. In direcția acestei preo
cupări pozitive s-au obținut re
zultate bune. Ținând insă sea
ma de nevoile economiei națio
nale, de faptul că vom dez
volta tot maj mult activitatea 
minieră, precum și de .lipsuri
le existente încă în dotarea 
minelor in introducerea mij- 
toacelor moderne de exploata
re >n această ramură este ne
cesar să acordăm mai multă 
atenție problemei utilajelor mi
niere. Această preocupare este 
impusă atît de nevoile inter
ne cit și de cerințele expor
tului. de necesitatea de a con
tribui cu o parte mai mare de 
Mlilaje la cooperarea cu alte 
slate Ceea ce s-a realizat pînă 
acum este bun dar constituie 
numai un început. In următo
rii cîțiva anj trebuie să rezol
văm în mod radical problema 
utilajelor miniere de diferite 
tipuri (Aplauze puternice), fi
nind seama că această uzină 
Se găsește în Baia Mare, va 
trebui ca ea să fie specializată 
îndeosebi în producția de uti
laj minier pentru metale ne
feroase, pentru minereurile din 
eare extragem metale neferoa
se. urmînd ca pentru cărbune 
să dezvoltăm producția de u- 
tilaj îndeosebi în Valea Jiului. 
Desigur specializarea presupu
ne ea anumite mașini sau sub- 
ansamble să fie produse și pen
tru alte sectoare de activitate. 
Noi am dori ca uzina construc
toare de mașini din Baia Ma
re să devină pînă la sfârșitul 
acestui cincinal o uzină de 
prim grad producătoare de 
utilaje grele miniere pentru 
diferite necesități In acest 
scop va trebui luate noi. mă
suri pentru folosirea mai efi
cientă a spațiilor pentru dez
voltarea în continuare a uzi
nei astfel incit să poată reali
za cincinalul în patru ani -și 
jumătate și, totodată, să dea 
o producție mult mai mare, 
pentru acoperirea nevoilor e- 
conomiei noastre naționale 
(Aplauze puternice)

In ce privește noua filatură 
intrată de curînd in funcțiune, 
ea marchează începutul creă
rii unei industrii noj în Baia 
Mare — industria textilă 
care va trebui să se dezvolte 
în următorii ani. Ne-a făcut o 
impresie plăcută faptul că 
acest colectiv tînăr a trecut cu 
spirit de răspundere la muncă, 
la organizare, este preocupat 
șl hotărit să realizeze parame
trii întreprinderii într-o peri
oadă cît mai scurtă, să dea 
producție de calitate.

Aș dori să adresez ielicițări 
metal urgiștiloir, constructorilor 
«Ie mașini tânărului colectiv de 
textiliști. tuturor oamenilor 
muncii din aceste uzine, să le 
urez noi succese în activitatea 
lor. (Aplauze puternice ! Urale).

Dragi tovarăși,

Conferința Națională a sta
bilit noi măsuri în vederea rea
lizării programului elaborat de 
Congresul al X-Iea privind 
dezvoltarea în ritm înalt a e_ 
conomiei noastre socialiste, fău
rirea societății socialiste multi
lateral dezvoltate. In întreaga 
țară, oamenii muncii obțin re- 
zwltate de seamă în această 
operă. Ne bucură faptul că și 
județul Maramureș se prezin
tă cu realizări bune, că planul 
pe 9 luni al acestui an a fost 
realizat în proporție de 103 la 
sută, că angajamentele pe a- 
eest an sînt aproape îndeplini
te. De altfel, în toate județele 
se depun eforturi mari pentru 

realizarea sarcinilor de plan în 
bune condițiuni. întreaga noas
tră clasă muncitoare, tehnicie
nii, inginerii fac totul pentru 
înfăptuirea în bune condițiuni 
a planului cincinal, a sarcini
lor trasate de Conferința Na
țională. Baia Mare aduce un 
aport important Ia această o- 
peră, și acesta este un motiv 
de mândrie pentru toți cetățe
nii municipiului dumneavoas
tră, ai județului Maramureș. 
De aceea, doresc să adresez 
felicitări tuturor oamenilor 
muncii din Baia Mare și din 
Maramureș, să le urez noi suc
cese în activitatea lor. (Aplau
ze puternice, prelungite I U- 
rale).

Este de știut că realizarea 
sarcinilor trasate de Congresul 
al X-lea și de Conferința Na
țională trebuie obținută nu 
prin sporirea eforturilor fizice, 
ci printr-o mai bună organiza
re a producției și a muncii, 
prin «introducerea mecanizării 
și automatizării, prin aplica
rea tehnicii noi în toate ramu
rile producției materiale. A- 
«ceasta «cere în același timp 
cadre bine pregătite. Am vizi
tat Institutul de subingineri. 
Mi-a făcut o impresie bună 
preocuparea de a lega strîns 
învățământul cu cercetarea, cu 
producția Faptul că studenții 
lucrează direct în mină, că își 
aduc contribuția la realizarea 
producției anuale a minei, per
mite absolvenților institutului 
să dispună de o bună pregăti
re, să se .poată încadra rapid 
în producție acolo unde sînt 
repartizați

Am ascultai, printre vorbi
tori, și pe directorul liceului. 
Inir-adevăr, faptul că peste 70 
la sută dintre elevij de curs 
mediu învață acum in liceele 
industriale este un lucru bun. 
Ați auzit aici că la întreprin
derea de textile, la filatură, a- 
proape 70 la sută din muncitori 
sînt absolvenți ai liceului de 
cultură generală. In aceste con
diții se pune cu adevărat în
trebarea : de ce să nu asigu
răm de la început predarea in 
liceu a cunoștințelor necesare 
pentru ca tineretul să se poa
tă încadra după absolvire, di
rect în producție, în cazul că 
nu urmează un institut de în
vățământ superior ? Consider 
că în Baia Mare acest curs 
dat de Conferința Națională, 
de Congresul al X-lea și de 
plenara de acum un an se a- 
plică cu consecvență. Felicit 
Comitetul județean, Consiliul 
popular, cadrele didactice din 
lînvățămînt pentru această o- 
rientare, pentru rezultatele 
bune obținute în această di
recție. (Aplauze puternice).

Desigur, va trebui să acor
dăm în continuare mai multă 
atenție pregătirii științifice și 
tehnice a tineretului, în gene
ral pregătirii oamenilor muncii, 
ridicării nivelului lor de cunoș
tințe profesionale. Tehnica 
modernă pe care o introducem 
și o vom Introduce tot mai 
ferm în întreprinderile noas
tre impune o pregătire cores
punzătoare. De aceea, este ne
cesar să se dea cea mai mare 
atenție problemelor calificării. 
Baia Mare dispune de mijloa
cele necesare pentru a reali
za în bune condițiuni hotărîri- 
le Plenarei 'Comitetului Central 
privind reciclarea, pregătirea 
periodică a muncitorilor, teh
nicienilor, inginerilor, înarma
rea lor cu cunoștințele noi ce 
apar în dezvoltarea tehnicii, 
științei și culturii. Numai ast
fel vom putea îndeplini cu suc
ces programul de dezvoltare 
rapidă a țării, vom asigura în
făptuirea, într-o perioadă istori
că scurtă, a obiectivelor stabi
lite de Congresul al X-lea pri
vind făurirea societății socia
liste multilateral dezvoltate în 
România, creșterea bunăstării 
și fericirii întregului popor. 
(Aplauze puternice, urale).

O dată cu dezvoltarea indus
triei, a învățământului, Baia 
Mare devine un oraș tot mai 
modern. Se construiește mult 
— și trebuie spus că se con
struiește frumos. Condițiunile 
de locuit ca în general con
dițiile de viață ale muncitori
lor sînt din ce în ce mai bune. 
Municipiul Baia Mare -a deve
nit un centru puternic, eu o 
populație de peste 80 000 de 
locuitori și care în curînd va 
putea număra 100 000. El va 
fi unul din centrele orășenești 
puternice ale Republicii Socia
liste România. (Aplauze prelun
gite) Cunoașteți preocuparea 
partidului și guvernului ho 
tărîrile Congresului al X-lea 
și ale Conferinței Naționale, 
privind ridicarea continuă a 
bunăstării materiale și spiritua
le a întregului popor Incepînd 
din septembrie s-a trecut la 
majorarea salariilor mici, ri- 
dieîndu-se minimul de salariu 
la 1 000 lei. Au fost adoptate 
de curînd noi măsuri privind 
sprijinirea familiilor cu copii 
multi. Aceasta este o expresie 
a preocupării partidului și gu
vernului pentru asigurarea u- 
nor condiții de viață tot mai 
bune cetățenilor patriei noas
tre. In curînd se va trece la 
mărirea generală a pensiilor. 
ia.r în anii următori — 1-973- 
1974 — vor fi majorate salari
ile și la celelalte categorii de 
oameni ai muncii. In felul a- 
cesta, pe măsura îndeplinirii 
programului de dezvoltare eco

nomică a țării, se realizează în 
bune condițiuni creșterea sala
riilor, sporirea veniturilor oa
menilor muncii (Aplauze puter
nice I Se scandează : ,,Ceaușescu 
și poporul"). După cum știți, 
Conferința Națională a stabilit 
ca și veniturile oamenilor mun
cii să crească mai mult decît 
a fost stabilit în planul cin
cinal. Odată cu creșterea pro
ducției, cu realizarea mai de
vreme a cincinalului, asigurăm 
și o creștere suplimentară a 
salariilor, a veniturilor oame
nilor muncii. Realizările în 
producție se vor resimți deci 
nemijlocit în viața fiecărei 
familii, a fiecărui om al mun
cii, în viața întregului nostru 
popor. Aceasta este dovada 
concretă a 'faptului că țelul su
prem al partidului este creș
terea continuă a bunăstării 
poporului, «că tot ceea ce facem 
este destinat omului bunăstării 
și fericirii lui este menii să 
creeze condiții ca poporul să 
ducă o viață tot mai îmbelșu
gată, mai civilizată, să se si
tueze în rândul popoarelor cu 
o viață înfloritoare din toate 
punctele de vedere. (Urale pu
ternice 1 Se scandează» 
„Ceaușescu—țP.C.R.'1.).

Preocupîndu-ne de dezvolta
rea economico-socială a țării, 
trebuie să avem permanent în 
vedere și problemele educației, 
ale ridicării nivelului politic și 
de cultură al oamenilor muncii.

Omul societății socialiste, 
constructorul de mâine al co
munismului, trebuie să fie 
multilateral dezvoltat, să înțe
leagă bine atît fenomenele na
turii. cît și schimbările care 
au loc în societate, noile pro
bleme pe care le ridică evolu
ția omenirii, viața internațio
nală, să poală participa în cu
noștință de cauză Ia luarea 
hotărârilor privind dezvoltarea 
societății, la făurirea conștien
tă, de către poporul însuși, a 
propriilor sale destine. Aceasta 
este o cerință a însuși mersu
lui înainte al societății socia
liste. Democrația socialistă, par
ticiparea întregului popor Ia 
conducerea țării presupune ca 
oamenii să aibă cunoștințele 
necesare pentru a putea să-și 
aducă în mod real aportul la 
întreaga activitate socială. Pro
blema educației devine un fac
tor esențial al făuririi societă
ții socialiste multilateral dez
voltate.

In același timp, trebuie să 
acordăm atenție afirmării în 
viață a principiilor eticii și e- 
chității socialiste, spre a făuri 
o societate în care fiecare om 
care muncește să se bucure de 
toate drepturile Și din care să 
dispară orice fel de inegalita
te. Fiecare să se bucure de 
rodul muncii sale în raport cu 
contribuția pe care o aduce la 
dezvoltarea societății socialiste 1 
(Aplauze puternice).

Aș dori să mă refer în con
tinuare la faptul că realizările 
și succesele iPe care le-au ob
ținut oamenii muncii din Baia 
Mare și din județul Maramu
reș sînt strîns legate de acti
vitatea organelor și organizați
ilor de partid din mu ni cipru, 
din orașe și comune, din județ. 
Fără îndoială, organizațiile 
noastre de partid au un rol 
tot mai important în realizarea 
unirii tuturor eforturilor ma
selor populare pentru înfăptui
rea programului elaborat de 
Congresul al X-lea al partidu
lui. Apreciez că organizația de 
partid din Baia Mare, comite
tul municipal și comitetul ju
dețean Maramureș au rezultate 
bune în activitatea lor. însuși 
faptul că lozinca „CINCINAL 
DE CALITATE, IN PATRU 
ANI ȘI JUMĂTATE" este 
însușită de oamenii muncii 
constituie un rezultat al acti
vității organizațiilor de partid. 
Aceasta arată că. într-adevăr, 
comuniștii, organizațiile de 
partid își îndeplinesc în con- 
dițiuni tot mai bune rolul de 
forță conducătoare în această 
parte a țării. Așa cum am mai 
menționat. îndeplinirea de că
tre partidul nostru a rolului 
său conducător în societate 
presupune ca fiecare comunist, 
fiecare organizație de partid, 
fiecare comitet de comună. în
treprindere oraș, municipiu, 
județ să-și exercite cu succes 
aceste atribuții în domeniul 
lor de activitate. Aș «lori să-mi 
exprim convingerea că organi
zațiile de partid din Baia Ma
re și din Maramureș, comitetul 
municipal și comitetul județean 
vor lucra și in viitor cu ace
lași spirit de răspundere, vor 
acționa pentru descoperirea âe 
noi rezerve pentru lichidarea 
neajunsurilor, unind minunate
le forțe ale oamenilor muncii 
pentru îndeplinirea în cele mai 
bune condițiuni a programului 
elaborat de .partid, făcând ca 
Maramureșul, organizația de 
partid de aici, in întregimea 
sa. să aducă o contribuție tot 
mâi puternică la înflorirea con
tinuă a României socialiste. 
(Aplauze puternice I Se scan
dează i „Ceaușescu" și poporul", 
„Ceaușescu—P.C.R.“).

Dragi tovarăși,

Nu doresc să mă refer pe 
larg la problemele internațio
nale. Vă este cunoscută poli
tica externă a partidului și 
guvernului Preocupîndu-ne per
manent de a asigura mersul 

ferm înainte al României pe 
calea socialismului, noi ne în
deplinim, în același timp, și o 
îndatorire internațională, pen
tru că cu cit fiecare țară so
cialistă are rezultate mai bune 
în construcția socialistă cu a- 
tît crește forța tuturor țărilor 
socialiste, forța socialismului, 
prestigiul său în întreaga lu
me. Putem spune că succesele 
noastre in construcția socialis
tă, succesele pe care dumnea
voastră Ie obțineți aici, in con
strucția socialistă, în realizarea 
mai devreme a cincinalului 
sînt o contribuție nu numai :1a 
cauza socialismului în România, 
ci și la cauza socialismului în 
întreaga lume (Aplauze puter
nice, urale. Se scandează : 
„Ceaușescu și poporul").

Totodată ne preocupăm de 
dezvoltarea continuă a relații
lor noastre de prietenie cu toa 
te țările socialiste. Trebuie să 
spun și aici, Ia Baia Mare, că 
se dezvoltă bine relațiile noas
tre cu toate țările socialiste și 
vom face totul și în viilor pen
tru a le lărgi, pentru a con
tribui la întărirea colaborării 
și unității țărilor socialiste, 
considerând aceasta o îndatori
re atit internațională cît și 
națională. Aceasta corespunde 
atît intereselor poporului nos
tru, cit și intereselor tuturor 
țărilor socialiste, tuturor forțe
lor antiimperialiste, cauzei so
cialismului și păcii în lume. 
(Aplauze puternice, prelungite).

Extindem relațiile cu țările 
care au pășit Pe calea dezvol
tării independente, cu țările în 
curs de dezvoltare. Conside
răm că aceste relații reprezin
tă un factor important în dez
voltarea fiecărei țări, în întă
rirea forțelor antiimperialiste, 
în realizarea în lume a unei 
noi politici. In același timp, 
acționând în spiritul principii
lor coexistentei pașnice, dez
voltăm relațiile cu țările ca
pitaliste dezvoltate, c.u toate 
statele lumii — fără deosebire 
de orînduire socială — conside
rând că schimbul de valori 
materiale si spiritual''. parti
ciparea activă la diviziunea 
internațională a muncii repre
zintă un factor important al 
progresului fiecărei națiuni, al 
cooperării egale între toate po
poarele lumii.

Știm că în lume mai sînt mul
te probleme de soluționat, că 
mai ard încă flăcările războiu
lui. De aceea. România acțio
nează cu fermitate Pentru a-și 
aduce contribuția la lupta îm
potriva politicii imperialiste de 
forță și dictat, pentru lichida
rea colonialismului și neocolo- 
nialismului. Acționăm cu fer
mitate pentru afirmarea în re
lațiile dintre state a noilor 
principii de egalitate deplină în 
drepturi, de respectare a suve
ranității și indepedenței na
ționale. de neamestec în 
treburile interne, de avan
taj reciproc, pentru res
pectarea dreptului fiecărui po
por de ,a-și hotărî de sine stătă
tor calea dezvoltării fără nici 
un amestec din afară. (Aplauze 
puternice).

Constatăm cu satisfacție că 
aprecierile și orientările stabi
lite de Congresul al X-lea și de 
Conferința Națională în proble
mele internaționale se dovedesc 
juste, că în lume .are loc un 
proces activ de profunde trans
formări pozitive, de afirmare a 
tendințelor spre destindere, spre 
cooperare. Popoarele sînt tot 
mai hotărîle să facă totul ca 
pe pămînt să se instaureze re
lații noi între toate națiunile. 
Desigur, știm că mai sânt forțe 
care pot să pună în pericol a- 
ceastă tendință. Dar știm, toto
dată, că dacă popoarele, care 
devin tot mai conștiente de for
ța și menirea lor, acționează u- 
nit, pot impune cursul nou în 
relațiile internaționale. Sîntem 
convinși de aceasta. Stă în pu
terea popoarelor să pună capăt 
politicii de război, de forță și 
dictat, să determine trecerea la 
dezarmare, și in primul rind la 
dezarmare nucleară, la rezolva
rea problemelor litigioase pe 
cale pașnică, pe baza tratative
lor, la stabilirea unor relații de 
deplină egalitate și respect în
tre toate statele lumii.

Sîntem ferm hotăriți să facem 
lotul pentru a contribui la vic
toria în lume a acestei politici ! 
Aceasta este voința întregului 
nostru popor 1 (Aplauze puter
nice, prelungite. Se scandează 
„Ceaușescu și poporul").

Dragi tovarăși,

In încheiere, aș «dori să-mi 
exprim încă o data convingerea 
că toate colectivele de oameni 
ai muncii din municipiul Baia 
Mare și din județul Maramureș 
vor face tot ce depinde de ele 
pentru a obține rezultate tot 
mai bune în toate ramurile de 
activitate, pentru a aduce o 
contribuție toi mai puternică la 
dezvoltarea generală a Româ
niei socialiste.

Cu această convingere vă u- 
rez tuturor noi și noi succese, 
multă sănătate și multă ferici
re ! (Aplauze puternice, prelun
gite urale și ovații ; cei pre
zenți la miting aclamă îndelung 
•pentru partid, pentru Comitetul 
Central, pentru secretarul gene
ral al partidului, tovarășul 
Nicolae Ceaușescu).

(Urmare din pag. 1)

această stradă. Sînt vizitate ca
sele cîtorva cetățeni.

■Conducătorul partidului și sta
lului se îndreaptă din nou spre 
centrul comunei, unde este aș
teptat de întreaga populație din 
Odor eu.

Urale și ovații puternice, vi
brante, nu contenesc minute în 
șir.

Bind glas simțăminlelor miilor 
de cetățeni ai comunei, •secre
tarul Comitetului comunal de 
partid, Victor Pop, se adresea
ză tovarășului Nicolae Ceaușescu 
spunînd printre altele : Aici, în 
Odoreu, tot ce trăiește, tot ce 
există este legat de partidul 
nostru drag, de numele dumnea
voastră, de umanismul înalt al 
întregului nostru .popor,. Tocmai

CmMaiea tovarășului 
licolae Ceausescu Sa adunarea>

populară din comuna Odoreu
Dragi tovarăși,

Doresc în primul rînd să vă 
adresez dumneavoastră, tuturor 
locuitorilor comunei Odoreu, un 
salut călduros din partea Comi
tetului Central, a Consiliului de 
Stat și a guvernului, din partea 
mea personal. (Aplauze puter
nice).

Este o deosebită plăcere pen
tru mine să mă întîlnesc astăzi 
cu dumneavoastră, după doi ani 
de Ia inundațiile care au prici
nuit comunei atîtea pagube și 
greutăți. Constat cu multă satis
facție că urmările inundațiilor 
au fost complet lichidate, că a 
răsărit, dacă se poate spune a- 
șa — desigur nu din nimic, ci 
prin munca depusă de toți locui
torii comunei, cu ajutorul parti
dului și guvernului — o comu
nă nouă, s-ar putea spune, un 
mic orășel agricol. (Aplauze 
prelungite).

Am vizitat cîteva din institu
țiile dumneavoastră, cîteva lo
cuințe construite în acești doi 
ani. Am constatat cu multă bu
curie că școala asigură condi
ții bune pentru instruirea și e- 
ducarea copiilor, a tinerei gene
rații, că magazinul asigură buna 
aprovizionare a populației. Am 
văzut casele noi cu spații largi, 
cu mobilă corespunzătoare, lo
cuințe bine gospodărite. Am 
constatat că locuitorii știu să 
se gospodărească din toate 
punctele de vedere — au inclu
siv vin și țuică, palincă bu
nă. (Animație, aplauze).

Doresc să vă urez tuturor să 
vă simțiți cit mai bine in noua 
comună refăcută, în locuințele 
noi. Să obțineți rezultate bune 
în reconstrucția definitivă a 
comunei, în transformarea ei 
într-o localitate care să consti
tuie un exemplu și pentru alte 
comune -din județ. (Aplauze pu
ternice).

In timpul vizitei am constatat 
rezultatele bune obținute în ac
tivitatea productivă a coopera
tivei, a întreprinderii agri
cole de stat. Recoltele ara
tă că se depun eforturi pentru 
a se' obține producții tot mai 
mari, deși cred că posibilitățile 
din această parte a țării, din 
Odoreu, sînt mai mari. Este de 
înțeles că pentru a asigura creș
terea continuă a bunăstării fie
cărui cooperator, a fiecărui ce
tățean, cît și pentru a aduce o

In timp ce secretarul general 
al partidului își ia rămas bun 
de la gazde, din mulțime răsu
nă din ce în ce mai puternic 
cântecul tradițional, izvorât spon
tan din inimile și sufletele a- 
ceslor oameni atît de entuziaști: 
„Multi ani trăiască !"..

După scurgerea acestor mo
mente atît de .emoționante, co
loana mașinilor oficiale se în
dreaptă spre Baia Mare.

După vizitele rodnice de lu
cru întreprinse în municipiile 
Cluj și Satu Mare, care se în
scriu ca momente de seamă în
viata acestor importante așezări
urbane ale țării, 
Nicolae Ceaușescu 
miercuri, oaspetele 
Baia Mare.

tovarășul 
a fost, 
orașului

Secretarul general al partidu
lui a fost însoțit, în această vi
zită, de tovarășii Paul Niculescu- 
Mizil și Mihai Gere.

La intrarea în orașul Baia
Mare, la una din porțile sale 
industriale, străzile, împodobite 
festiv, freamătă. Aici, are loc o 
primă oprire în noul și modernul 
cartier Săsar, unde s-au adunat, 
în această dimineață, mii și mii de 
cetățeni — mineri, me'talurgiști, 
chimiști, muncitori forestieri, in
telectuali.

In semn de aleasă prețuire și 
ospitalitate, tovarășul Vasile 
Da.ncoș, primarul municipiului 
Ba'a Mare, înmînează tovarășu
lui Nicolae Ceaușescu cheia, 
precum șl stema orașului, care 
simbolizează vechi tradiții indus
triale ale acestor meleaguri, 
dezvoltarea lor contemuorană.

In uralele și aclamațiile en
tuziaste ale celor prezenți, co
loana de mașini se îndreaptă 
spre cea mai nouă întreprinde
re a orașului — Filatura de 
bumbac, prima unitate a indus
triei ușoare din localilale..

După ce directorul filaturii, 
îng. Petre Nicoriciu, informează 
pe secretarul general al parti
dului despre succesele obținute 
de tînărul colectiv, arată că pa
ralel cu activitatea de produc
ție, aici, continuă lucrările de 
construcții și montaj pentru ur

aceasta dă o notă în plus dra
gostei noastre nețărmurite. Din 
ruinele lăsate de furia apelor 
din 1970, pe vetrele celor șase 
sale care alcătuiau comuna s-a 
ridicat. în mai puțin de doi ani, 
o așezare modernă, cu peste 
1 100 de case noi. S-au construit 
cu ajutorul partidului și al sta
tului, cu sprijinul dumneavoas
tră personal, iubite tovarășe 
secretar general, obiective soci- 
al-culluraJ.e, sedii pentru princi
palele instituții și unități econo
mice care dau comunei noastre 
un aspect urbanizat.

In continuare el a trecut în 
revistă principalele realizări ale 
comunei.

Cu mare și nestăvilită bucu
rie au ascultat apoi cetățenii co
munei cuvîntul tovarășului 
Nicolae Ceaușescu.

contribuție sporită la asigura
rea țării cu produse agroalimen- 
iare, trebuie depuse eforturi 
pentru a se obține recolte și 
mai mari. Aceasta este singura 
cale ca programul trasat de 
Congresul al X-lea și de Con
ferința Națională privind dez- 
v,uitarea întregii țări — și, în 
acest cadru, și dezvoltarea a- 
gri culturii — să se poală în
făptui cu succes.

Mă bucur că aveți rezultate 
bune. Aceasta arată că gospo
darii din Odoreu știu să mun
cească pămîntu), că tovarășii din 
conducerea cooperativei, a în
treprinderii de stat, organizația 
de partid se preocupă să ob
țină recolte mari. Vă felicit și 
vă .doresc să obțineți rezulta
te și mai bune în această di
recție. (Aplauze puternice).

După cum știți în aceste 
părți ale țării au mai fost
— e adevărat, de mnlt
— inundații. Dar, după ce 
apele au trecui lucrurile au ră
mas ca și in trecut — a rămas 
mizeria și jalea. Astăzi, după 
cum cunoașteți singuri, pornind 
de la preocuparea principală de 
a asigura bunăstarea și ferici
rea tuturor cetățenilor — pînă 
la urmă însuși scopul principal 
al construcției socialismului și 
comunismului — partidul nostru 
a luat măsuri pentru remedie
rea rapidă a urmărilor catas
trofei naturale atît în sate, cît 
și in orașe. Cunoașteți desigur 
ce s-a făcut în Satu Mare. în 
comuna dumneavoastră, in alte 
părți. Toate acestea demonstrea
ză preocuparea partidului și gu
vernului de a face ca întregul 
nostru popor să se bucure din 
plin de binefacerile socialismu
lui. Constituim, într-adevăr, o 
familie unită, iar atunci când 
apar, într-un loc sau altul, greu
tăți, cu forțe unite le învingem. 
Felul cum s-a luptat împotriva 
inundațiilor din 1970 a dovedit 
unitatea, forța întregului nostru 
popor car<e, sub conducerea 
partidului, a reușit să învingă 
rapid greutățile, să' asigure 
mersul hotărit înainte al popo
rului nost™ pe drumul socia
lismului și comunismului. (A- 
plauze puternice).

încă o dată vă urez din toată 
inima, tovarăși, succese tot mai 
mari în activitatea dumneavoas
tră, multă sănătate și fericire I 
(Aplauze puternice, prelungite.).

mătoarele etape de dezvoltarea 
Filaturii. Tovarășul Nicolae 
Ceaușescu cere să se ia măsuri 
pentru ca spațiile a căror con
strucție s-a terminat să fie puse 
în funcțiune cît mai curînd, să 
se urgenteze livrarea utilajelor 
necesare etapelor viitoare ale 
filaturii, astfel ca în cel mai 
scurt timp ea să poată lucra la 
întreaga capacitate prevăzută în 
proiect. Se indică, de asemenea, 
să se studieze posibilitatea ex
tinderii filaturii băimărene prin 
includerea în circuitul produc
ției a unei țesătorii.

In discuțiile cu conducerea 
ministerului de resort, secreta
rul general al partidului trasea
ză ca sarcină elaborarea unui 
program special, de perspectivă, 
în vederea dotării industriei 
textile, și în acest scop să se 
treacă la asimilarea și introdu
cerea în fabricație a unormoi ti
puri de utilaje cu productivitate 
și performanțe superioare celor 
realizate pînă acum.

Se vizitează, apoi, Institutul 
de subingineri din localitate.

Această lînără unitate de în- 
vățămînl — creată în 1969 —
pregătește specialiști în sfera 
mineritului, domeniu în Gare 
județul Maramureș are o înde
lungată și valoroasă experiență.

Gazdele informează pe secre
tarul general al partidului că 
indicația dală, pentru legarea 
organică a învățămînl ulu3 de 
activitatea productivă, a stat și 
stă La baza organizăr ii ânLregului 
proces de învățămînl din institut.

Oaspeții sînt invitați să vizi
teze laboratoarele de mineralogie 
și zăcăminte, de fizică industri
ală, de preparare a minereurilor 
toate dotate la un înalt nivel 
tehnic.

Secretarul general al partidu
lui apreciază rezultatele bune 
obținute de institut pe linia îm
binării tot mai strânse a școlii 
cu munca de cercetare, cu pro
ducția, în direcția modernizării 
procesului de învățământ.

Oaspeții se îndreaptă apoi 
spre vechea zonă industrială a 
orașului. Aici sînt vizitate Uzi

nele metalurgice de metale ne
feroase — ramură industrială 
reprezentativă pentru 'Baci Mare.

Tovarășul Nicolae Ceaușescu 
a mai vizitat această uzină în 
urmă cu doi ani. cînd ea se a- 
firmase drept unul din principa
lii producători de cupru elec
trolitic. S-a hotărîl atunci ca de 
la acesi procedeu modern de 
extracție să se treacă și Ia pre
lucrarea cuprului în condiții teh
nice avansate. Instalația preconi
zată a fi construită atunci a In
trat în funcțiune încă din tri
mestru] II al acestui an, uzina 
băimăreană înscrilndu-și în no
menclatorul) produselor sale și 
bare de cupru.

Secretarul general al partidu
lui este invitat să viziteze mo
derna instalație de turnare a 
barelor de cupru. Se dau expli
cații asupra fluxului tehnologic 
și a modului de turnare, se su
bliniază gradul înalt de automa
tizare și mecanizare a instala
ției. Se arată că, deși au ex's- 
lat unele greutăți, inerente .în
ceputului, acum instalațiile dau 
un randament din ce în ce raa 
bun.

Are loc o discuție cu conducă
torii ministerului de specialita
te și ai centralei industriale cu 
privire la perspectivele .de dez
voltare .a uxinei pînă în 1975.

In aceeași zonă industrială, 
secretarul general al partidului 
vizitează apoii Uzina mecanică 
de mașini și a'tîlaj minier, în
treprindere care a cunoscut în 
ultimii ani o dezvoltare impe
tuoasă.

Pe baza indicațiilor date de 
tovarășul Nicolae Ceaușescu în 
toamna anului 1970 a fost întoc
mit un program de d.ezvollare și 
modernizare a întreprinderii. 
Astfel, uzina a fost înzestrată 
cu noi și moderne utilaje, s-a 
extins hala de montaj și forja, 
investiții care vor asigura o 
creștere a capacității anuale de 
producție cu 6000 tone utilaje. 
In același timp, vor fi create 
posibilități neutru fabricarea u- 
nor instalații mai complexe.

Secretarul general al partidu
lui apreciază succesele construc
torilor de mașini băimăreni, în 
domeniul lărgirii și îmbogățirii 
nomenclatorului uzinei cu utila
je noi, moderne.

Conducerea ministerului de 
resort informează despre pro
gramul întocmit în uzină, ca și 
de celelalte întreprinderi con
structoare de mașini, în vede
rea reducerii consumului de me
tal, una din importantele sarcini 
trasate de conducerea partidului 
tuiuror celor c.are lucrează în 
această ramură a economiei na
ționale.

In cadrul dialogului de lucru 
cu ministrul de resort sînt a- 
bordate și alte probleme privind 
bunul .mers al activității viitoa
re din ramura construcțiilor de 
mașini. In acest context, tova
rășul Nicolae Ceaușescu indică 
să fie întocmit un program de 
dezvoltare a uzinei pentru spo
rirea în continuare a producției 
de utilaj minier și de oonslruc- 
ții incit să fio satisfăcute cere
rile, în continuă creștere, de 
astfel de produse. In același 
timp, trasează ca sarcină între
prinderii să realizeze in viitor 
și instalațiri prevăzute cu motoa
re electrice.

h adunarea de la Casa
de cultura din Baia Mare

Așa cum am spus la aduna
rea pe care am avut-o, am im
presii deosebit de bune din în
treprinderile vizitate. In întâl
nirile cu oamenii muncii din 
Baia Mare, am constatat cu sa
tisfacție că, Ia fel ca în întrea
ga țară, există preocuparea de 
a realiza planul in mai puțin 
de cinci ani, de a contribui și 
cei din Baia Mare și Maramu
reș la dezvoltarea într-un ritm 
mai înalt a pâlniei noastre so
cialiste. (Aplauze, ovații).

Doresc să adresez tuturor co
lectivelor de oameni ai muncii 
din industrie și din agricultură 
felicitări «călduroase pentru re
zultatele de pînă acum și să 
urez tuturor noi și noi succese 
în activitatea lor închinată fe
ricirii întregului nostru popor. 
(Puternice aplauze. Se scandea
ză „Ceaușescu — P.C.R.").

Deoarece acum încheiem vi
zita țpe care am făcut-o în a-

■Cuvintele secretaruluj general 
al partidului găsesc un viu și 
profund ecou in inimile tuturor. 
Răsună urale și ovații puterni
ce, se scandează ou inhăcărane 
numele conducătorului iubit al 
partidului și stalului nostru.

Jn cursul după-amiezii, tovară
șul Nicolae Ceaușescu, ceilalți 
conducători de partid și de stal 
care l-au însoțit în vizita de lu
cru în municipiul Baia Mane 
s-au înapoiat în Capitala.

★

După vizita întreprinsă, timp 
de trei zile, în județele Cluj, 
Satu Mare și Maramureș, tova
rășul Nicolae Ceaușescu, secre
tar general al Partidului Comu
nist Român, președintele Consi
liului de Stat, s-a înapoiat 
miercuri după-amiază în Capi
tală. Tn timpul vizitei, secreta
rul general al partidului a fost

In marea hală de prelucrări 
metalice și montaj a Uzinei me
canice de mașini și utilaj mini
er, a avut loc, apoi, un însu- 
Ilețit miting.

Deschizând mitingul, a luat «cu
vântul tovarășul Gheorgbe Blaj, 
prim-secretar al Comitetului ju
dețean Maramureș al P.C.R.

Au vorbit apoi ing. Manea 
Girip, directorul Uzinei mei anî- 
ce de mașini și utilaj minier, 
ing. Maria Avăfăjiței, de la Fi
latura de burrrtrac, prof. Sink 
Benedek, de la Liceul „Gheor- 
ghe Șincaî", Ion Oros, maistru 
minier, secretarul organizației 
de partid de la exploatarea mi
nieră Nistru, și eroul muncii so
cialiste Ion Cetățean III, pritn- 
lopitor la Uzinele metalurgice 
pentru metale neleroase.

Primii cu îndelungi aclamații 
șl urale, a luat cuvântul tovară
șul Nicolae Ceaușescu.

Cuvin tarea secretarului gene
ral al partidului a fost asculta
tă cu deosebit interes și satis
facție, subliniată \ în repelale 
rîn-duri cu aplauze, puternice.

Cuvînlul de închidere a niitin-

încheiepea vjizitei tovară- 
Nicolae Ceaușescu, Comi- 
județean de partid a ofe- 
masă tovărășească.

numele tuturor comuniștl-

gului a fost rostit de tov. 
Gheorgbe Blaj, prim-secretar al 
Comitetului județean Maramu
reș al P.C.R.

Mitingul a Luat i sfârșit într-o 
atmosferă de puternic entuziasm 
‘Se aclamă, se ovaționează în
delung.

ILa 
șui u i 
telul 
rit ®

In
lor, al oamenilor muncii din ju
dețul Maramureș, primul secre
tar a) Comitetului județean de 
partid, tovarășul Gheorgbe Blaj, 
a exprimai mulțumiri pentru 
prețioasele îndrumări ce le-.au 
fost dale și cu acest prilej, asi
gurând pe secretarul genera) al 
partidului că ei sînl hotăriți s-Ș 
realizeze cincinalul înainte dd 
termen, să înfăptuiască neabătut 
indicațiile și sarcinile primite, 
care deschid noi orizonturi mo
bilizatoare activității organic,aji- 
ei de partid, LuturOr ce1 «stenilor 
din această parte a țării.

Adresîndu-se celor prezenți, 
tovarășul Nicolae Ceaușescu 
și-a exprimat satisfacția pentru 
re.zullatele bune pe care te-a 
constatat în cursul vizitei. „Urez 
activului de partid și de stat, 
comitetului județean, comibrlu- 
lui municipal și consiliului popu
lar, tuturor oamenilor muncii 
băimăreni noi succese în activi
tatea lor, să realizeze planul în 
mai puțin de 4 ani și junfafate, 
multă sănătate și fericire" 1

...Vizita de lucru a tovarășului 
Nicolae Ceaușescu în munici
piul Baia Mare se încheie în a-
coeași ambianță sărbătorească, 
în aceeași atmosferă însufleți- 
toare, de vibrant entuziasm.

Locuitorii orașului își iau un 
fierbinte rămas bun de la secre
tarul general al partidului, invii- 
tindu-1, cu toată dragostea, să 
revină în mijlocul Iot. Asistăm 
la emoționante manifestări de 
stimă și prețuire fată de condu
cătorul partidului și stalului 
nostru.

Din balconul Casei de cultu
ră a sindicatelor, tovarășul 
Nicolae Ceaușescu răspunde cu 
căldură aclamațiilor mulțimii, se 
adresează populației orașului 
Baia Mare.

cesie zile în Cluj, în Satu Mare 
și în Baia Mare, aș dori -să 
mulțumesc tuturor oamenilor 
muncii, «are, peste tot, rre-au 
întîmpinat cu căldură. Apreciez 
manifestările cu care am lost 
înconjurați ca o expresie a în
crederii nestrămutate în politi
ca marxist-leninistă a partidului 
nostru, ca o expresie a ho- 
tărîrii dumneavoastră, a tuturor 
celor care ne-au întîmpinat în 
aceste zile, a întregului nostru 
popor, de a înfăptui neabătirf 
politica internă și externă a 
partidului, a guvernului nostru. 
(Aplauze puternice, ovații).

Vă urez, dragi tovarăși și 
prieteni, multă sănătate, multă 
fericire, succes în tot ceea ce 
doriți1! (Aplauze care nu con
tenesc minute în șir. Miile de 
cetățeni ovaționează pentru 
partid, pentru secretarul gene
ral, pentru patria noastră so
cial istă).

însoțit de tovarășii Paul Nicu- 
lescu-Mizil și Mihai Gere.

La sosire, pe aeroportul O- 
topeni, erau prezenți tovarîișîi 
Manea Mănescu, Gheorgbe Pa
nă, Gbeorghe Rădules<u Jt;«e 
Verdeț, Maxim Berghianu, Emil 
Drăgănescu, Janos Fazekas, Du
mitru Popescu, Leon.te Răuln, 
Gheorghe Stoica, Ștefan Voitec, 
Petre Blajovi-ci, Cornel 'Burtică. 
Miron Constantinescu, Miu 'Do- 
brescu, Vasile Palilineț, Ion Pă- 
țan, Ion Stănescu, Ștefan Andrei 
și Ion Dincă, secretari ai G.G. 
al P.C.R.

R«eportajul a fost realizat t?e i 
Ion MĂ.RGINEANU 
Adrian IONESCU 
Mircea IONESCU 
Petre UI1 ĂCAN 
Nicolae VAMVU 
Gheorghe BANU
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Dezbaterile din Adunarea 
Generală a O.N.U.

PARIS

NEW YORK 4 —Trimisul spe
cial Agerpres, Corneliu Vlad, 
transmite: Analiza tendințelor 
manifestate în viata internaționa
lă, în cursul ultimului an, proble
mele păcii, securității și colabo
rării, rolul Națiunilor Unite în 
contextul lumii de azi — aces
tea au fost temele prioritare a- 
bordate în continuarea dezbate
rilor generale ale celei de-a 
27-a sesiuni a Adunării Genera
le a O.N.U.

In discursul său, Norbert 
Schmelzer, ministrul de exter
ne al Olandei, a subliniat nece
sitatea cooperării între statele 
din vestul și estul Europei, de- 
clarîndu-și satisfacția pentru 
progresele făcute în direcția 
destinderii pe continent. El a 
exprimat speranța că pregătirile 
multilaterale în vederea întru
nirii conferinței europene pen
tru securitate și cooperare vor 
începe cît mai curînd posibil, 
sub auspicii favorabile.

Ministrul de externe al Me

xicului, Emilio Rabasa, a spus 
că, întrucît . Comitetul pentru 
dezarmare de la Geneva nu a 
obținut progrese în acest an, es
te necesar ca Națiunile Unite 
să consolideze mecanismul său 
consacrat dezarmării și să pu
nă de acord modul de funcțio
nare al acestuia cu principiul de 
bază al egalității suverane a 
statelor.

După ce și-a exprimat satis
facția în legătură cu tendințele 
de îmbunătățire a relațiilor din
tre state, reprezentantul perma
nent al Republicii Chile, Hum
berto Diaz Casanueva, a spus 
că, în același timp, în lume 
continuă să se manifeste pri
mejdii la adresa păcii. Repre
zentantul chilian a condamnat 
bombardarea Vietnamului de 
nord și minarea porturilor sale 
și a evidențiat că pacea în Vi
etnamul de sud poate fi instau
rată numai prin retragerea tota
lă a trupelor S.U.A. și accepta
rea propunerilor G.R.P.

Convorbirile
G. Pompidou-E, Gierek

PARIS 4 (Agerpres). — La 
Palatul Elysee, președintele 
Franței, Georges Pompidou, a 
avut o nouă întrevedere cu Ed
ward Gierek, prim-secretar al 
<3,G. al P.M.U.P., care se află 
într-o vizită oficială la Paris. 
Au fost continuate discuțiile a- 
supra relațiilor bilaterale, pre- 
cti'm și asupra unor aspecte ale 
relațiilor internaționale de in

teres comun. Agenția P.A.P, 
precizează că în centrul convor
birilor s-au situat problemele 
legate de Europa și, în primul 
rînd, cele consacrate conferin
ței general .europene de secu
ritate și colaborare. Aceeași a- 
genție relevă concordanța punc
telor de vedere ale celor două 
părți.

încheierea lucrărilor 
comisiei mixte

F.A.O. și Apimondia

și educație
a angajamentelor în
50 tone de cărbune

întrecerea 
în fiecare

Aviația americană intensifică 
raidurile de bombardament 

împotriva R. 0. Vietnam
HANOI 4 (Agerpres). — A- 

viațta americană a bombardat, 
la 2 octombrie, localitatea Vinb, 
din provincia Nghe An, pre
cum și numeroase alte regiuni 
dens populate din R.D. Vietnam. 
Avioanele gigant ,,B-52" au e- 
fectuat, de asemenea, raiduri de 
bombardament asupra mai
multor localități din provincia 
Quang Binh, provocînd noi 
pierderi de vieți omenești în 
rîndul populației civile, precum 
și însemnate daune materiale. 
Intr-o declarație de protest da
tă publicității de Ministerul A- 
facerilor Externe al R.D. Viet
nam se cere cu fermitate gu
vernului Statelor Unite să pu
nă imediat capăt bombardamen
telor, minării și blocadei porturi
lor nord-vletnameze, tuturor ac
telor de încălcare a suveranității 
și securității R.D. Vietnam.

★
HANOI 4 (Agerpres). — La 

Hanoi a fost organizată o con-

-------- <$.---------

PE SCURT

ferință de presă, în cadrul că
reia a luat cuvînlul Tran Duy 
Hung, președintele Comitetului 
administrativ al orașului Hanoi 
— transmite agenția V.N.A. El 
a dat citire Apelului adresat o- 
piniei publice internaționale de 
președinții comitetelor adminis
trative din 37 de orașe și capi
tale provinciale ale R.D. Viet
nam, care condamnă cu fermi
tate intensificarea raidurilor a- 
eriene americane împotriva 
R.D.V. arătînd că regiunile 
populate din R.D. Vietnam sînt 
supuse sistematic unor bombar
damente distrugătoare. Apelul 
menționează că, în cursul ulti
melor cinci luni, aviația State
lor Unite a bombardat de pes
te 200 de ori portul Haifong și 
de 57 de ori capitala R.D. Viet
nam, Hanoi.

Apelul adresează opiniei pu
blice internaționale, primarilor 
din întreaga lume, poporului 
Statelor Unite chemarea să-și 
intensifice eforturile în vederea 
încheierii războiului S.U.A. îm
potriva Vietnamului, menționea
ză agenția V.N.A.

ROMA 4 — Corespondentul 
Agerpres, Nicolae Puicea, trans
mite î La Roma s-au încheiat 
lucrărild comisiei mixte a Or
ganizației Națiunilor Unite pen
tru Alimentație și Agricultură 
(F.A.O.) și Apimondia, desfășu
rate sub conducerea prof. dr. 
ing. V. Harnaj (România), pre
ședintele Apimondiei. Comisia 
mixtă F.A.O. — Apimondia a 
stabilit programul de asistență 
tehnică pentru anul 1973 acor
dat țărilor în curs de dezvolta
re, insistînd pentru asigurarea 
instalațiilor și utilajului apicol 
modern, care să permită meca
nizarea șl industrializarea a- 
piculturli. S-au stabilit, totoda
tă, experții necesari țărilor în 
curs de dezvoltare. Institutul

internațional de tehnologie și 
economie apicolă al Apimondi
ei a primit sarcina de a lărgi 
gama de instalații și utilaje a- 
picole, să organizeze în 1973 
un număr de 6 expoziții apico
le mondiale și să asigure- — 
prin cursuri post-universitare 
— specialiștii necesari.

în cadrul lucrărilor comisiei 
s-au făcut aprecieri pozitive a- 
supra instalațiilor și utilajelor 
apicole exportate de către Com
binatul apicol al Asociației cres
cătorilor de albine din Româ
nia, subliniindu-se că, în sta
tistica mondială pe 1971 —
1972, România figurează ca 
prima țară exportatoare de uti
laje și Instalații apicole din lu
me.

Proiectul platformei electorale 
a P.S.D. din R.F. a Germaniei

BONN 4 (Agerpres). — Un 
proiect de platformă electora
lă, elaborat de o comisie spe
cială a Partidului Social-Demo
crat în vederea viitoarelor ale
geri parlamentare din R.F. a 
Germaniei, a fost aprobat de 
conducerea partidului, urmînd 
să fie examinat în cadrul Con
gresului extraordinar al P.S.D., 
prevăzut să se desfășoare în 
zilele de 12—13 octombrie la 
Dortmund.

Partea documentului consa
crată problemelor de politică 
externă relevă, printre altele, 
importanța deosebită a politicii

de normalizare a relațiilor R.F. 
a Germaniei cu țările socialiste, 
arătîndu-se, în context, că tra
tatele cu Uniunea Sovietică și 
R.P. Polonă, precum și convor
birile dintre reprezentanții R.F. 
a Germaniei și R.D. Germane 
reprezintă un aport însemnat 
la realizarea destinderii în rela
țiile internaționale. In continua
re, proiectul de platformă elec
torală afirmă hotărîrea P.S.D. 
de a-și aduce contribuția la 
pregătirea și desfășurarea con
ferinței general-europene pen
tru securitate șl colaborare.

O Freiburgul, oraș cunoscut 
Prin îndelungatele și bogatele 
sale tradiții culturale, găzduieș
te, începînd de Ia 3 octombrie, 
„Săptămâna românească" — 
manifestare menită să ofere, 
prin acțiunile ample și varia
te pe care le cuprinde, o ima
gine cuprinzătoare asupra is
toriei artei și culturii româ
nești, precum și asupra reali
zărilor obținute de România 
socialistă în toate domeniile 
de activitate.

O In prezența șefului statu
lui chilian, Salvador Allende, 
la Santiago de Chile s-au des
chis lucrările celei de-a treia 
conferințe a Organizației pa
namericane a sănătății (O.P.S.), 
anunță agenția Prensa Latina. 
Participanțiî — reprezentanți 
din 29 de țări afiliate la O.P.S., 
între care 20 de miniștri ai 
sănătății — vor lua în dezba
tere problemele sănătății pe 
continentul latino-american, ur
mînd să convină asupra prio
rităților și măsurilor de solu
ționare a acestora pentru de
ceniul în curs.

O Adunarea federală a El
veției a hotărît marți, după 
cum transmite agenția United 
Press International, programa
rea, pentru 3 decembrie a.c., 
a unui referendum național în 
legătură cu o eventuală adera
re a acestei țări la Piața co
mună
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Echipa de tenis 
a S.U.A. a sosit 

la București«
Miercuri, a sosit în Capitală 

echipa de tenis a S.U.A., în ve
derea meciului pentru finala Cu
pei Davis pe care îl va susține 
în zilele de 13, 14 și 15 octom
brie cu selecționata României.

Intr-o convorbire cu un re
dactor al ,,Agerpres", căpitanul 
echipei, Dennis Ralston, a de
clarat următoarele: ,,Va fi un 
meci greu, dar foarte interesant. 
Desigur, sarcina noastră este 
dificilă, dată fiind valoarea re
cunoscută pe plan mondial a e- 
chipei României".

La rîndul său. Stan Smith, cîș- 
tigătorul turneului de Wimble
don, a spus : „Nu voi face pro
nosticuri. Aceasta pentru că am
bele echipe sînt de valoare sen
sibil egală. Pe Năstase îl apre
ciez ca pe unul dintre cel mai 
buni jucători din lume. Coechi
pierul său Țiriac, jucător cu o 
mare experiență, este de temut 
într-un meci pentru „Cupa Da
vis". Să nu uităm totodată că

orice jucător care evoluează pe 
terenul propriu și în fața publi
cului său se comportă mult mal 
bine".

Iile Năstase a declarat printre 
altele: „Se anunță un meci ex
trem de dificil. Totuși, dacă vom 
juca la adevărata noastră va
loare, vom putea cîștiga. Smith 
rămîne punctul foarte al echi
pei americane. El este un jucă
tor calm care cunoaște toate tai
nele tenisului".

*
ZURICH 4 (Agerpres). — Me

ciul de fotbal dintre selecționa
tele Americiii de Sud și Europei, 
organizat la Basel în folosul li
nei opere umanitare (crearea 
centrului „Pestalozzi" pentru e- 
ducarea a 150 de copii din A- 
merica de Sud, Asia și Africa) 
a atras, în ciuda timpului rece, 
circa 20 000 de spectatori în tri
bunele Stadionului St. Jakob. 
Victoria a revenit, după cum se 
știe, cu scorul de 2—0 fotbaliș
tilor sud-americani, la capătul 
unei partide apreciate ca agrea
bilă de către corespondenții de 
presă. Selecționata sud-america-

nă s-a dovedit mai omogenă, 
datorită și faptului că a cuprins 
șapte argentinieni, ceea ce a 
dat echipei unitate și stil, în 
vreme ce europenii s-au găsit 
mai greu, iar olandezul Cruyff nu 
a reușit să realizeze o colabo
rare eficientă cu colegii din li
nia de atac. Selecționata euro
peană nu a realizat în primele 
45 de minute decît o singură 
manevră de ansamblu mai spec
taculoasă cu Lubanski, Djaici și 
Cruyff, dar șutul olandezului a 
fost reținut de portarul Santoro. 
Mai combativi, sud-americanli 
au dominat jocul și în minutul 
34, peruvianul Cubillas a marcat 
primul gol, în urma pasei pri
mite de la Ayala. In repriza a 
doua odată cu introducerea ma
ghiarilor Bene și Albert europe
nii au acționat mai incisiv, au 
șutat mai des la poartă, însă 
brazilianul Manga (acesta l-a 
înlocuit pe Santoro) a apărat 
fără greșeală. Cei care vor în
scrie vor fi tot sud-americanil i 
în minutul G5, Munante trece 
în dribling printre apărătorii 
europeni și centrează în careu 
de unde Maneiro înscrie impa- 
rabil.

Mica 
publicitate

PIERDUT legitimație de ser
viciu pe numele Herman Ște
fan, eliberată de E.M. Dîlja. 
O declar nulă.

PIERDUT legitimație pe nu
mele Sergiu Miluță, eliberată 
de miliția Vulcan. O declar 
nulă.

PIERDUT legitimație de ser
viciu pe numele Fănușiu loan, 
eliberată de E.M. Aninoasa. 
O declar nulă.

PIERDUT legitimație de ser
viciu pe numele Bonciu 
Gheorghe eliberată de E.M. 
Aninoasa. O declar nulă.

PIERDUT legitimație de ser
viciu pe numele Popa Iov, 
eliberată de E.M. Aninoasa. 
O declar nulă.

ȘANTIERUL 71 C.F.R.
PETROȘANI

ANUNȚĂ
0

că începînd cu data de 5 
octombrie a.c. se suspendă 
circulația pietonilor peste 
pasarelele din stația C.F.R.

Petroșani
Accesul la gară se va face pe la barierele de Ia capetele 

stației.

Trecerea peste linii în stația Petroșani este strict inter

zisă.

Redacția și administrația ziarului i Petroșani, strada Republicii Nr. 90, telefon I 1662

producție și 
socialistă cu 
lună ;

— întreaga 
calitate superioară ;

— folosirea și gospodărirea judicioasă a 
materialelor: stîlpi, grinzi și armături TH ;

folosirea Ia întreaga capacitate a mași- 
și a timpului de lucru ;
abatajul în care lucrează să fie cel mal 
organizat șl gospodărit loc de muncă. 
PROFESIONALE
se va urmări ca toți membrii brigăzii să 

urmeze cursuri profesionale tehnice șl școli 
pentru ridicarea nivelului de cultură generală 
pe baza recomandărilor brigăzii ;

— realizarea unor Inovații colective 
dividuale ;

c) POLITICO-EDUCATIVE
— instaurarea unei discipline ferme 

cii, a unor relații de întrajutorare și 
reciproc, comportarea civilizată în familie și 
societate |

— ridicarea permanentă a nivelului politic 
și ideologic ;

— participarea la acțiuni politico-educative, 
artistice și sportive ;

— participarea Ia acțiuni de interes obștesc, 
muncă patriotică.

Apreciind, că inițiativa luată de brigada lui 
loan Cojocaru este o înaltă dovadă de demni
tate omenească, de responsabilitate morală și 
politică, tov. Aurelian Grosu, Inginerul șef al 
minei, a arătat că îl cunoaște pe inițiatorul 
„brigăzii de producție și educație" ca pe un 
om deosebit de activ și receptiv la ceea ce 
este nou. De multe ori — a relevat vorbito
rul — ne-am consultat cu el asupra unor pro
bleme grele ale producției șl de fiecare dată 
a venit cu propuneri deosebit de valoroase 
care au contribuit la îndreptarea situației. 
Inițiativa pe care ne-a înfățișat-o astăzi va 
constitui un puternic stimulent pentru între
gul nostru colectiv de a obține rezultate mai 
bune în muncă.

— „Brigada de producție și educație" con
dusă de tovarășul loan Cojocaru — a spus in
ginerul Petru Stupu, șeful sectorului III — es
te una dintre primele brigăzi de frontaliști ai 
minei. Inițiativa ei va contribui la crearea ți
nui climat de muncă sănătos, de adîncă res
ponsabilitate muncitorească, în spiritul eticii 
socialiste, stimulînd colectivul Ia muncă mai 
susținută pentru realizarea sarcinilor de plan, 
pentru îmbunătățirea activității în toa'e do
meniile. Aceasta ne obligă să acționăm în 
continuare ca întregul colectiv do muncitori, 
maiștri șl ingineri ai sectorului să devină 
„colectiv de producție și educație socialistă".

Brigadierii, toți ceilalți participanți la cons
fătuirea de lucru au primit cu deosebită căl
dură și interes această nouă inițiativă mine
rească. Minerește, în cuvinte puține dar pline 
de căldură și c’e conținut ei și-au manifestat 
dorința și hotărîrea de a munci pe baza ace
lorași criterii pe caro și le-a propus brigada 
lui loan Cojocaru.

Șefii de brigăzi Constantin Bîgu și Ion Ba
ciu din sectorul III, Hristache Borș din sec
torul IV. Mihai Buzămurgă din sectorul I, Du
mitru Cosfinaș din sectorul de investiții. Ma
rin Ciubăr din sectorul I și alții s-au angajat 
să urmeze exemplul Brigăzii 
ru, să muncească ordonat și 
același timp să învețe și să 
la viața cultural-educativă și 
că totul phntru a obține rezultate superioare 
alît în activitatea productivă cît și în activi
tatea socială. Prim-maiștrii Ion Dănciulescu 
clin sectorul I și Tiberiu Nicolae din sectorul 
IV au arătat că în sprijinul extinderii iniția
tivei, împreună cu întregul personal tehnic, 
își vor aduce în mai mare măsură aportul la 
întărirea muncii educative în rîndul oameni

producție de cărbune să fie de

nllor

bine 
b)

sau in-

a mun-
respect

lui Ioan Cojoca- 
disciplinat și în 
participe plenar 
obștească, să fa-

lor din brigăzi, la organizară mai superioară 
a muncii și la îmbunătățirea condițiilor la 
fronturile de lucru din subteran.

Exprimînd cuvîntul 
Buciuman, secretarul 
mină a arătat că tinerii salută această iniția
tivă și o vor sprijini din toate puterile lor.

Tovarășul loan Șilinca, președintele comite
tului sindicatului a arătat că factorii de con
ducere politici și administrativi de la mină au 
analizat cu multă atenție criteriile pe baza 
cărora și-au propus să muncească în viitor 
minerii din brigada condusă de loan Cojoca
ru, că organizația de partid, Comitetul sindi
catului și conducerea minei apreciază inițiati
va acestei brigăzi ca deosebit de valoroasă 
pentru dezvoltarea spiritului de emulație al 
întregului colectiv în scopul creșterii produc
ției șl productivității muncii, al ridicării efici
enței economice și ca atare vor acorda între
gul sprijin generalizării ei în rîndul tuturor 
salariaților minei. Referindu-se la măsurile lua
te în vederea stimulării morale și materiale 
a „brigăzilor de producție și educație" cu cele 
mai bune rezultate, vorbitorul a relevat că pe 
lingă acordarea titlului de fruntaș în întrece
rea socialistă, cel mal buni dintre fruntași vor 
primi titlul de „MINER DE ONOARE" al ex
ploatării și vor fi înscriși în CARTEA DE 
AUR a exploatării ; brigăzilor cu cele mai 
bune rezultate și cei mai mulți purtători al 
titlului de fruntași si mineri de onoare Ii se 
vor decerna DIPT OME DE ONOARE i cei mai 
buni mineri și lăcătuși mecanici și cele mai 
bune brigăzi vor fi popularizate la radio și 
televiziune, nanouri de onoare, vor fi propuși 
pentru decorări.

In ceea ce privește stimulentele materiale, 
brigada de producție și educație care va obține 
cele mai bune rezultate, va efectua o EXCURSIE 
IN ȚARA la sfîrșitul anului; brigada de pro- 
ducți" și educație cu cele mal bune rezultate 
va obține un PREMIU IN OBIECTE IM VA- 
T OARE DE 10 000 T EI.

— Comitetul oamenilor muncii — a spus în 
cuvînlul său inginerul Aurel Brînduș, directo
rul minei — a îmbrățișat cu mult interes ini
țiativa brigăzii lui loan Cojocarii și va spri
jini prin toate mijloacele ce-I stau Ia îndemînă 
extinderea ei pe întreaga mină, cu convinge
rea că roadele acestui nou mod de participa
re la întrecerea socialistă vor însemna un re
viriment în activitatea generală n minei, in- 
fluențînd pozitiv rezultatele în producție, cîș- 
tigurile și viata minerilor.

Tovarășul Andrei Colda, secretarul comitetu
lui de partid al minei a relevat la rîndul său 
că această valoroasă Inițiativă Izvorîtă din 
dorința minerilor de a transpune cît mai re
pede în viată prețioasele indicații date do to
varășul Nicolae Ceaușoscu. cu prilejul recen
tei vizite de lucru în Valea Jiului, de a înde
plini exemplar sarcinile ce le revin în lumina 
hotărârilor adoptate de Conferința Națională 
a partidului, reflectă înaltul patriotism al mi
nerilor. dragostea lor fierbinte față de partid, 
față de conducătorul său iubit. Organizațiile 
de bază ale partidului, comuniștii minei — a 
precizat secretarul comitetului de partid — 
vor desfășura o largă activitate politico-edu- 
cativă pentru a face ca inițiativa pornită din 
brigada condusă de comunistul Ioan Cojocaru 
să prindă rădăcini adinei în viața colectivu- 

contribuind la încetățenirea modului de 
comunist în rîndurile„ între-

tineretului, tov. loan 
comitetului U.T.G. pe

planului în proporții de 110,6; 
109,6 și 102,5 la sută au Ia ac
tiv și brigăzile — cunoscute 
prin priceperea și hărnicia do
vedită, prin capacitatea lor de 
mobilizare — conduse de Petre 
Tătar, Arpad Kadar și Eugen 
Tamaș.

— Ce preocupări aveți pen
tru luna în curs și... pe mai de
parte ?

— Intenționăm, și ne-am in
teresat de „construirea" tutu
ror condițiilor pentru aceasta, 
să obținem peste 100 ml avan
sare la planul înclinat de pe

„Vom transpune 
în viață proiectele 

și planurile de 
măsuri întocmite 

pentru fiecare 
loc de muncă"!

stratul 13, blocul I, destinat 
pentru asigurarea unei extrageri 
normale a zăcămîntului între o- 
rizonturile XIV b și XIII. Vrem 
să reușim o avansare sporită 
ta galeria din culcușul stratu
lui 4, orizontul XIV b, blocul 
I, pentru a garanta linia de 
front, în perspectivă. Ținînd 
cont de prețioasele indicații da
te de secretarul general al parti
dului, tovarășul Nicolae 
Ceaușescu, la adungrea cu acti
vul de partid din yalea Jiului, 
cu prilejul vizitei de lucru în
treprinse în județul! nostru, am 
întocmit — în vederea unei or
ganizări judicioase ! — proiecte 
și planuri de măsuri, pentru 
fiecare loc de murică, în ceea 
ce privește dotarea și aprovi
zionarea grupelor în cauză. 
Vom urmări cu toată răspunde
rea transpunerea în viață a a- 
ceslora pentru ca în cinstea 
celei de-a 25-a aniversări a 
proclamării Republicii — să ne 
îndeplinim planul anual înain
te de termen, avînd toate con
dițiile pentru a onora exem
plar acest deziderat major al 
colectivului.

lui, 
muncă și de viață 
gutui colectiv.

*

de cald entuziasm, partici-Intr-o atmosferă
panții la consfătuirea de lucru de la mina Lo- 
nea au hotărît să adreseze tuturor colective
lor de muncă de la 'minele din Valea Jiului 
îndemnul și chemarea de a studia cu atenție 
inițiativa lui loan Cojocarii în vederea extin
derii ei cît ma> largi.

mă informa nu era libe
ră, se găsea în serviciu și tot 
în serviciu se mai găsea și o 
alta care tocmai se dusese prin 
piață. După ce ? Că doar nu i 
s-a simțit niciunde prezența. 
Nu putea oare nici una din 
ele să aducă mercurialul la zi ? 
Le oprise cumva, cineva ? I

Să dăm curs invitației vân
zătorului Călinoiu Gh. și să 
mergem și a doua zi.

Luni 2 octombrie a.c. tot ore
le 10. Problema de la platoul 
nr. 3 agrocoop e tot nerezolva
tă. Struguri nu se găsesc. La 
agrocoop „pentru că nu pot fi 
recoltați din pricina ploii", iar 
la C.L.F. pentru că... s-au ter
minat. La unitatea nr. 11 tot 
agrocoop bate vîntul... Pe ușa 
ei scrie foarte vizibil „desfacerii 
zilnică". Dar ce să desfacă atî- 
ta vreme cît nu dispune decît 
de circa 5 kg mere și ouă. In 
rest nimic ? Dar absolut nimic 1

— Cum e posibil ?
— Nu știu, se scuză vînzătoa- 

rea. Pe mine mă aprovizionea
ză șeful 1...

— Și cine e Șeful ?

— Tovarășul Tuțu !
Tuțu. Din nou același tova

răș Tuțu 1
In hale un platou încărcat cu 

fructe frumoase, zarzavaturi

administrația pieții nu. Acum, 
cine o mai fi fost liber ?...

★
Iată cîteva aspecte de loc 

încurajatoare, de loc lăudabile

Mărfuri există dar 
nu pot merge singure 

spre consumator!
legume stă... fără stăpîn. Nu 
vinde nimeni. Al cui o fi ? Pe 
firmă scrie : „Produse gostat" ' 
Din cîte litere o fi răspunsul ? 
Pe vertical, sau pe orizontal ?!

Mercurialul ? Ej bine, acesta 
nu mai e cel din 30 septembrie. 
E din 1 octombrie. Din păcate 
insă toată lumea se găsește în 
2 octombrie, numai cci de la

la adresa celor obligați să nu 
cunoască răgaz pînă nu vor 
materializa deplin cerința impe
rioasă de a lichida definitiv la
cunele care mai persistă în do
meniul aprovizionării. E de 
neînțeles cum de sc manifestă 
incă o. asemenea încetineală în 
direcția promovării de măsuri

angajează urgent

ȘEF MAGAZIN
pentru unitatea 48 televizoare 

Petroșani
Condițiile de angajare și salarizare sînt cele prevăzute 

Je H.C.M. nr. 914/1968 și legea nr. 12/1971.

Informații suplimentare se pot obține zilnic între orele
7—15, de la biroul personal al întreprinderii. Telefon 1804.

JOI 5 OCTOMBRIE

9,00 Deschiderea emisiunii. 
Telex ; 9,05 România în lu
me ; 9,35 Prietenii lui Așchiu- 
ță; 10,00 Curs de limba rusă. 
Lecția a 22-a; 10,30 Micii
meșteri mari; 11,00 Telecine- 
mateca : „Hiroșima, dragostea 
mea" ; 12,35 Telejurnal ; 16,00 
Teleșcoală. Biologie (anul UI 
liceu). Celula. Patentele natu
rii. Fizica (anii II—III liceu). 
Frecarea ; 17,30 Deschiderea
emisiunii de după-amiază. E- 
misiune în limba maghiară ; 
18,20 La volan. Emisiune pen
tru conducătorii auto ; 18,35
Emisiune omagială Zaharin 
Stancu la 70 de ani; 18,50
Teleconferința de presă. Invi
tatul nostru și al dv. tovară
șul Octavian Groza, ministrul 
energiei electrice; 19,20 1001 
de seri ; 19,30 Telejurnal. In 
cinstea aniversării
— Cronica marii

mc — Județul Arad ; 20,20
Pagini de umor : „Retrospecti
vă Walt Disney"; 21,10 Trans
misiunea părții a Il-a a con
certului festiv „România, 
mea de dor" ; 22,00 
despre ei înșiși ; 22,30 „24 
ore".

Radio

Republicii 
întreceri ; 

^O^OOComentariu la 40 de ste-

Munca
pulsează viu, 

deosebit 
de fertil

se materializează îndeosebi în 
mai buna organizare a muncii 
și in creșterea contribuției 
personalului de regie, care, 
sub imboldul îmbunătățirilor 
de care beneficiază, și-a inten
sificat eforturile pentru ca ac
tivitatea la fronturi să se des
fășoare optim, cu rezultate din 
cele mai bune. Se simte preg
nant hotărîrea tuturor mineri
lor și cadrelor tehnice de a 
îndeplini exemplar sarcinile 
ce le revin în trimestrul IV".

prompte, eficiente, în direcția 
controlului mai ales ? Cum de 
[și pot găsi liniște conduceri
le unităților la care ne-am re
ferit acum cînd se cer a se de
pune toate eforturile și a se mo
biliza toate resursele pentru a 
ridica aprovizionarea la nivelul 
exigențelor justificate ale cum
părătorilor. Agrocoopul C.V.L.F.- 
ul, gostatul, dispun de un nu
măr destul de însemnat de sa- 
lariați. Cum e cu putință ca 
aceștia să nu fie t'ăspîndiți pur 
și simplu în rețea pentru su
praveghere, pentru soluționarea 
operativă a aprovizionării ? In 
toate locurile de muncă, ori de 
cîte ori apar niște greutăți, se 
iau măsuri pentru o participare 
generală la soluționare. In a- 
ceste sectoare nu se poate ? Ori, 
se crede cumva că e destul da
că ne-am luat angajamente?!

Să se iasă odată din inerție, 
să intrăm Pe teren și sg dove
dim că sîntem într-adevăr com
petent! în sarcinile pentru în
deplinirea cărora ni s-a dat răs
punderea.

țara
Tinerii 

de

JOI 5 OCTOMBRIE

6,00 Muzică și actualități ; 
7,00 Radiojurnal; 8,00 Suma
rul presei; 9,30 Odă limbii ro
mâne ; 10,00 Buletin de știri; 
10,05 Cu cîntecul și jocul pe 
întinsul patriei; 10,30 Clubul 
călătorilor; 10,45 Formația 
inst. umentală Titel Popovici; 
11,00 Buletin de știri ; 11,15 
Din țările socialiste; 11,30 
Pentru prietenii muzicii cora
le ; 12,00 Discul zilei ; 12,30
întâlnire cu melodia populară 
și interpretul preferat ; 13,00 
Radiojurnal; 13,30 Muzică de 
prînz 14,00 Compozitorul săp
tămânii ; 14,40 Soliști de mu

zică populara ; 
de știri ;
15,15 
16,00 Radiojurnal; 16,30 Știin
ța la zi ;
lare; 17,00 O oră la dispozi
ția dumneavoastră ; 18,00 O-
rele serii ; 20,00 Zece melodii 
preferate ; 20,45 Consemnări; 
21,00 Revista șlagărelor ; 21,25 
Moment poetic; 21,30 Bijute
rii muzicale; 22,00 Radiojur
nal ; 22,30 Concert de seară.; 
24,00 Buletin de știri ; 0,03— 
6,00 Estrada nocturnă.

Buletin
15,05 Tribuna radio ; 

Muzică de estradă ;

16,35 Melodii popii-

Vremea

Tiparul — întreprinderea poligrafică Hunedoara

temperatura maximă a 
la Petroșani a fost de 

grade, 
grad.

de zero 
minus 3

Grosimea stratului de zăpa
dă la Paring: 48 cm.

PENTRU URMĂTOARELE 24 
DE ORE : Vreme închisă, pre
cipitații sub formă de ploaie 
și lapoviță. Vînt slab din sec
torul sudic.

Ieri, 
aerului

2
1

plus 
plus 
fost 
tiv,

iar la Paring de 
Minimele au 

grade și, respcc- 
grade.

Subunitatea Petroșani 40 396


