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

Obiective majore în fața colectivului 
de constructori 

de pe șantierele social-culturale:

Accelerarea ritmului de nccuflc
a obiectivelor care vor trebui

predate in acest an,

In cinstea
celei de-a

a Republicii
aniversări

DECEMBRIE^

pregătirea temeinica a frontului IN1R-0 IIDIRJITA COMPETIȚIE
de lucra pentru BH Sub deviza : „FIECARE MEMBRU AL BRIGĂZII UN_____________________ __ ___________________________________

OX-Î AL INIȚIATIVEI, FAPTEI, CINSTEI $1 DEMNITĂȚII'', O

Dinamica în continuă ascendență a extrac
ției de cărbune, dezvoltarea sub toate aspec
tele a mineritului nostru implică necesitatea 
sporirii gradului de urbanizare a localităților 
Văii Jiului pentru a satisface cerințele mereu 
mai mari în această privință, pentru ca acel 
care coboară treptele adîncurilor să aducă la 
ziuă „diamantul negru" să se bucure de condi
ții de muncă și de viață lot mai înfloritoare.

In cuvîntarea, cu profunde rezonanțe, rosti
tă la adunarea cu activul de partid din Valea 
Jiului, care a avut loc cu ocazia vizitei de lu
cru întreprinse în județul nostru, secretarul 
general ai partidului, tovarășul Nicolae 
Ceaușescu, a subliniat faptul că... ritmul con
strucției de locuințe, în general, este destul de

— Planul pe care trebuie 
să-l onoreze colectivul nostru 
în 1973 ne-a declarat la înce
putul discuției Pe care am 
purtat-o cu dînsul, tov. Du
mitru Stancu, secretarul comi
tetului de partid al Grupului 
de șantiere 
T.C.H Deva, 
lumina celor 
tarul general 
creștere de circa 40 la sută 
față de anul curent și pentru 
a cărui realizare se impun 
măsuri deosebite, o preocupa
re intensă. Se știe că îndepli
nirea unor atari indicatori 
de volum și calitativi vădit 
superiori depinde. într-o pro
porție considerabilă, de pre
gătirea producției, de conjunc
tura creată pentru înfăptuirea 
obiectivelor prevăzute pentru 
perioada care urmează.

Valea Jiului al 
va marca. în 

spuse de secre- 
al partidului, o

că

mare, dar se pare că încă nu satisface. Vom a- 
naliza aceasta — și sper că putem, față de 
ultimii doi ani, să suplimentăm planul în ur
mătorii trei ani cu cile 300—400 de apartamen
te anual, deci cu circa 1000 de apartamente 
în viitorii trei ani. In felul acesta cred că 
putea soluționa în condiții mai bune șl 
blema locuințelor". Aceste Indicații date 
cel mai iubit iiu al poporului constituie 
tru harnicii constructori linii directoare,
cleul declanșator de energii, de emulație în 
munca de zi cu zi, de pe șantiere, presupu- 
nînd, ca pe niște trăsături imanente, năzuin
ța de a spori eforturile, creșterea răspunderii 
fiecărui participant la această operă de edifi
care fără precedent.

vom 
pro- 

de 
pen- 
nu-

bilanțul adi— Desigur 
vității desfășurate pină acum 
pe anul 1972, de către colecti
vul din care faceți parte re
prezintă premisa fundamenta
lă a realizărilor viitoare, 
puteți da câteva repere 
acestui bilanț ?

— Realizările obținute

Ne 
ale

în 
cele 9 lunj trecute din acest 
an constituie 76,1 la sută din 
planul pe 1972. S-au terminat 
și s-au predat 577 de aparta
mente în Valea Jiului din 
cele 921 planificate, adică 190 
la Petroșani, 327 la Vulcan, 
40 la Lupeni, 20 la Hațeg, a- 
poî Liceul industrial minier 
din Petroșani, Piața din Lu
peni, grupul de laboratoare 
la Fabrica de stîlpi hidraulici 
din Vulcan, hala de fabrica
ție și grupul igienico-sanitar

la fabrica de conserve din 
I-Iațeg etc.

Pină la finele anului au mai 
rămas de predat blocurile B 1 
a, cu 66 de apartamente din 
Petroșani, F 1-1 cu 104 garso
niere din Aeroport Petroșani, 
9 c, 9d și 13 c, cu cîte 22 de 
apartamente fiecare, din Vul
can, C 1 cu 80 de apartamente 
și căminul cu 300 de locuri 
la Lupeni, creșa-grădiniță din 
Petrila cu 340 de locuri, spă- 
lătorie-boiangerie Livezeni și 
alte lucrări edilitar-gospodă- 
rești. Din cele 348 de aparta
mente prevăzute ca front de 
lucru pentru 1973 s-au înce
put 162. neatacîndu-se încă

Convorbire realizată de 
ing. Traian MULLER

toate brigăzile do frontaliști și cameriști de la E.M. Lonea
sint hotărîți să-și măsoare forțele și hărnicia în marea între- 
cere ce se desfășoară în cinstea celei dc-a XXV-a aniversări 
a proclamării Republicii. <§> Intr-o confruntare directă, 250 
de mineri au îmbrățișat inițiativa lansată de front a l i ș t i i c o n -
duși de minerul loan Cojocaru.

Tensiunea întrecerii socialiste se intensifică cu fiecare 
zi ce ne apropie de cea de-a XXV-a 
mării Republicii. Fapte noi se adaugă 
a colectivelor minerești, 
lele cele mai înalte ale

In această atmosferă
re, colectivul exploatării 
tele. Toate brigăzile de 
elită, conduse de IO AN l _________ _____ _ ___ __
MOLNAR, CONSTANTIN TIȚOIU, ZAHARIA BĂLĂUȚĂ, 
MARIN CIUBĂR, MIHAI BUZĂMURGÂ, CRISTACHE BORȘ, 
au îmbrățișat inițiativa ortacului lor loan Cojocaru : BRIGA
DA DE PRODUCȚIE ȘI EDUCAȚIE 1 — urmărind obținerea

Eveniment de prestigiu în 
sociologia românească, sim
pozionul științific consacrat 
examinării complexelor pro
bleme ale stabilizării forței 
de muncă și-a continuat lu
crările ieri, fiind condus dc 
tovarășul CLEMENT NE
GRUȚ, prim-secretar al Co
mitetului municipal de partid 
Petroșani. Au’ fost supuse 
dezbaterilor următoarele co
municări : „Aspecte ale sti
mulării materiale și stabili
zării muncitorilor mineri 
din Valea Jiului" — conf. 
AUREL POP și lector FLO
RIAN IOVAN de la I.M.P. ; 
„Dinamica forței de muncă 
și fluctuația" — 
DORU, cercetător 
la Centrul de 
București ; „Probleme 
selecției cadrelor pentru in
dustria minieră" — VIORI
CA EDELHAUSER, psiholog 
la S.C.S.M. ; „Unele măsuri 
privind pregătirea persona
lului la C.C.P." — IOAN 
KARPINECZ, director Ia 
C'.C.P. și ing. ION CODREA ; 
„Unele considerații privind 
fluctuația tineretului" — 
CAMELIA ZLATE, cercetă
tor științific la Centrul de 
sociologie București; „încer
care de tlpologlzare a com
portării de conducere a 
maistrului" — GHEORGHE 
NICOLAE și DOINA PINCA, 
cercetători științifici la Cen
trul de sociologie București : 
„Unele aspecte ale influenței

MARCEL 
științific 

sociologie 
ale

serviciilor sociale uzinale și 
urbane în procesul de scă
dere al fluctuației în muncă" 
- ALEXANDRU STAIIL, 
cercetător științific la Cen
trul de sociologie București; 
„Probleme ale perfecționării 
pregătirii și utilizării cadre
lor tehnice de Ia exploatări
le miniere Lonea, Dîl.ja și 
Livezeni" — studiu realizat 
de un colectiv în cadrul sec
ției de sociologie a Univer
sității serale de marxism-le
ninism din Petroșani, susți
nut de ing. FRANCISC KE- 
REKES, de la E.M. Bărbă- 
teni : „Unitatea familiei ca 
motivație a fluctuației" — 
ARGENTINA ITRUȚĂ, cer
cetător Științific la Centrul 
de soclodogie București ; 
„Unele implicații sociale ale 
poluării 
SANDA 
dr ing.
I.M.P. : 
ență și 
ției forței de muncă în Va
lea Jiului" — ing. CON
STANTIN BECHEANU,
Trustul de construcții C.F.R. 
București și ing. OCTAVIAN 
GABOR, ICEMIN Bucu
rești : „Cerințe ale mutațiilor 
de conștiință socialistă, în con. 
dițiile programului de lucru 
de 6 ore" 
CIU, lector 
nicările. în 
ținute de
Valea Jiului ai fenomenului 
de fluctuație, au prilejuit

Văii Jiului" 
KRAUSZ și

NAGY BEL A, de la 
„Factorii <le influ- 

tendințe ale fluctua-

dezbateri bogate, o seamă 
de soluții practice. Au par
ticipat la discuții sociologii 
GH. KEPES, EM. GOLD
STEIN, lectorul SEPTIMIU 
KRAUSZ, conf. dr. ing. AU
RELIAN SIMIONESCU, conf. 
AUREL POP, conf. NICOLAE 
TODERICIU, de la I.M.P., 
IOAN KARPINECZ, direc- 
tor în C.C.P.

In încheierea simpozionu
lui științific „Probleme ale 
stabilizării forței de muncă", 
care a avut loc la Institutul 
de mine din Petroșani vineri 
și sîmbătă, au vorbit, din
tre participanți, sociologul 
GHEORGHE KEPES, care a 
relevat excelenta organizare 
și desfășurare a acestei pres
tigioase reuniuni științifice, 
și EM. GOLDSTEIN, cerce
tător științific principal la 
Centrul de sociologie Bucu
rești, care a subliniat valoa
rea ridicată a acestui veri
tabil schimb de experiență 
științifică, utilitatea Iui 
cercetarea viitoare.

Tovarășul CLEMENT NE- 
a evidențiat contri- 

Ce au fost aduse în 
simpozionului de că- 
care activează în do- 
vast al sociologiei, 

prezentate, a 
împreună

(Continuare în pag. a 4-a)

— AUREL SU- 
la I.M.P. Comu- 
special cede sus- 
cercetători din

— ing. 
conf.

în

XXV-a

6S

ADUNĂRII
A O.N.U.

CU SCRISOAREA DV. IN 
FAȚA.

TA CU 
CHEIA 
MUNCA 
I.OR.

NOTE DE CĂLĂTORIE: 
ITALIA.

Mini-MAGAZIN.
(în pag. a H-a)

aniversare a procla- 
la cronica de muncă 
ele, își întrec co- 
performanțe. 
efervescență creatoa-

LEGĂTURA NEMIJI.OCI-
PRACTICA —
REUȘITEI IN
CERCETĂTORI-

DE AZI :

IN DEZBATEREA ADU
NĂRILOR GENERALE 
PENTRU DĂRI DE SEA
MA ȘI ALEGERI.

se întrec pe 
propriilor lor 

i generală, de 
miniere I.onea își reafirmă rezulta- 
frontallști și cameriști, brigăzi de 

BACIU, COSTACHE BÎGU, TRAIAN 
, ZAHARIA BĂLĂUȚĂ.

Evidenfiafii întrecerii
t „Ziua petrolistului

GRUȚ. 
buțlile 
cadrul 
tre cei 
meniu) 
„Aspectele 
spus vorbitorul, 
cu soluțiile preconizate pen
tru Valea Jiului. își vor 
găsi aplicabilitate. Se va

IN ZIARUL

PE URMELE MATERIALE
LOR PUBLICATE.

pag. a IlI-a)

LUCRĂRILE
GENERALE
FAPTUL DIVERS PE GLOB
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Ca și cărbunele, petrolul, are 
în țara noastră o veche tradiție. 
Existența țițeiului în România 
este pomenită în diverse scrieri 
datînd din secolul al XVI-lea. 
Abia în 1857 este însă marcat 
începutul industriei de petrol, 
cînd se înregistrează oficial o 
producție de 275 tone țiței și ia 
ființă prima rafinărie la Rîfov, 
lîngă Ploiești. La mijlocul vea
cului trecut, România era prima 
țară din lume unde se înregistra 
o producție oficială de țiței și 
Bucureștiul primul oraș iluminat 
cu petrol lampant. De la „focu
rile nestinse" — pomenite în 
hrisoave, de la hecnele minate 
de cai și primele distilerii rudi
mentare de petro), de la mijlocul 
veacului trecut, la modernele 
Instalații de foraj și marile ra
finării de astăzi, istoria petrolu
lui românesc a parcurs o cale 
îndelungată. Industria de petrol 
din țara noastră este deci una 
din cele mai vechi ramuri ale 
economiei naționale, far petro
liștii sînt moștenitorii unor stră
vechi tradiții. Pe filele îngălbe-

nite de vreme, petroliștii au 
crustat cu sudoare și singe eve
nimente memorabile : săparea
sondelor în condițiile vitrege a- 
le f rimelor începuturi, eroicele 
lupte din 1933 pentru pîine șl 
dreptate socială, bătălia pentru 
reconstrucție după pustiit >rul 
dezastru al războiului.

In fiecare an, la începutul lu
nii octombrie, petroliștii din în
treprinderile de foraj, din sche
lele de extracție, din rafinării și 
celelalte unități petroliere sărbă
toresc „Ziua Petrolistului", ziua 
celor care prin munca lor neo
bosită și plină de abnegație ex
trag .și prelucrează țițeiul, impor
tantă bogăție a subsolului pa
triei noastre. Această sărbătoa
re este lin omagiu adus luptelor 
glorioase ale generațiilor de pe
troliști, o recunoaștere a mun
cii rodnice în decursul multor 
decenii a celor ce-și aduc apor-

In sala de apel a minei Peiriîa, ieri după încheierea pri
mului schimb, comitetul sindicatului și comitelui oamenilor 
muncii ale exploatării miniere au evidențiat sărbătorește co
lectivele sectoarelor fruntașe ale minei pe primele cinci zile 
ale lunii octombrie — sectorul II producție și sectorul XI 
investiții — ca și celelalte sectoare șl brigăzi ale minei ca
re în aceeași perioadă au obținut realizări de prestigiu. La 
întrunirea festivă organizată cu acest prilej, cîteva ore du
pă ce la dispeceratul minei cifrele consemnau realizarea pla
nului producției de cărbune la toate sectoarele 
cedentă — ritm pe care colectivul este hotărît 
ze șl în continuare — au participat mare parte 
riațl — muncitori, tehnicieni și ingineri — care 
mat intr-un singur glas mulțumirea pentru noile 
create, pentru traducerea în fapt a măsurilor pe 
varășul secretar general al Partidului Comunist 
Nicolae Ceaușescu le preconizase cu ocazia vizitei 
lucru în Valea Jiului, cu prilejul intilnirii directe cu oame
nii muncii petrilenl, al căror oaspete a fost.

Colectivul sectorului II producție, condus de inginerul 
Arghir Păcurarlu raporta în dimineața zilei de 7 octombrie, 
depășirea sarcinilor la producția de cărbune cu 235 tone — 
rod al hărniciei întregului colectiv, îndeosebi al brigăzilor 
din abatajele frontale ale sectorului conduse de Vasile

In ziua pre- 
să-1 păstre- 
dintre sala- 
șl-au exprl- 

condițli 
care to- 

Român, 
sale de

IN COMUNA
POPULARĂ

PINGIOU

de 
din 
cu

de 
mi-

trecute, peste 75 
la Grupul școlar
Petroșani au parti- 

deosebită însuflețire
acțiune de muncă vo- 

de 
școa- 

— în ve-
sporturilor 

— o pîrtie de schi

(Continuare în pag. a 4-a)

mu

(casnice, 
variate, 

veioză de 
frigiderul 
de la o

rînd, în activitatea 
pentru populație, 

prima oricînd

volens-nolens, un 
altul e nevoit să-l 

un moment dat — 
vor reuși. Și nici 
să reușească, alîta

puține ziarul
„ridicat" problema — 
în răspunsurile acor- 
sesizări ale cititorilor,

Cu ghidul la sporturile 
de iarnă

Zilele 
elevi 
nier 
cipat 
la o
luntar-patriotică inițiată 
organizația U.T.C. din 
lă. Ei au amenajat 
dorea practicării 
de iarnă 
și săniuțe pe dealul Institu-

tului de mine. Printre cei mai 
vrednici participant se nu
mără elevii Gheorghe Dami
an, Costică Matei, Viorel Sa- 
viuc. Gheorghe Ciubotarii!, 
Izidor Tiplea, Artimon Gran- 
cea.

Evoluînd astfel pe o pîrlie 
„proprie", satisfacția victorii
lor la schi și săniuș va 
mai deplină.

EMOȚII IN PREMIERĂ LA 
MINA URICANI

Studenții Nicolae Popescu, 
Gheorghe Negruț, Dorin Ră- 
doi și Mitică Mitucă surprinși 
de obiectiv, înaintea intrării 
în mină — intrare care co
incide cu prima zi din prac
tica începutului de an uni
versitar.

Nicolae BIVOLU

(Continuare în pag. a 4-a)

In atelierele de mecanisă fină ale cooperației meșteșugărești

r e

Nu de 
nostru am 
îndeosebi, 
date unor 
în felurite însemnări critice —
greutăților pe care le-au întîm- 
pinat și Ie mai întîmpină cetă
țenii municipiului, în ce priveș
te repararea și întreținerea unor 
obiecte de nz divers 
în special) extrem de 
(De la... o miniaturală 
noplieră și pină la 
„Eram", masiv și alb, 
mașină de scris portativă și pî- 
nă la eleganta mașină de cusut 
„Ileana"!). Specificăm, de la în
ceput : introducerea în treburile 
gospodărești cotidiene, an de 
an, a noi și noi auxiliare „me
canizate" cere, pretinde chiar cu 
acuitate, necesitatea stringentă 
a diversificării continue a ga
mei de prestații corespunzătoa
re. Aceasta nu implică — dimpo
trivă ! — angajarea proporționa
lă a... justificărilor. Oricît ar în
cerca acestea (adică justificările 
formale) să acopere, întocmai ca

o pătură mult prea îngustă și 
prea scurtă obstacolele ce nu 
contenesc să apară pe drumul 
dintre solicitări și rezolvări — 
pe care, 
cetățean sau 
străbată, la 
categoric nu 
nu au cum
timf cit oamenii știu bine că. 
in primul 
prestațiilor 
primează și va
CALITATEA. In afara respectă
rii preceptelor calității, repara
țiile devin... retușuri false, care 
— aidoma 
teșugite, 
fotografilor de duzină (cu 
fără autorizație) 
tor mari, demne 
mai mult strică

Cooperativele
„Unirea" (din Petroșani) și „De
servirea" (din Lupeni) sînt și 
ele, firesc, chemate să contribu
ie efectiv la satisfacerea inte
grală a solicitărilor, a tuturor 
cerințelor ce le stau în față, în

„creionărilor" nemeș
ei! pensulă fină, ale 

sau 
pe „operele" 
de rame aurii, 
decit ajută... 
meșteșugărești

lumina actualelor „comandamen
te" sociale. Ne-am propus, în 
cele ce urmează, să aducem în 
discuție (fără a pretinde că vom 
putea epuiza întreaga sumă a 
nuanțelor sale) un aspect al de
servirii. în aceste cooperative
— mai (.reels, activitatea ateli
erelor de mecanică fină. Și a- 
ceasta, cu atît mai mult cu cit 
unitățile, de care nc vom ocu
pa, au fost create ca urmare a 
necesității diversificării servici
ilor către populație — imperativ 
de importanță majoră, cu deose
bite implicații economice și ce
tățenești. Nu intenționăm să stă
ruim, aici asupra problemei mo
dului cum au înțeles colective
le celor două cooperative acți
unea aceasta cu caracter perma
nent. După cum se știe, la tim
pul cuvenit, am anunțat public 
înființarea tuturor noilor secții
— reflectare a existenței unor 
preocufări neîndoielnice în di
recția extinderii serviciilor pen
tru populație. Ne interesează, 
de data aceasta, modul cum se

desfășoară dialogul permanent 
dintre cooperativă și populație, 
în direcția reparațiilor despre 
care aminteam mai sus... Și vom 
începe printr-o... concluzie s a- 
cest dialog nu decurge deloc 
firesc, lin, normal. Cooperative
le se „exprimă" bîlbîit, în „ter
meni" (a se citi reparații) banali, 
anodini, șterși și fără coloratu
ră ; clicnții, în consecință, se 
indignează, reclamă, nu acceptă 
să-și ia „marfa" înapoi, nerepa
rată întocmai, nu pregetă în a 
arunca, cu furie sau fără, ori
cînd, „anatema" asupra valorii 
muncii unor oameni, a reparați
ilor executate de meșterii coope
rativelor. De ce ? Pentru că, se 
pare, un prestigiu cîștigat cînd- 
va, categoric cu trudă, tinde să 
se piardă pe drum, în „nămolul" 
nein de plinirii obligațiilor.

Am ales, spre a le pune azi

I. . . . . . . . .

Ș caldă și unde zăpada nu este cu- 
§ noscută decit
S ar 
§ ai 
Sie.

I. . . . . . . . . .. .
Ș canale și lacuri, printre întin- 
S se culturi de orez și trestie do 

zahăr, grădini de legume, pa
jiști cu pomi fructiferi, spre 
comuna populară Pingiou, din 
județul Nanhai. Case vechi, cu 
cornișe răsfrînte, acoperite cu 
țiglă cenușie, păstrează tradițio
nalul stil arhitectonic chine
zesc, care se îmbină cu stilul 
modern al construcțiilor din 
piatră și beton. Pe o mare în
tindere 
de sate 
Pingiou 
tre. Aci 
Ic mai 
cole din Deltă, 
gazde ne informează 
zarea numără 64 000 
tori — organizați în 
brigăzi și 272 echipe 
ducțic.

Cu toate că localitatea este 
situată înlr-o zonă propice a- 
gricullurii, localnicii au avut 
totdeauna de suferit fie din 
cauza secetei, fie din cauza 
precipitațiilor excesive, inunda
țiile făcînd, uneori mii de vic
time. Ni se spune că aci era 
de ajuns să nu plouă cîteva zi
le, pentru ca seceta să-și arate 
colții și, invers, dacă ploua cî
teva zile la rînd, totul era com
promis.

Plecînd de la această situa
ție, a fost nevoie să se treacă 
la măsuri care să corecteze na
tura, punînd-o cu adevărat în

Imaginea unei călătorii în o- 
rașul Canton — denumit „per-

din 
fi incompletă 

vizita și împrejurimile 
Ne-am îndreptat, așadar, 

șoseaua care leagă orașul
delta fluviului Sitzian, trecînd 
prin regiuni cu o vegetație 
subtropicală, șerpuind printre

cărți 
dacă nu 

sa
pa 
de

V. TEODORESCU

(Continuare în pag. a 4-a)

sini răsfirate cele 91 
și cătune ale comunei 

— ținta călătoriei noas- 
se află una dintre ce- 

importante unități agri- 
Primitoarelo 

că așe- 
de locui- 

17 
de

mari 
pro-

Ion GĂLĂȚEANU 
corespondentul Agerpres Ia 

Pekin

(Continuare în pag. a 4-a)



2 Steagul roșu DUMINICA 8 OCTOMBRIE 1972

Importanța S.C.S.M.-ului în viața mineritului este mai 
presus de orice discuție. E suficient să amintim că aici se 
verifică (și se stabilesc) parametrii de funcționare a explozi
vilor, se realizează aparaturi care permit omului să extragă 
cărbune mai mult, mai ușor, fără riscuri. Grija pentru om, 
pentru sănătatea lui se manifestă prin atenția acordată pro
blemelor de aeraj. Dornic să aflu amănunte despre această 
ultimă problemă vitală pentru procesul de extracție, m-am 
adresat inginerului IOAN MATEI, cercetător principal la 
S.C.S.M., specialist în probleme de aeraj.

— Care ar fi ultima lucrare 
acceptată de beneficiar, lucrare 
ta care ați participat direct ?

— împreună cu colegii mei, 
di-, ing. GHEORGHE MICHEȘ, 
șef de secție, cercetător și ing. 
IFLORICA BALTAREȚU, am 
realizat lucrarea : „Ejector de 
aer bazat pe efectul Coandă", 
acceptată de centrală, dată de
ja în producție de serie.

— Avantajele acestui aparat ?
— Elimină zgomotul, poate 

li folosit la locuri periculoase 
cu metan, prezintă marele a- 
vantaj de a nu avea piese în 
mișcare și în plus beneficiază 
de un preț de cost foarte scăzut.

— Cu ce vă ocupați in pre
zent 1

— Avem (același colectiv po
menit mai sus) o altă temă in
teresantă : „Prelucrarea automa
tă a parametrilor de aeraj". 
Momentan lucrăm la transpu
nerea datelor curente la pro
gramul calculatorului. Apoi 
(participarea la alt „titlu" care 
reprezintă o metodă operativă 
de proiectare și de dimensio
nare a instalației de aeraj par
tial. lucrare la care sperăm să 
ne aducem o contribuție origi
nală, pe care o dorim cît mai 
substanțială.

— Să-ncercăm o „cotitură" 
in discuție.. Cum stați cu tim
pul liber ?

— Deocamdată nu-mi permit 
așa ceva. Lucrez intens la teza 
de doctorat cu titlu „Influența 
factorilor de exploatare asupra 
variației conținutului de metan 
din curenții de evacuare".

— La începutul convorbirii 
noastre „neînregistrate" îmi 
spuneați că la Institutul de 
•mine erați bine pregătit teore
tic, aproape de loc practic. Cum 
se. face că în acest institut. 
(S.C.S.M. — n.n.) ați devenit un 
foarte bun „practician" ?

— Baza planului nostru (le 
cercetare o constituie proble
mele unităților noastre miniere. 
Ca atare pentru fiecare proble
mă ne deplasăm la fața locului, 
luăm probe, proiectăm și rea
lizăm la dimensiuni reale piese 
care „pe hîrtie" arată altfel. 
Gîndiți-vă la un ventilator, de 
exemplu t ce simplu e ca „pro
iect", dar cînd te trezești în

fața unui gigant cu o „aripioa
ră" dc cîțiva metri...

— Cum se ajunge la o ino
vație 1 Să luăm, de pildă, pe 
cea care a „deschis" discuția 
noastră...

— Evident, e vorba la înce
put de „acumulări". Fără a ști 
cam tot ce s-a făcut în lume 
în acest domeniu, nu poți rea
liza mare lucru. Informarea — 
ca și o bună pregătire teore
tică — își are importanța ei de 
necontestat. Urmează stadiul de 
„inspirație", atunci cînd o stră
fulgerare de moment poate sta
bili, în mare, „tiparul" inven
ției. O sugestie, oricît de neîn
semnată la prima vedere, poate 
deveni capitală pentru o in
venție. In ce privește „Ejecto- 
rul...“ poate că „străfulgerarea" 
a venit atunci cînd am citit 
amintiri despre Coandă. Scria, 
undeva, că efectul „Coandă" i 
„se poate aplica în ventilarea 
minelor". Asta ne-a pus pe gîn- 
duri ; așa am ajuns la... o pro
ducție de serie.

— S-a subliniat, în diferite 
ocazii, importanța practicii. 
Există tendința din partea unor 
„practicieni" convinși de a nega 
însemnătatea unor studii care 
nu au aplicație imediată în 
practică, a teoriei în general. 
Care e părerea dumneavoastră 
in această privință ?

— Evident, orice absolutizare 
e dăunătoare. Dacă am nega 
total importanța teoriei nu am 
fi mai departe de... descope
rirea focului. Se ridică apoi 
o altă chestiune i studiile apa
rent ,,pur“ teoretice, dar care 
au o importanță excepțională 
pentru practică. Fără a-i atribui 
epitetul susamintit, aș mențio
na totuși o lucrare a noastră i 
„Instrucțiuni pentru calculul 
debitului de aer necesar în 
fronturile în fund de sac". B 
inutil să accentuez importanța 
acestor instrucțiuni pentru sta
bilirea parametrilor principali 
aferenți unei instalații de ven
tilație. In final se ajunge la 
exploatarea eficientă a unor a- 
semenea fronturi de lucru, la 
oreșterea cantității de cărbune 
extras.

Convorbire consemnată de 
Lucian STROCHI

3 august 1972. Ne intimpină 
grănicerii italieni, apoi vameșii. 
Sînt chipeși, bruneți, foarte po- 
liticoși iar cînd află că sintem 
români devin și prietenoși Ma
șina urcă mereu, o serpentină 
după alta. Pe un platou, primul 
„cimitir" de mașini, imagine 
care ne va deveni treptat fa
miliară. Aici odihnește...... Mă-
ria-sa automobilul" — acest a- 
devărat mit al omului modern 
— intr-o enormă îngrămădire, 
de caroserii de toate mărimile, 
tipurile, culorile și... grade de 
uzură. Asistăm la munca migă
loasă și sistematică a unui e- 
norm utilaj — manipulat de 
un om — un fel de macara- 
presă. In foarte scurt timp, ma
șina este scoasă din grămadă 
și presată, transformată intr-un 
cub de metal, caraghios de mic. 
apoi așezată ordonat îp vraf cu 
alte cuburi, și ele foste mu-ini. 
Toate vor lua drumul furna
lelor sau... vor fi expuse drept, 
sculpturi ultramoderniste, in 
cine știe ce expoziție la modă.

La o cotitură, apare deodată, 
sub noi, așezat intr-un frumos 
golf, TRIESTUL. Coborim spre 
oraș și... intrăm in „groapa cu 
lei". O aglomerație de mașini 
de nedescris, depășiri in ma
re viteză și urlete de motor am
balat, depășiri efectuate frec
vent și pe dreapta. Opriri bruș
te la stopuri, cu scrîșnete. de 
cauciucuri și (rine, apoi porniri 
ca din pușcă, cu ambalări la 
maximum ale motorului. Dacă 
nu reușești să te încadrezi in 
acest ritm un cor de claxoane 
și capete scoase pe geamuri te 
trezesc... la realitate. Toate a- 
ceste adevărate cohorte de ma-

șini se grăbesc, se grăbesc. Oare 
încotro ?

Găsim cu mare dificultate un 
loc de parcare. Orașul, dominat 
de impunătoarea siluetă a fa
rului. este cel mai mare port 
murit im al Adriaticii. Debușeu 
maritim al Austriei și în parte 
și al Iugoslaviei, a devenit te
ritoriu liber după 1944. sub tu
tela O.N.U.. apoi în 1954, în ur
ma unui plebiscit, va aparține 
Italiei

Ne continuăm drumul spre 
Veneția, Trecem prin Mestre, o 
mare aglomerare industrială și 
cu mult fum. Traversăm un pod 
lung de peste 4 km, construit în 
1933 și, deodată, aerul devine 
pur, străveziu, cerul parcă mai 
albastru, se contopește cu marea 
și cu albul și auriul palatelor. 
Sintem în Veneția.

Trecutul orașului se pierde. în

Nenumărate canale pornesc 
din Grand Canale sau din la
guna din jur, inlocuind adesea 
străzile și pe ele intîlnești nu
meroase bărci cu motor sau 
gondole, transportând turiști 
sau mărfuri. Edificiile sînt la 
nivelul suprafeței apei, așa in
cit afirmația că Veneția este un 
oraș răsărit din apa lagunei, 
este o realitate.

Trecem pe lingă nenumăra
te mici magazine, multe cu 
mărfurile expuse pe stradă. 
Splendide obiecte de artizanat, 
aici o adevărată industrie tu
ristică. unele adevărate opere 
de artă, din piele lucrată, din 
sticlă de Murano, atrag priviri
le turiștilor. Numeroase biju
terii expuse în vitrine, splendi
de lanțuri și medalioane din

Mote c e că ătorie

*
*
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* 
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Ați cumpărat, după cîte am înțeles din 
scrisoarea dv„ tovarășe loan Drăgulescu (Pe
troșani, str. Karl Marx nr. 17), o sobă emaila
tă, „Super 2", model 108, în stare bună de 
funcționare. S-au defectat, între timp, ușa de 
alimentare și plita. Avînd în vedere instruc
țiunile de folosire a sobei — care spun clar 
că se vor folosi numai piese de schimb livra
te de întreprinderea furnizoare — ați solicitat, 
în toate magazinele de specialitate din Valea 
Jiului (și nu numai de aici) piesele necesare, 
bineînțeles contra cost, c’ar vi s-a răspuns că 
nu există și că nici n-au primit vreodată. Este a- 
devărat, pe undeva, în acest „circuit", ceva nu 
funcționează normal 1 Ce să faceți ? Ce v-am 
putea sfătui, în conjunctura actuală, decît să 
vă adresați întreprinderii furnizoare... Noi aș
teptăm însă și un răspuns ferm din partea 
O.C.L. industrial, pentru a-1 aduce la cunoștin
ță cititorilor.

Am consultat, pentru dv., stimată tova
rășă M. N. din Petroșani, părerea unui medic 
pediatru, așa incit, acum, vă putem răspunde 
precis: medicul de circumscripție a avut drep
tate — la diagnosticul stabilit de medici, pen
tru boala fetiței dv., nu există formă urgentă 
de tratament medicamentos. E vorba despre 
o tară de lungă durată. Conform diagnosticu
lui, repetăm, medicul nu are dreptul să vă 
acorde certificat medical, pe timp cît de cit 
limitat...

4- Da, aveți dreptate și, conform așteptări
lor dv., vă oferim, tovarășe Grigore Mămară 
(Lupeni, str. Parîngului, bloc A 6, ap. 37) un...

răspuns favorabil. E fipesc să existe și la E.M. 
Bărbăteni un chioșc sllmentnr. ftă sperăm că 
problema va fi rezolvată. Perturbațiile în func
ționarea televizoarelor, cred, că știți, se da- 
toresc nu numai dereglărilor de la releul din 
Paring... Că strada dv. a rămas desfundată, de 
atîta timp, la fel aveți dreptate I Neajunsurile 
despre care ne vorbiți, pot și trebuie să fie 
remediate urgent. Semnalați I.G.L.-ul că în 
blocul dv. curge apa prin pereții băilor. Că 
deja e tîrziu...

<£> Sînteți îndreptățit, tovarășe Petre Tără- 
șilă din Petrila, să pretindeți I.G.L.-ului (per
sonal tovarășului Iacob Chioreanu, șeful sec
torului Petrila) să nu vă mai ofere... „necazu
rile" din anul trecut in alimentarea blocurilor 
(ce aparțin de - centrala nr. 3) cu căldură și 
apă caldă. Să sperăm că... am fost auziți 1

*

*

negura vremurilor străvechi. In 
secolul V, locuitorii din ve
chea Veneție, o provincie roma
nă, s-au retras de pe țărmuri
le Adriaticii din calea arma
telor lui Attila, refugiindu-șe 
pe 118 mici insulițe din lagună. 
Cea din mijloc, Rialto, a deve
nit reședința guvernatorului bi
zantin al Mediteranei Orientale, 
care și-a luat în anul 697 titlul 
de doge. Veneția și-a consoli
dat neîncetat puterea, înlătu- 
rînd treptat Genova ca putere 
maritimă. Se construiesc nenu
mărate palate, edificii publice 
se string nenumărate comori 
de artă, odoare, bijuterii, aduse 
din Orient. Marea comoară a 
Veneției înseamnă pînzele lui 
Giorgione, Tițian, Tintoretto, 
Veronese, Caualetto și mulți al
ții.

După marile descoperiri geo
grafice, Veneția decade trep
tat; totuși ea continuă să exer
cite asupra turiștilor și oame
nilor de artă de pretutindeni, o 
mare fascinație, pe deplin jus
tificată. Nicolae lorga spunea 
despre ea : „Veneția nu este un 
oraș frumos, ci un oraș unic".

Parcăm mașina pe o insulă, 
transformată în loc de parcare 
pentru 3 000 de mașini. Plim
barea noastră începe din piața 
Romei. Pașii ne poartă pe stră
duțe înguste, pavate cu dale 
mari de piatră, vechi parcă de 
cînd lumea, prin mici piațete 
In jurul cîte unei fîntîni tipic 
italiene, împodobite cu frumoa
se statui de marmoră sau bronz.

aur, in stiluri specific veneție- 
ne.

Brusc, perspectiva sc deschi
de. Ne oprim uimiți, în fața u- 
nui decor ca de basm. Sintem 
în piața San Marco, celebră în 
întreaga lume, punct de atrac
ție pentru milioane de turiști, 
ea formează un „salon de mar
moră" de 175 m lungime. Sute 
de porumbei se lasă fotografiați 
și primesc hrana din mină. Pia
ța este înconjurată de splendi
de galerii, după care au fost 
copiate galeriile palatului re
gal din Paris, adăpostește ma
gazine de lux și cîteva restau
rante și cafenele. Aici a fost 
secole de-a rîndul centrul po
litic și religios al orașului. 
Acum ea este simbolul fru
museții și una din splendorile 
întregii lumi.

Pășim cu emoție treptele Ba
zilicii San Marco, alături de 
mii de vizitatori din toate colțu
rile lumii, veniți ca la un mo
dern pelerinaj pe aceste locuri 
glorioase. Biserica a fost cons
truită în secolul al IX-lea. Fața
da este dominată de pătru co
losale statui de cai din bronz, 
aduse in 1204 de pe hipodro
mul din Constantinopole.

Pe pereți plăcile de marmo
ră policromă, cu mozaicuri de 
aur, porfir, jaspe, agate, mo
zaicuri comparabile prin splen
doare și coloritul lor, numai cu 
cele din Rayena. Ele ocupă o 
suprafață de 4 000 de metri pă- 
trați și au fost executate în 
decurs de 700 de ani.

Ne reține atenția Dansul Sa- 
lomeii, una din cele mai fru
moase mozaicuri din biserică.

O impresie deosebită produce 
catapeteasma numită Pala 
D’Oro, operă de orfevrerie bi
zantină, lucrată în anul 976. de 
o inestimabilă valoare artisti
că : de formă dreptunghiula
ră, de 3,50 pe 1.40 m este <>< ți
pată cu 80 de plăci din email 
colorat, bătute cu un mare nu
măr de pietre prețioase, mai 
ales rubine și. safir, pe o tăblie 
din aur sculptat.

In presbiteriu se găsește Im 
frumos sarcofag cu moaștele 
sfintului Maircu. Tezaurul adă
postește o deosebit de valoroa
să colecție de relicve, de ose
minte ale diverșilor sfinți, prin
se în splendide monturi de aur.

La ieșirea din biserică, sin
tem orbiți de lumina puternică 
n soarelui, reflectată în marmu
ra albă. roz. verzuie a palate
lor din jur.

Ne oprim în fața turnului o- 
rologiului, cu celebrul său clo
pot. unde două gigantice sta
tui de bronz, supranumite Ma
orii, bat în clopot trecerea tim- 
pu lui.

Vizităm apoi impunătorul pa- 
lat al lorzilor, construcție înce
pută în secolul IX în stil bi* 
zantin. Urcam monumentala 
„scară a giganților" străjuită 
de statuile lui Marte și Neptun 
și pătrundem în palat. Străba
tem numeroase săli, fastuos or
namentate, cu numiri ce evoca 
pagini din glorioasa istorie a 
Veneției, sala celor patru porți, 
sala colegiului, sala senatului.

Pe pereți frumoase picturi 
ale maeștrilor venețieni cocă 
pagini din istoria orașului.

Trecem cu emoții pe „poarta 
suspinelor" care unea palatul 
cu închisorile, după care ne o- 
prim în fața celulei umede și 
întunecoase, acoperită cu plăc4 
de plumb unde a fost deținut 
Casanova, celulă pe care el o a- 
mintește în memoriile sale.

Stăm la rînd pentru a lua 
liftul care ne va urca în Cam
panila. un turn-clopotniță înalt 
de 99 metri. De pe înălțimea 
lui se deschide o splendidă 
perspectivă asupra Veneției și 
a insulelor din jur.

Ne despărțim cu greu de 
aceste frumoase locuri și luăm 
un „vaporetto" care ne va pur
ta pe Grand Canale, prilejuin- 
du-ne o trecere in revistă a nu
meroase și splendide palate 
care se înșiră pe mal, dintre ca
re se remarcă îndeosebi cele
brul „Pal D'Oro", palatul do 
aur, cel mai bogat din Veneția-, 
azi o galerie vestită de pictură.

...Tîrziu, lăsăm în urmă Ve
neția, luînd-o totuși cu noi. In 
amintiri care vor rămîne ne
șterse.

Dr Emil LApADATU
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nevasta, 
că „in- 
„s’tăpîn" 
după ce

Stăpînul legal

„L’Express" 
cercurile 

eficacitatea horoscopului cabalin

Călătorie 
sui-generis

Cetățeanul american Russell 
Oliver întreprinde o călătorie 
mai puțin obișnuită în zilele 
noastre. El intenționează să a- 
jungă îr. vestul îndepărtat nu
mai 

mii 
și-a

cu căruța, așa cum au fă
cu mulți ani în urmă pri- 
coloniști. Russell Oliver 

construit singur vehicolul, 
a cumpărat doi cai. și-a îmbar
cat soția și cei patru copii și 
a început cu curaj lunga călă
torie. La plecare el avea în bu
zunar doar 14 dolari. își pot
covește singur caii și muncește 
în localitățile prin care trece 
piuă în statul Oregon, ținta că
lătoriei Acolo speră să găseas
că de lucru la o fermă și să... 
trăiască departe de frămîntarea 
citadină 1

Potrivit 
soțul este 
soției sale, 
din Dublin 
rînd 4>e un 
ca o mare

legislației irlandeze, 
„stăpînul legal" al 
Iată de ce tribunalul 
a condamnat de cu- 
celățean să plăteas- 
sumă de bani soțu

lui căruia el i-a... luai 
Judecătorul a declarat 
culpatul" poale deveni 
al acestei femei numai
plătește drepturile ce 6e cu
vin de drept soțului lăsat fără 
nevastă 1

Un profesor de la Oxford a lansat recent moda aplicării 
...astrologiei în hipism. El pretinde că poate ghici rezultatele 
curselor, confruntînd data nașterii cailor cu „ciclul lor astro
logie"... Săptămînalul francez „L’Express" precizează că în 
ciuda ghicirii cîtorva rezultate, cercurile sportive engleze 
sini sceptice în ce privește

Intr-rin spital din Long Beach, 
California, au fost făcute expe
riențe interesante în legătură 
cu tratarea arsurilor. Este vor
ba de băi cu oxigen la mare 
presiune. Medicii spun că ase
menea băi ușurează efectuarea 
grefelor de piele și lasă mai 
puține cicatrice, reducind în 
mod simțitor timpul de vinde
care. Pacientul este introdus 
intr-un recipient de plastic, ca
re este apoi umplut cri oxigen 
Ia o presiune de două, trei ori 
mai mare' decît cea atmosferi
că. S-a constatat că oxigenul 
salvează celulele din zonele a- 
tinse de foc, care în mod obiș
nuit pier din lipsa acestui ele
ment chimic. Concentrarea de 
ox gen are în același timp o 
influență dăunătoare asupra 
bacteriilor nocive.

Mesaje din neolitic

6)

7)
S)

I

E

ipostaze

a

ORIZONTAL
1) Cînd auzi „clip, lip", pe Iac...
2) ...Cad din nori, fac ,, apa tare"
— Șaptezeci romani, cît fac ?
3) E nemăsurat de mare
— Faci cu ea canal la... ploi
4) Un curs scris de rebusist !
— E stropit cu usturoi
— In pădure-i singur, trist.
5) O... arteră mare este (pl)
— Schimbă-a norilor chiar rute
6) Și cînd plouă mult el crește
— Cînd te ustură e iute
7) Ploi artistice din fire I
— Tragi din ele să plutești
— Scoți din rață două fire I
8) Faci Ia haine cînd croiești
— A se uni prin... topire
9) Sînt mereu de neînvins
— A trecut de... rumenire
10) E un atribut distins

VERTICAL
1) „Lucrul" norilor, cînd plouă
— Pe el zburdă meii-n soare
2) Ploaie într-o haină nouă (pl)
— Cînd la literate sare !!
3) Un cocoș cu aripi Irînte I
— Și pe fre pe-ndelete I
— Cînd te-ntrecl să tragi în ținte 
■1) Plouat ca un ciuciulete (pi)
5) Zis de mult la o... armată
— Cînd mergi pe un curs, la deal 

Sub Un tel scris dintr-odată 
Două Invers dintr-un mal I 
Cînt Pe strune 3 și 4
De-I plouat, se-aprinde greu 
Plouă iar, de-mi vine acru

— A te scălda în eleșteu
9) Le faci cînd Ie dai pe față 

Plouă fix la... (ce spun eu ?)

■Jr* >3
-
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CHIRURQI ÎMBRAC AȚI 
CA ASTRONAUTII

Emblema misiunii ,,Apollo XVIL" realizată de 
desenatorul Robert T. McCall, în colaborare cu ;
cei Irei membri ai echipajului navei „Apollo J
XVII": A. Cernan, Ronald E. Evans șl Harrison > 
H. Schmitt. ș
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AH, TOAMNA, TOAMNA!

Oamenii de știință sovietici studiază cu interes copiile 
unor imagini deosebit de importante descoperite în Kazahstan 
și anume în munții Hantan. Este vorba de un mare număr 
de desene scrijelite de oameni primitivi pe stînci, o galerie 
întreagă de tablouri in piatră, reprezentînd oameni, cerbi 
etc. Cele mai timpurii din ele datează din mjleniile IV—III 
înaintea erei noastre. După părerea savanților, aceste desene 
au fost executate de artiștii triburilor de vînători care popu
lau Kazahstanul în neolitic.

Am mindria de a fi utilă în 
mii de situații. Lucrul ăsta 
este alfa și omega vieții me
le, rațiunea mea de-a fi. Cred 
că înglobînd totul într-o i- 
magine sini mai utilă mun
cii decît altor îndeletniciri. 
E, poate, lucrul cel mai e- 
moționanl să fii tovarășul de 
muncă al academicianului la
borios, grav, încărcat de sen
suri majore, al copilului care 
zgîrîie primele litere tremu- 
rînde, strîmbe și apăsate, al 
scriitorului și compozitorului, 
al atâtor și atitor oameni.

Sînt un fel de tovarăș de al 
lui Tripșa sau Cismaș de la 
Hunedoara, de-al lui Tellmann 
de la Lupeni, de-al profesoru
lui Munteanu din Deva, care 
pune bucurii și noblețe sufle
tească pe cinci linii paralele, 
de-al atitor oameni care îmi 
așează lampa de noapte in 
spinare și stau în ore tîrzii 
aplecați asupra mea. Ii văd cu

frunțile încruntate și neliniș
tiți, le citesc și satisfacția și 
oful poticnelii. Cită stimă me
rită oamenii aceștia I In ge
neral, îmi vine să cred că, 
omul, ca ființă rațională, se

Chirurgii din Gottingen 
care vor opera în noua sală 
de operații a policlinicii vor 
fi îmbrăcați ca 
Este prima sală 
„ Laminar-Flow" 
ca Federală a 
La o apăsare de l 
chide automat o barieră, 
spatele ei, o încăpere c,u pe
reți de oțel de. înaltă calitate. 
La cîteva secunde după în
chiderea barierei, sala este 
din nou sterilă și străbătută

i astro nauții. 
de operații 
din Republi- 

Germaniei. 
buton se des- 

In

de 25 000 centimetri cubi 
aer pe oră. Filtrul Bocsh 
dit in perete garantează 
sența oricăror bacterii, 
mijlocul sălii se află o masă 
de operații care se poate de
plasa hidraulic, iar deasupra 
o lampă de 80 000 Lux. Un 
aparat special de raze X 
transmite operația pe un mo
nitor aflat in încăpere și pe 
un ampex in afara sălii. In 
sală urmează să mai fie 
introdusă o cameră de tele
viziune in culori.

că reciproc gîndurile și senti
mentele, să plănuiască acțiuni 
sociale și umanitare. Cît este 
de generoasă o astfel de între
prindere! Istoria e martoră. 
Nu din vina mea. pe spinare-

așează lingă mine încărcat de 
cel mai nobil gest omenesc — 
acela de a gindi, de a reflec
ta, de a judeca, spre a evita 
neeuyetarea, pripeala, actul 
nesăbuit. Poate asta a vrut 
să spună și Brâncuși prin ma
sa lui. Poate că ăsta e sensul 
adunării atitor oameni la ma
sa rotundă. Vor să-și cunoas-

mi s-au hotărît și fapte 
probabile — războaie, convul- 
siuni istorice, tensiuni — cu 
consecințe grave.

Am simții în spinare și alte 
frămîntări. Ii văd pe unii cum 
intră, se așează lingă mine, 
cer sticle încărcate cu tot fe
lul de licori și încep agale, 
încep de la lucruri inocente.

mai mulți de la proprii 
copii, care le sînt atît de dragi, 
intră din nou în muncă, pen
tru că aici sînt ofuri mari, 
traversează tema sportivă, a- 
poi, deveniți mari filozofi și 
înțelepți, trec prin toate știin
țele existente și inexistente și 
sfîrșesc inevitabil prin a des
cifra. din toate punctele de 
vedere, femeile. Conversațiile 
încep de regulă pașnic, cum 
spuneam, pe o temă, ordonat, 
apoi se amalgamează și crește 
in intensitate, se încurcă în 
limbi... străine și mă părăsesc 
tîrziu, frînti. îndoiți. Unii își 
rezolvă probleme capitale aici, 
fără tribunal fără lege. Alții 
fac exerciții de căsnicie și de 
bărbăție pe fața mea : merge 
acasă la nevasta abia luată, 
și dă cu pumnul în mine să 
bage sperieți in ea. Duduitul 
spinării mele o fi vreo disci
plinare in căsnicie. Masa. Con
tradictorie existență !
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...Ba să mă ierți, stimată Toamnă, 
Dar te știam puțin mai... Doamnă/ 
Admit că ai și tu capricii, 
Că îți permiți și... artificii, 
Făcîndu-ne, mai intr-o doară, 
Ca să te credem... Primăvară !
Și, ca oricare anotimp,
Știam că și tu tragi de... timp !
Dar că... VREI SĂ-ȚI SCURTEZI DIN VIAȚA 
Aflai acu-ntr-o dimineață
Ctnd, înlemnit, văzui pe stradă 
Zăcînd castanii în... zăpadă.
Am zis : Ai fi avut vreo sfadă
Și te-ai precipitat... solid
Vărsîndu-ți tot frigul-lichid...
Insă cu cine să te cerți ?
Că ești o... DOAMNĂ (să mă ierți)
Care inspiri melancolie
Șl nicidecum o... embolie 
Cu care-al fulgerat natura 
Făcînd să clănțănească gura 
Șl lighioanelor pădurii.
In timp ce-ți adresau... injurii I
Sau, vrut-ai să ciupești „pe hiat"
Din anolimpu-iniaculat ?
Motivul pare pueril /
De ar fi măcar întîi april,
Purtarea-ți s-ar justifica
Și nimeni n-ar mistifica 
Atît, ieșirea ta precară...
In afitudinea-ți flecară
Tu ai trîntit așa, cu gerul... 
Dar n-ai știut ?? Caloriferul 
La mine nu funcționează 
Cum ? Chiar nu te Interesează ?
Mă rog, dar nu vezi ? Că, mai toate 
Canalele slnt desfundate ?
Că n-ai vrut doar, să faci vreun „bine"
Să le astupi... cum se cuvine I 
Ș-apoi, nu cred eu, nici de frică 
Să repari tu ce alții strică...
Dar ce-ai avut de gînd. atunci ?
In clne-ai vrut cu nea s-arunci ?!
Că-n mustărie, așteptată
Ai fost acum, ca niciodată !
Pe cine-al vrut să pedepsești 
In iarnă să te travestești ?
Litigiul, cred, că se putea
Prin tratative rezolva...
Chiar dac-acum te-ai îndrepta
Să știi că nu te vom uita...
Și dacă vrei să Iii etntată
Și dacă vrei să fii iertată,
Să redevii, la vechea-țl formă
Mal suplă șl mal... uniformă !
Noi toți, atunci. VOM CĂUTA
UN MUST să-1 bem In cinstea ta.
UN ZDRAVĂN MUST precum se cere
UN MUST DE STRUGURI, NU DE MERE /

Ion I.ICIU
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SECTORUL AUXILIAR
o importantă pîrghie
în angrenajul minei

de muncă, 
orice preț 
cîteva zile 

de lună), 
compromis, 
din schim-

Undeva, la un Ioc 
pentru realizarea cu 
a preliminarului (cu 
inaintea unui 
s-a recurs Ia 
Măsurătorii de 
burile ÎL III și 
vederea 
privind 
muncă, 
gere că 
ducția. 
an adoptat o poziție „în 
resuî producției" dar în 
meniul asigurării corespunzătoa
re a locului de muncă, socotind 
că așa e bine. La sfirșitul 
lunii, intr-adevăr, planul era 
îndeplinit și se părea că toate 
lucrurile sînt în bună regulă. 
Dar...

Surpriza nu a întîrziat să 
apară. In primele zile ale lunii 
următoare, compromisul și-a a- 
irătat, nemilos, consecințele. 
S-a produs o avarie, abatajul 
și-a întrerupt activitatea, pier- 

citeva

sfîrșit 
un 
gaze 
IV au trecut cu 
multe nereguli 

locului de
mai 

armarea 
avînd o greșită convin 
astfel vor sprijini pro 
Maiștrii, de asemenea 

inie 
detri

ția își urma un curs firesc, fă
ră stagnări, fără nici un 
brusc de la o extremă la 
care a dereglat întreaga 
vitate a lunii următoare.

Din aceeași responsabilă 
batere — se înțelege, a 
adunări generale dintr-un 
tor de aeraj — am mai desprins 
cit de largă poate să fie gama 
acestor lipsuri pe care unii sa- 
lariați sînt înclinați aproape zil
nic să le facă Și am mai des-

salt 
alta, 
acli-

dez- 
unei 
sec- petrecute in abataje și. 

Dar, după cum Ie slă 
nu s-au limitat la o cri- 
pe poziția spectatorului,

arătat, de această dată în 
autocritic, că sînt primii 

trebuie să influențeze po- 
desîășurarea corectă a

nemilos, 
o avarie, 

întrerupt activitatea, 
zîndu-se în consecință 
zile bune de producție. Astfel, 
tot ceea ce se 
na precedentă, 
compromis față 
respunzătoare a 
fă, s-a pierdut 
(oare. In plus 
pierdere, s-au 
eforturi considerabile de a re
dresa situația, frămîntări, nervi 
etc. Cum arăta acum balanța 
activității grupei ? In ce parte 
înclina mai mult, înspre pierde
re sau înspre ciștig ?

jn relatat, pe scurt, 
tuație care s-a repetat, 
tel sau altul, de sute 
Sn abatajele Văii Jiului, 
ne aparține in întregime, 
Und desprinsă ca o concluzie 
sinteză din dezbaterile unei 
dunări generale de partid. Spu
să altfel, 
cam așa : 
■acest gen 
ci numai 
litatea, 
plinirea exemplară a atribuțiu- 
nilor de serviciu. Era clar, în 
cazul nostru, că dacă în abataj 
se luau măsuri exigente, avaria 
era preîntîmpinată, iar produc-

câștigase in lu- 
prin soluția de 
de armarea co- 
locului de mun- 
in luna urmă- 

față de această 
mai înregistrat

si-o 
într-un 
de 
Ea

ori 
nu 
fi
de 
a-

concluzia ar suna 
nu compromisuri de 

pot sprijini producția, 
exigența, responsabi- 

corectitudinea în îndo-

prins faptul plin de importan
ță. că în schimbul fiecărui com
promis există șl alte soluții ce 
pot fi luate, astfel incit prin- 
tr-o înaltă responsabilitate față 
de muncă, prin exigență și pro
bitate profesională să se asigu
re, pe cea mai legală cale, des
fășurarea unui flux tehnologic 
corect, înscris prin toate firele 
în normele departamentale de 
protecția muncii.

Accidentul de muncă, avarii
le, carambolul, întreruperile din 
cauze subiective ale producției 
— nu sînt nicidecum de nepre
venit, nu aparțin unei iatalități 
în fața căreia omul este nevoit 
să rămînâ în expectativă, fără 
putința de a interveni. Real 
preocupați tocmai pentru a în
lătura asemenea stagnări, pen
tru a pune bazele trainice u-

Voi cumpăra șl eu
De la o vreme încoace în pei

sajul comercial al unității de ca
fea și dulciuri din Piața Victo
riei din Petroșani a apărut un 
element nou, zic cei ce calcă 
zilnic pragul acestui „laborator" 
nnde din confluența pulberei ca
fenii cu apă în alambicuri com
plicate, își are geneza reconfor
tanta licoare neagră.

„Elementul" nu ar fi consti
tuit mare lucru în ochii sutelor 
de consumatori dacă apariția Iui 
nu aducea un fel de „discrimi
nare" în inventarul adecvat pro
cesului de deservire. S-a înlîmplat 
că de la o vreme încoace unii 
își sorb liniștit doza de stimu
lent cotidian din cești ce nu 
seamănă cu cele așezate soldă- 
țeșle să-și aștepte rîndul la țu- 
țiirușul electric.

Nu miroase a... cafea ceva în 
.jurul acestor cești îmi spun în
tr-o zi și dau să mă dumiresc 
asupra originii acestor cești de 
5a un megieș de masă. „Simplu 
frate îmi răspunde acesta de-

zinvoll, mi-am cumpărat o ceaș
că pe care o păstrez în loc si
gur și beau numai eu din ea".

Nimic mai simplu, nimic mai 
firesc, nimic mal igienic în do
sul acestei curiozități tendențios 
interpretată de cei ce n-avem 
cești „personale". Să facem bi-

ăștia- 
avea. As-

ne să ne cumpărăm și 
lalți cite una 
ta-i. ■

Dar iată că 
Ia oră de vîrf 
te unde buna 
aspectele

și vom

nei activități pătrunsă de res
ponsabilitate, comuniștii din or
ganizația de bază a sectorului 
de aeraj amintit (este vorba de 
mina Dilja), au criticat cu mult 
spirit combativ, fel de fel de 
manifestări de indolență și ne
păsare 
galerii, 
în fire, 
tică de 
ci au 
spirit 
care 
zitîv
procesului de producție, să în
troneze pretutindeni în abataje 
o ordine exemplară, să desfă
șoare un control riguros asupra 
respectării normelor de lucru. 
Cei care au luat in dezbatere 
aceste lucruri — între care îi 
amintim pe CAROL BOGYE, in
giner șef adjunct cu probleme 
de aeraj, SPIRIDON TIMOFTE, 
CONSTANTIN POTOROACA, 
GHEORGHE TĂNASE. VASII.E 
DULL, ANDREI COVRIG, DU
MITRU VIȘAN, completați în 
cuvîntul lor de tovarășul RADU 
LUPAȘCU, secretarul de partid, 
al minei — au accentuat cu pri
oritate
stau în fața întregului sector 
de aeraj, sector care constituie 
o rotiță de seamă in angrena
jul minei, căruia 1 se cere o 
funcționare tot mai perfectă, un 
sector în care iiecare salariat 
trebuie să-și facă din îndeplini
rea exemplară a sarcinilor de 
producție, o problemă de con
știință.

O singură concluzie, la sfJr- 
șitul unei dezbateri fructuoase, 
eficiente: sectorul de aeraj
poate și trebuie să sprijine pro
ducția, printr-o angajare plena
ră, responsabilă a salariaților, 
avînd în frunte organizația de 
partid, prin îndeplinirea cu res
ponsabilitate sporită a atribuți
ilor de serviciu, in fiecare 
schimb, la fiecare loc de mun
că. Este o responsabilitate ce 
se cere, nu numai lor, ci tutu
ror sectoarelor auxiliare ca im
portante pârghii ale producției 
de cărbune.

I. MUSTAȚĂ

asupra sarcinilor ce

Steagul roșu

Câștigătorii

Informare pe teme junime

Aurel AVRAM 
corespondent

și 
în
ȘÎ

muncii lor în proce- 
producție.

Aparfție inedită m peisa
jul Văii Jiului — motelul 
„Gambrinus".

In întrecerea inițiată de 
tecișlii de la „Visco/a" Lu- 
peni, intitulată sugestiv „Or
ganizația U.T.C. fruntașă pe 
ramura chimică" — locul I a 
fost cîștigat de uteciștii din 
organizația de tineret nr. 6 de 
la secția' finisaj textil, a că
rei secretară este tînăra bobi
natoare Cornelia Medrea. Pe 
locurile următoare s-au situa! 
organizațiile nr. 4 și 5 de la 
bobinaj. Dar, în primă șl ul
timă instanță, cîștigători sînt 
totuși tinerii uteciști care au 
răspuns inițiativei comitetului 
străduindu-se să imprime noi 
valențe 
sul de

La calificare
realizarea sarcinilor

In un nivel calitativ 
superi-

Zilele a- 
a absolvit cursul o pro- 
numeroasă, urtnînd ca 
să-i ia locul. Redeschi- 
cursului de calificare 

de

o ceașcă

Pentru 
de plan
și cantitativ tot mai
or, s-a inițiat în cadrul fabri
cii un util curs de calificare
la locul de muncă, pentru o- 
peratorii chimiști. 
cestea 
moție 
altele 
derea
va permite unui număr 
peste 40 de tinere să-și îm
bogățească cunoștințele pro
fesionale, iar fabricii îi va 
prilejui noi posibilități de 
valorificare superioară a po
tențialului creator al tinerilor.

Găsitorul
dat la

a analizat 
următoarele : 

a 
un 
fie 
cî-

Răspunzând la articolul pu
blicat în „Steagul roșu" nr. 
7 104, cu titlul „Găsitorul unui 
costum dat la curățat", servi
ciul producție, Aurel Băbuț 
(nu conducerea cooperativei „U- 
nirea", președintele ei), ne fa
ce cunoscut că organul de con
trol al cooperativei 
cazul, stabilind
„Reclamantul, I. Munleanu, 
adus la secția boiangeri’e 
pantalon care a necesitat să 
curățat și recondiționai de 
leva ori consecutiv, petele pre
zentând vicii ascunse. Această 
recondiționare a .necesitat timp 
suplimentar, ceea ee a dus la 
nemulțumirea clientului. Pe da
la de 4 septembrie a.c., clien
tul și-a ridicat comanda, fiind 
mulțumit de calitatea lucrării.

S-au luat măsuri pentru ca 
pe viitor comenzile clienților să 
fie onorate la timp și în con
diții corespunzătoare".

N.R. Adică ce fel de măsuri ? 
Așa de multe s-au „luat" în-

unui costum 
curățat'1

cît nu au putut fi denumite, 
ventual enumerate în ordinea 
importanței, a efectului urmă
rit prin fiecare măsură în par
te ? 1 Apoi, am vrea să 
precizeze, pe cît posibil 
exact, la ce nivel se a 
riozitatea conducerii cooperati
vei „Unirea" care a cons:derat 
posibil să nu vadă și să nu a- 
vizeze prin girul său răspunsul 
ce i 
dat, 
mai 
tie? 
bele 
cetățeanul s-a declarat 
mit pentru că și-a 
obiectul recondiționat (curățat) 
abia după ce a fost nevoit să 
reclame ziarului modul nemul- 
țumilor de deservire practicat 
la secția boiangerie ?

Așteptăm de rîndul 
un răspuns foarte exact 
cei vizați, de asemenea 
exact.

fost trimis, răspuns 
cum am menționat și 

de... serviciul produc- 
convingere oferă vor- 
răspuns, precum că 

mulțu- 
redobîndit

acesta, 
de la 
toarte

vi- 
je- 
du- 
de

maro a clubului sindi- 
di:i Petrila a găzduit, 
intîlnirea dintre pro- 
losif Varga de la Pro- 

locală Petroșani și 
prepara

și alți locui- 
tineri și vîrst- 
prezentată cu 
bazat pe as- 
ale stării de 

orașul Petrila

' .ițelor < 
recent, 
curornl 
curai ura 
peste 300 de mineri, 
lori, tehnicieni 
lori ai orașului, 
nici. Informarea 
acest prilej s-a 
pecie concrete 
legalitate din 
și a avut drept scop preve-

nirea săvîrșuii de acte anii- 
.ociale in relațiile de convie
țuire. De asemenea, au fost 
relevate pe larg obligațiile ce 
revin cetățenilor pentru ocro
tirea și consolidarea familiei.

Informarea a (pst urmărită 
ascultată, de clei prezenți 
sala clubului,'cu atenție 

viu interes.
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ORGANIZEAZĂ CONCURS ■Muncă 
patriotică, 

bilanț 
rodnic

Castanii din Maramureș a

Maramureșul este singura zo
nă cu un climat nemediteranean 
de pe continent în care există 

-■ păduri de castani comestibili. 
Cauzele acestei ciudățenii na
turale au constituit obiectul u- 
nor atente cercetări din partea 
specialiștilor Stațiunii 
mentale pomicole Baia 
ceștia și-au propus să 
că condițiile naturale 
dezvoltării castanului 
siunile maramureșene, 
ameliorării, prin selecție, 
milor care prezintă valoare eco
nomică deosebită. Un prim re
zultat al acestor eforturi îl con
stituie obținerea unor linii inter
mediare de soiuri productive, 
cu castane foarte mari și gus
toase. Pomii, Ia a căror îngrijire 
au fost experimentate tehnologii 
originale, au rodit începînd cu 
al patrulea an de la plantare, 
cu 10 ani mai devrehie decît în 
condițiile creșterii spontane.

Specialiștii stațiunii au între
prins, de asemenea, cercetări 
asupra culturii căpșunilor și a 
coacăzului negru, plante răs- 
pîndite în această parte a țarii. 
Cele mai valoroase soiuri din 
aceste plante au lost selectate 
și înmulțite în pepiniere, în ve
derea cultivării lor pe terenu
rile podzollce în pante, Puieții 
au fost puși apoi la dispoziția 
întreprinderilor agricole de stat 
și cooperativelor agricole de 
producție. Astfel, cu materialul 
săditor realizat în stațiune iau 
ființă anual 50 de hectare de 
plantații de coacăz negru și 20 
hectare plantații-mamă do căp
șuni. Se preconizează ca, men- 
ținîndu-se acest ritm, să se a- 
jungă, în actualul cincinal, la 
valorificarea unor întinse supra
fețe de terenuri cu fertilitate 
naturală scăzută.

(Agerpres)

pentru ocuparea următoarelor 
posturi :

șef secție transport
maiștri preparare

tînără mlădioasă apuca cu două 
degete cile una din piramida de 
cești folosite și le trecea cu 
teza unei benzi rulante sub 
tul robinetului de apă rece, 
pă care o mișcare mașinală
180 grade și ceașca trecută prin 
„procesul spălării" este așezată 
într-un alt șir, cel al ceștilor „cu
rate". Nici un gest din ceea ce 
se cunoaște prin noțiunea de t 
spălat vase. Nici o incursiune 
cu mina cît de cît în Interiorul 
ceștii, nici o mîngîiere măcar 
cu degetele, pe buzele acesteia. 
Totul lăsat numai pe seama pu
terii jetului de apă rece. Stra
niu, incredibil de straniu I

Știu ei ceva, cei cu ceștile 
personale, am aflat și noi spre 
stupoarea noastră dar au aflat 
oare șl cei din conducerea O.C.L. 
Alimentara și Inspecția comerci
ală și sanitară ?

Mira-m-aș I
Ștefan JIANU

răs- I cxperi- 
Mare. A- 
foloseas- 
prielnice 

în depre- 
în scopul 

a po-

Uteciștii texliliști au 
puns întotdeauna prezent la ■ 
acțiunile de muncă voluntar- I 
patriotică inițiate. Tinerii, în . 
frunte cu secretarul comitetu- I 
lui U.T.C., loan Foldeși, au 
participat unanim la colecta- I 
rea fierului vechi, a deșeuri- j

I 
I 
I

Concursul va
9, Conclifiile

1972,avea loc în ziua de 16 octombrie 
de angajare și salarizare sînt cele prevă-ora

zute la H.C.M. 914/1968 șl' Legea nr. 12/1971

IE
B■

Informații suplimentare se pot obține zilnic, între orele 
6,30—14. Ia biroul personal al preparației.

lor, la înfrumusețarea in
cintei fabricii, a orașului, pre
cum și la numeroase acțiuni 
în sprijinul producției. In a- 
cest an s-au efectuat peste 
2000 de ore de muncă patrio
tică, iar valoarea lucrărilor e- 
xecutate însumează peste 
13 000 lei.

A apărut

LUNI 9 OCTOMBRIFEVENIMENTE

LUNI 9 OCTOMBRIE

EVENIMENTE

Mi-

Filme
DUMINICA 8 OCTOMBRIE

Vremea

LUNI 9 OCTOMBRIE

Foca po

la ora 17,41. Zile trecu- 
an — 283. Zile rămase

VlND apartament confort I, sporit, cu două camere, 
chltat și mobilat. Deva bl. 24 A sc. B. etaj I ap. 17 — Da

6,00 Muzică și actualități ; 
7,00 Radiojurnal; 8,00 Suma
rul presei ; 9,30 Revista litera
ră radio ; 10,00 Buletin de
știri ; 10,05 Cîntece și jocuri

roșii ; 10,00 
Mari mu- 

12,00 De 
Emisiune 

14,00 360

— Tescani, 
o posibilă

Alexandru ; 17,00 An- 
tineretului ; 17,20 Inler-
de odinioară ; 17,40

ii- 
lB,00 Orele serii ; 20,10

într-o dimineață 
la această unita- 
servire sub toate 

durează chiar de la 
înființare, perdeaua grea de pluș
care desparte spațiul comercial 
propriu-zis de încăperea unde 
se spală vesela rămîne dată la 
o parte și ce văd stimații consu
matori care își așteaptă rîndul 
la indispensabilul tonifiant? O

ziarului

SATUl
SOCIALIST

Soarele răsare la ora ti,22 și 
apune la ora 17,43. Zile trecu
te din an — 282, Zile rămase 
— 84.

LUNI 9 OCTOMBRIE
PETROȘANI —7 Noiembrie: 

Vedere de pe pod ; Republi
ca : z\venturi în Ontario ; 
PETRILA : Osceola ; l.ONEA 
— Minerul : Ultimul războinic; 
ANINOASA : Steaua de tini
chea ; VULCAN : Tată cu de-a 
sila ; LUPENI — Muncitoresc : 
B.D. la munte și la mare ; 
Cultural : Goia — seriile I și 
II; URICANI : Marea dragos- 
t

O Ziua petrolistului 0 100 
de ani de la nașterea (1872) lui 
Dimitrie Mihăilescu picior ro
mân (m. 1921) 0 1972 R.P. 
Chineză — Vizita ministrului 
de externe al R.F.G. — W. 
Scheel (8—14 X.) 0 1972 R. 
Mnlgașă — Referendum asu
pra programului guvernului.

Soarele răsare la ora 6,23 și 
apune 
te din

PETROȘANI — 7 Noiembrie : 
Casa de sub arbori ; Republi
ca : Anna celor 1000 de zile; 
PETRILA : Osceola ; LONEA 
— Minerul : Felix și Otilia ; 
ANINOASA : Steaua de tini
chea ; VULCAN : 20 000 de le
ghe sub mări ; LUPENI — 
Muncitoresc : B.D. la munte și 
la mare ; Cultural : Marea spe
ranță albă : URICANI : Marea 
dragoste.

DUMINICA 8 OCTOMBRIE
6,00 Buletin de știri ; 6,05

Concertul dimineții ; 7,00 Ra
diojurnal ; 7,45 Avanpremieră 
cotidiană ; 8,00 Sumarul presei; 
8,08 Ilustrate muzicale ; 9,00
Ora satului ; 10,00 Radiomaga- 
zinul femeilor; 10,30 Succese 
ale discului; 11,00 Buletin de 
știri; 11,05 Intîlnire cu melo
dia populară și interpretul 
preferat; 11,35 Două formații, 
două stiluri; 12,00 De toate 
pentru toți ; 13,00 Radiojurnal; 
13,15 In jurul lumii cu muzica 
ușoară ; 14,00 Unda veselă ;

Vedete ale muzicii ușoa- 
15,00 Buletin de știri ; 
Sport și muzică ; 17,45

în România ; 
recitalurilor

19,00

din Mehedinți ; Inșir-te
mărgărite; 11,00 Buletin de 
știri; 11,15 Prezent și viitor 
în știința agricolă; 11,30 Me
lodiile orașelor — muzică u- 
șoară ; 12,00 Discul zilei; 12,30 
Intîlnire cu melodia populară 
și interpretul preferat ; 13,00
Radiojurnal; 13,30 Concert de 
prînz ; 14,00 Compozitorul săp- 
tămînii ; 14,30 Te apăr, te laud, 
te cînt ; 15,00 Buletin de știri; 
15,05 Viața economică ; 15,20
Muzică de estradă; 16,00 Ra
diojurnal ; 16,15 Corul ansam
blului „Ciocârlia" ; 16,35 Melo
dii de Richard Bartzer și Con
stantin 
tena 
preți 
Mari ansambluri de muzică 
șoară ;
Revista șlagărelor ; 20,30 Con
semnări ; 22,00 Radiojurnal ; 
22,30 Meridiane melodii ; 24,00 
Buletin de știri ; 0,03—6,00 Es
trada nocturnă.

Grenadele ; 18,oO Vetre folclo
rice ; 19,20 1 001 de seri ; 19,30 
Telejurnal ; 20,00 Avanpremie
ră i 20,05 Comentariu la 40 de 
steme, județul 
Film 
lui" i 
cind 
rina 
22,40
baschet 
Ungaria.

Argeș ; 20,25 
artistic „La cotitura rîu- 
21,50 „Eu am cînlat de 

mă știu". Recital — Ma- 
Voica ; 22,25 Telejurnal ; 
Campionatul european 

feminin : iLomânia imediat

14,30 
re ;
15.15 
Azi, 
talul 
ușoară ; 19,00 Radiojurnal ;
19.15 Opereta „Prințul student" 
de Romberg ; 19,30 Estrada du
minicală ; 20,45 Consemnări ; 
22,00 Radiojurnal ; 22,10 Pa
noramic sportiv ; 22,50 Moment 
poetic ; 24,00 Buletin de știri; 
0,03 — 6,00 Estrada nocturnă.

DUMINICA 8 OCTOMBRIE
8,15 Gimnastica pentru toți ;

8,30 Cravatele 
Viata satului ; 11,10 
zicieni la București; 
strajă patriei ; 12,30 
în limba maghiară ;
de grade : „Oamenii aurului ne
gru... zîrabesc". Reportaj de
dicat Zilei petrolistului ; 14,30 
Box : Cassius Clayâ Floyd Pat
terson ; 14,50 Dem. Radulescu... 
se destăinuie ; 15,30 Fotbal:
R.D.G. Finlanda în prelimi
nariile Campionatului Mondial; 
17.15 Autograf: semnează Mag
dalena Popa și Mircea Horia 
Simionescu ; 17,35 Invitații e-
misiunii : Elena Cernei și Mag
da Iaculescu ; 17,50 Dinamovia- 
da internațională de atletism ; 
18,25 Film serial pentru tine
ret „Civilul" (ultimul episod).

17,30 Deschiderea emisiunii. 
Curs de limba franceză. Lecția 
a 23-a ; 18,00 Căminul... La Bra
șov ; 18,40 Atlas muzical româ
nesc 
cău, 
muzicală" ; 19,00 Săptămîna in 
imagini ; 19,20 1 001 de seri ;
19,30 Telejurnal — In cinstea 
aniversării Republicii — croni
ca marii 
van premieră ; 
20,20 Moment 
Gheorghe Zamfir 
sa ; 20.30 Roman 
„Contele de Monte 
(IV); 21,20 Reportaj TV. 
ratele hărniciei; 21,40 Să 
țelegem muzica — ciclu 
inițiere muzicală prezentat 
Leonard Bernstein. Uverturi 
preludii ; 22 30 24 de ore 
Contraste în lumea capitalului; 
23,00 Camnionatul european de 
baschet feminin : România—- 
U.R.S.S. (repriza a II-a). Trans
misiune de la Burgas.

județul Ba-
,, Academie

întreceri ; 20,00 A- 
20,05 Reflector ; 

folcloric cu 
și formația 

foileton i 
Cristo"

Ieri, temperatura maximă 
fost la Petroșani de plus 
grade, iar la Paring de plus 
5 grade. Minima din cursul 
nopții a fost de plus 6 grade 
și, respectiv, de plus 1 grad.

PENTRU URMĂTOARELE 24 
DE ORE : Vreme în general 
instabilă, cu cerul mai mult 
noros. Izolat, vor cădea pre
cipitații sub formă de ploaie. 
Vînt slab din sectorul sudic.

ACARI

— MUNCITORI NECALIFICAȚI 

SUPRAFAȚĂ

MUNCITORI NECALIFICAȚI

SUBTERAN

MINERI CATEGORIA 2—5

— FOCHIȘTI CENTRALA

— ELECTRICIENI

— LĂCĂTUȘI

Condițiile de angajare și salarizare
H.C.M. 914/1968 — 904/1972

Informații suplimentare se 
6—14, de la biroul personal 
I fvezeni.

și Legea

TERMICĂ

sînt cele prevăzute
nr. 12/1971.

pot obține zilnic. între orele 
al exploatării, cu sediul în
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ESTE HOTA O

lucrările Adunării
Generale a OÂG.

NEW YORK 7 — Trimisul
țpecial Agerpres, Corneliu Vlad, 
ffansmite: Luînd cuvîntul la
■frjbuna Adunării Generale a
Cp.N.U., ministrul de externe ai 
Republicii Peru, Miguel Angel 
de la Fior, a subliniat interese
le comune ale țărilor latino-a- 
Riericane, angajate pe calea in
dependentei economice. „Ar fi 
dificil să concepem relațiile din
tre țările noastre în termeni de 
hegemonie și de predominantă, 
iți continuat el, căci aceasta ar 
ifl în contradicție flagrantă cu 
relațiile tradiționale fraterne e- 
sistente pe continent". Repre
zentantul Perului a apreciat că 
in cadrul procesului de destin
dere, care se manifestă astăzi 
in lume, este necesar ca Ame
rica Latină să aibă un loc nou.

Ministrul de externe al Iraku
lui, Murtada Said Abdul Baki, 
5-a exprimat în favoarea creă
rii de condiții pentru întărirea 
(încrederii în organizația mondi
ală și în Instituțiile sale specia
lizate, fapt care le-ar permite 
acestora să-și îndeplinească mi
siunea șl să-și onoreze respon

sabilitățile încredințate. Amin
tind apoi măsurile guvernului 
de la Bagdad de naționalizare 
a societății „Irak Petroleum 
Company”, el a spus că, actlo- 
nîncl în acest fel, Irakul a exer
citat un drept legitim, stipulat 
de numeroase rezoluții ale Na
țiunilor Unite afirmînd suverani
tatea statelor asupra resurselor 
lor naturale.

Climatul de destindere și co
operare, a declarat Gaston 
Thorn, ministrul de externe al 
Luxemburgului, a permis progre
se importante pe calea normali
zării situației din Europa, care 
sînl de bun augur pentru con
ferința asupra securității și co
operării pe continent.

In discursul său, Dider Ratsi- 
raka, ministrul de externe al 
Republicii Malgașe, a notat, cu 
satisfacție „noua orientare în 
relațiile internaționale, inițierea 
de negocieri și acorduri bilate
rale pozitive". In același timp, 
a adăugat el, orizontul relațiilor 
internaționale este în continua
re întunecat de evoluția situați
ei din Vietnam și Orientul A- 
propiat.

„Săptămîna 
prieteniei 

româno-peruane"
LIMA 7 (Agerpres). — Sub 

auspiciile Fundației culturale 
peruano-române șl ale Univer
sității naționale tehnice, în 
orașul Cajamarca a avut Ioc 
deschiderea „Săptămînii prie
teniei româno-peruane". In 
cadrul manifestărilor, a fost 
inaugurată, la sediul Casei 
de cultură din localitate, o 
expoziție de fotografii, înfăți- 
șînd diverse aspecte din ac
tivitatea șl preocupările po
porului român în anii con
strucției societății socialiste 
multilateral dezvoltate. La 
vernisaj au fost prezenți Ma
riano Caranza, rectorul Uni
versității naționale tehnice, 
cadre didactice, studenți, e- 
levi și un numeros public. 
Au luat parte, de asemenea, 
membri ai Ambasadei Româ
niei, la Lima.

O După cum informează a- 
genția TASS, la Moscova au 
luat sfîrșit tratativele sovieto- 
americane consacrate colaboră
rii tehnico-științlfice în dome
niul energeticii. Părțile, mențio
nează agenția citată, au conve
nit să facă schimb de experien
țe în domeniile construirii șl 
exploatării centralelor electrice.

0 La Praga a fost semnat un 
protocol privind dezvoltarea re
lațiilor economice și comerciale 
între Cehoslovacia și Brazilia 
— transmite agenția C.T.K. 
Partea cehoslovacă va exporta 
pe piața braziliană instalații e- 
nergetice, utilaje complete, și 
va acorda Braziliei asistență 
tehnică.

0 Intr-o declarație dată pu
blicității Ia Santiago de Chile, 
Comitetul Politic al Frontului 
Unității Populare condamnă ma
nevrele întreprinse de monopo
lul nord-american „Kennecott 
Copper Corporation'1 cu scopul 
de a împiedica vînzarea cupru
lui chilian pe piața externă prin 
instituirea embargoului asupra 
unei importante cantități de mi
nereu ce aparține Republicii 
Chile.

LONDRA — Un avion al 
marinei britanice de tipul 
„Buccaneer", s-a prăbușit, vi
neri, într-un cartier al Bel- 
fastului. Potrivit primelor in
formații transmise de agenți
ile de presă, șase persoane 
au fost rănite, dintre care u- 
na se află în stare gravă. Cei 
doi piloți ai avionului, aflat 
într-un zbor de rutină, au 
reușit să se catapulteze îna
inte de prăbușirea aparatului.

Autoritățile britanice au a- 
nunțat că accidentul s-a da
torat unei defecțiuni tehnice.

★
NICOSIA — Un bombardi

er al forțelor aeriene brita
nice s-a prăbușit, vineri, în 
apele Mediteranei, în apropi
erea coastelor Ciprului. Co
municatul oficial militar, dat 
publicității la Nicosia, preci
zează că cei doi piloți al a- 
paratului și-au pierdut viata.

ROMA — Trei pirogi datînd 
aproximativ, de la începutul 
mileniului I î.e.n., au fost des
coperite recent cu prilejul o- 
peratiilor de dragare a ape
lor unui rîu din apropierea o- 
rașului Padova. Ambarcațiu-

FAPTUL
DIVERS 

PE GLOB

fei feroviare care s-a produs 
vineri în apropierea orașului 
mexican Saltillo se ridică la 
135 de morti, 50 dispăruți și 
542 răniți, dintre care 150 co
pii.

Expertii apreciază că acci
dentul s-a produs din cauza 
iresponsabilității mecanicului, 
care a circulat cu o viteză 
excesivă.

■ CONTINUĂRI DB PAOINA I

Acceferarea ritatai A . mȘ®
(Urmare din pag. 1)

blocurile G 1-2 cu 66 de apar
tamente, H 1-1 eu 20 de apar
tamente și H 3-2 cu 60 de a- 
partamente, Ia Petroșani, blo
cul E 1, cu 40 de apartamente, 
din Lupeni.

— Aveți asigurate 
condițiile pentru ca 
vele preconizate să se 
conform termenelor 
în grafic ?

— La sfîrșitul lunii 
brie a.c., eu prilejul 
nalize întreprinse de 
tul nostru de partid, 
tat că există posibilități si
gure de îndeplinire a sarcini
lor de plan, în așa fel îneît și 
cele fizice și cele valorice să 
fie realizate Și chiar depăși
te. Trebuie să recunoaștem că 
mai sînt unele rămîneri în 
urmă la cîteva obiective cu 
termen de predare: blocul 
Fl-1, spălătorie-boiangerie Li- 
vezeni, centrala termică nr. 2 
Aeroport. Un aspect negativ 
care, nu încape îndoială, nu

toate 
obiecti- 
onoreze 
înscrise

septem- 
unei a- 
comite- 

a rezul-

poate mulțumi colectivul nos
tru, este consemnat prin fap
tul că nu s-au atacat încă 
blocurile-front II1, II 3-2 și 
G1-2 Aeroport Petroșani ca
re aveau toate condițiile — 
documentații și amplasamente 
libere. Constructorii grupului, 
mobilizați și sprijiniți per
manent de organizațiile de 
partid, își vor da tot interesul, 
vor depune strădanii susținute 
pentru ca măsurile care le-am 
stabilit să fie întocmai și la 
timp materializate în viața 
șantierelor, pentru accelerarea 
ritmului de execuție la toate 
obiectivele care au mai rămas 
de predat în 1972 șl pentru 
„demararea" în cursul lunii 
octombrie, a tuturor obiecti
velor care constituie front de 
lucru pentru 1973.

Săptămînal. birourile orga
nizațiilor de partid din cadrul 
șantierelor grupului analizea
ză stadiile lucrărilor și acțio
nează operativ pentru înlătu
rarea oricăror deficiențe care 
se mai ivesc.

pentru 
din in- 
general 
în cen- 
vor a-

Sarcinile deosebite, de marc 
complexitate, reieșite 
constructorii grupului 
dicațiile secretarului 
al partidului, vor sta 
trul dezbaterilor care
vea loc în adunările de dări 
de seamă și alegeri din luna 
în curs, cu care prilej se vor 
stabili cele mai corespunză
toare măsuri politico-organi- 
zatorice, fiecărui membru de 
partid, urmînd a ț se repar
tiza responsabilități precise, 
legate de principalele lucrări.

Colectivul nostru este h’otă- 
rît să-și realizeze zilnic sarci
nile încredințate, să predea 
peste planul anului, în cinstea 
celei de-a 25-a aniversări a 
proclamării Republicii, 22 de 
apartamente la Vulcan — 
blocul 13 d — și 104 garso
niere la Lupeni, obiectiv 
pentru care a și sosit, zilele 
acestea documentația. In ve
derea asigurării predării în 
1973 — peste planul inițial — 
a unui număr cît mai ridicat

de apartamente, fără a fi 
prevăzute ca front de lucru, 
s-au atacat blocul A1 cu 66 
de apartamente la Lupeni. a 
cărui glisare va începe în 
cursul lunii octombrie și blo
cul DII cu 31 apartamente, 
la Petriia. Aș vrea să mai 
adaug ceva : se impune din 
partea tuturor celor care 
concură Ia realizarea investi
țiilor, să acorde tot sprijinul 
la nivelul cerințelor; benefi
ciarii să asigure documenta
țiile și amplasamentele la 
timp, forurile superioare să 
dea curs aprovizionării ritmi
ce cu materiale și să asigure 
dotarea tehnică neaparat ne
cesară, sarcini reieșite, de 
fapt, din programul de mă
suri aprobat de secretariatul 
C.C. al P.C.R. în urmă' cu un 
an. Și acestea Se cer exem
plar îndeplinite de către toți 
factorii care concură Ia rea
lizarea obiectivelor de con
strucții ale actualului cincinal.

S

■

ÎN ATELIERELE DE MECANICA FINA
ALE COOPERAȚIEI MEȘTEȘUGĂREȘTI

mai pentru că așteptările erau 
altele — s-a soldat tot cu seci 
promisiuni, amînate cu aceeași 
formidabilă consecvență I Și, 
dacă n-am avea atîta nevoie de 
aceste mașinii..."

...Gheorghe Cucura din Lu
peni, domiciliat în Aleea Narci
selor, blocul 3, ap. 24, salariat 
al E.M. Paroșeni, a dus în luna 
mai 1971 o mașină de cusut 
„Singer", spre a fi reparată, la 
atelierul de mecanică fină al 
cooperativei „Deservirea" din 
localitate. Cînd ? In luna mal 
1971. Mașina avea un singur 
defect: rupea ața la cusut. Cel 
ce i-a primit-o, la atelier, i-a 
spus că nu cunoaște prețul repa
rației, întrucît el este electri
cian (1), dar cînd va veni „spe
cialistul"... După o lună de zile, 
mașina era... gata, avea afișat 
și un „bon de plată" care, la 
insistente și după îndelungi 
„tîrguieli", n-a mai specificat 
cifra 80 ci 50 (ca în „talciocuri
le" de altădată!). încercată aca
să, mașina prezenta, în continu
are, aceeași deficientă... Și, de 
atunci, de un an de zile — spre 
a scurta „povestea" — mașina 
de cusut a cetățeanului Gh. C. 
s-a „plimbat” pe aceeași știută 
rută (apartamentul posesorului 
ei — atelierul de mecanică fină) 
de nenumărate ori, în aceeași 
și aceeași stare. Gheorghe Cucu
ra nu dorea s-o oprească acasă 
nereparală, cei de Ia atelierul 
mecanic considerau că „pentru 
50 de lei, au făcut destul!" Du
pă un an (rețineți, 1 I I) de „con
sultații", a fost aflat și diagnosti
cul „bolii” de care „suferea” 
mașina. „Specialiștii” l-au aflat! 
Și cum s-a rezolvat pînă în fi
nal ? Nu mai contează I Princi

palul e că un om a făcut o in
vestiție, blocată timp de un an și 
ceva de zile, din cauza „grijii 
manifeste" a unor semeni de al 
săi...

Cele două exemple, credem 
că sînt suficient de elocventa 
pentru a demonstra un inadmi
sibil stil de muncă, marcat de 
pecetea improvizației, a înlîm- 
plării. Și oricît de exigent am 
sonda cerințele populației, nu se 
poate ajunge decît la o singură 
concluzie : COOPERATIVELE „U- 
NIREA" și „DESERVIREA", prin 
atelierele lor de mecanică fină, 
rămîn în continuare datoare fa
ță de cetățeni.

Se cere diversificarea continuă 
a prestațiilor, e bine, e normal 
să fie așa, dar Ia fel de firesc 
e ca în centrul atenției celor ce 
diversifică să stea în primul și 
în primul rînd cerința de a cer
tifica imperativul calității, de a 
urca acest atribuit la rangul ca
re 1 șe cuvine de drept. „Nu a- 
vem buni specialiști"... Să avem! 
Să facem rost I Să creștem ca
dre I

E necesar să se înțeleagă, oda
tă pentru totdeauna, faptul că 
empirismul și întîmplarea, ne
păsarea și lucrul de mînluială 
trebuie cu fermitate eliminate 
din activitatea unor ateliere 
mult căutate de oamenii muncii! 
Așa cum, în întreaga activitate 
de dezvoltare a prestațiilor se 
cer nu doar simple retușuri ci 
autentice mutații calitative, șl în 
munca de zi cu zi a atelierelor 
de mecanică fină (de care se iz
bește cotidian cetățeanul) poate 
și trebuie să fie Întronată ordi
nea, disciplina conștientă, cu 
respectarea întocmai a cerințe
lor cetățeanului.

(Urmare din pag. 1) 

în discuție, doar două dintr-o
multitudine de „mostre" ilustra
tive ale modului cum înțeleg
să-și ducă la îndeplinire sarcini
le de serviciu salariațil unități
lor de mecanică fină din Petro
șani și Lupeni.

...Comitetul sindicatului de la 
E.M. Uricani, prin Casa de cul
tură din localitate, a trimis, 
spre a 1! reparate, atelierului 
de mecanică fină al Cooperati
vei meșteșugărești „Unirea" din 
Petroșani, două mașini de scris 
„Consul", în 19 februarie a.c. 
A fost stabilită și data ridicării

mașinilor reparate: după trei
zile. Promisiunea fermă, inițială, 
nu numai că n-a fost respecta
tă, dar cele trei zile au fost... 
multiplicate la nesfîrșit. Ni s-a 
promis, de atunci, de nenumă
rate ori să revenim... cît de cu- 
rînd, urgent, ca mîine, imediat 
— era nevoit să recunoască, 
fără plăcere, Dumitru Rădoescu, 
directorul celui mai tînăr lăcaș 
de cultură din Vale — și, vă- 
zlnd că nu se tin de cuvînt și 
că intenționat doresc să ne poar
te pe drumuri, am intervenit, în 
august, printr-o adresă și verbal, 
la conducerea cooperativei. In
tervenția noastră — poate toc-

0 Un purtător de cuvînt al 
marinei americane a anunțat la 
6 octombrie, că portavionul ame
rican cu propulsie nucleară „En
terprise" s-a alăturat, săiptămîria 
aceasta, navelor Flotei a 7-a, 
din Golful Tonkin. Este pentru 
a șasea oară de la începutul 
războiului declanșat de S.U.A. 
în Indochina, zcînd acest porta
vion, cu cele 75 bombardiere 
supersonice aflate la bordul 
său, staționează în apropierea 
coastelor vietnameze, relevă a- 
gentia France Presse.

0 Țările producătoare de pe
trol din Golful Persic și compa
niile petroliere occidentale au 
încheiat, la New York, după 
nouă luni de negocieri, un a- 
cord prin care este acceptată 
cererea țărilor arabe de spori
re substanțială a participării lor 
la exploatarea și administrarea 
resurselor petroliere.

0 La Karaci a intrat în func
țiune, cu capacitate deplină, 
centrala atomică de 125 000 
kw. Centrala, care a fost con
struită cu ajutorul specialiștilor 
canadieni, va fi deservită de 
personal tehnic pakistanez șî 
va satisface cu energie electri
că jumătate din necesitățile o- 
rașului Karaci.

PARIS — Niciodată, în ulti
mii 25 de ani, n-a fost înre
gistrat în luna septembrie, pe 
Coasta de Azur, un frig atît 
de aspru. La statia meteoro
logică din Nisa, mercurul ter- 
mometrului a coborît pînă la 
7,6 grade. Precedentul „re
cord" de 8,5 grade data din 
1952. Meteorologii explică a- 
ceastă scădere de temperatu
ră prin insuficienta radiați
ilor solare șl prin ploile abun
dente căzute în ultimul timp.

10 
datează 
specia- 

stabilirii
umane în 

Italiei.

măsoară între 
lungime, 

potrivit aprecierilor 
liștilor, din epoca 
primelor comunități 
această regiune a

★
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lanțul provizoriu al catastra-

nile, care 
și 12 metri

Vedere aeriană asupra Bangkok-ului, capitala Tallandel.

0 Camera Superioară a Par
lamentului vest-german — Bun- 
desratul — a aprobat, vineri, 
în unanimitate. Acordul privind 
traficul între R.F. a Germaniei 
șl R.D. Germană, încheiat Ia 26 
mai la Berlin.

0 Potrivit știrilor publicate 
de Ministerul Muncii, în S.U.A. 
au crescut, în ultimul timp, pre
turile la alimente. In trimestrul 
trei, aceste prețuri au fost la 
vînzările cu ridicata cu 10 la 
sută mai mari decît cele din a- 
nul trecut. In general, preturi
le cu ridicata au sporit în 
S,U.A. în ultimul trimestru cu 
6,7 la sută.

0 Greva lucrătorilor de la 
căile ferate din Uruguay, care 
a paralizat în întregime traficul 
feroviar al țării, începînd de la 
3 septembrie, a luat sfîrșit vi
neri seara. Cei 8 000 de greviști 
au obținut din partea guvernu
lui satisfacerea revendicărilor 
lor privind Îmbunătățirea ■'condi
țiilor de trai.

Expresia devenita uzuală in 
limuujul jurnalistic, „Cei trei 
D“ ,care desemnează trei din 
.martie probleme ale umanității 
de astăzi — dezvoltarea, dez
armarea jî decolonizarea —- 
iia născut, fără îndoială, la 
Națiunile Unite și aceasta pen
tru că in activitățile organiza
ției problemele propășirii eco
nomice și sociale a națiunilor, 
creării unei lumi fără arme și 
asigurării dreptului la o exis
tență liberă și independentă 
pentru toate popoarele — im
perative cardinale ale lumii 
contemporane, consemnate și 
in Carta Națiunilor Unite _
ocupă un loc important.

„Problema preocupantă a 
subdezvoltării economice este 
caracteristica principală a 
trei pătrimi din omenire" — 
spunea ministrul de externe al 
Senegalului, Doffene Diouff, a- 
trăgînd atenția asupra anver
gurii problematicii dezvoltării 
in lumea de astăzi. Avansînd 
o serie de date concrete pen
tru a sublinia aceeași idee, mi
nistrul de externe al Canadei, 
Mitchell Sharp, sublinia discre
panța existentă între nivelul 
de dezvoltare al țărilor indus
trializate și cel al țărilor in 
Curs de dezvoltare. „Venitul 
țărilor industrializate, care es
te și azi mult mai mare decit 
Cel al țărilor lumii a treia, creș
te într-un ritm aproape de două 
ori mai rapid decit cel înregis
trat de țările in curs de dez
voltare".

Consecințele fenomenului de 
'Subdezvoltare a țărilor din A- 
X—_____________________________________________________

sta, Africa și America Latină, 
ale sporirii continue a decalaju
lui dintre aceste state și statele in
dustrializate au fost relevate 
de numeroși vorbitori. In ca
drul dezbaterilor generale s-au 
exprimat și opinii mai puțin 
optimiste in ce privește posi
bilitatea îndeplinirii obiective
lor propuse în cadrul celui 
de-al doilea Deceniu al dez
voltării, inițiat sub auspiciile 
O.N.U. și aflat in curs de des
fășurare, o serie de vorbitori 
manifestindu-și în legătură cu 
aceasta insatisfacția față de 
rezultatele obținute de cea de-a 
treia_ conferință U.N.C.T.A.D.. 
desfășurată la Santiago de Chi
le. „Sentimentului de frustare 
generat de U.N.C.T.A.D. 3, spu
nea în legătură cu aceasta mi
nistrul senegalez de externe, 
trebuie să-i urmeze un efort 
de reflecție și de analiză obiec
tivă".

„U.N.C.T.A.D. 3, declară Jose 
Mora Otero, ministrul de ex
terne al Uruguayului, deși nu 
a înregistrat rezultate concre
te în domeniul cooperării, a 
marcat totuși, un pas înainte 
pe calea reducerii discrepante
lor între țările dezvoltate și 
cele in curs de dezvoltare. Un 
echilibru acceptabil, a adăugat 
el. ar putea fi realizat printr-o 
utilizare eficientă a resurselor 
țărilor în curs de dezvoltare 
și prin extinderea unităților 
lor productive, pe baza transfe
rului de tehnologie". Ministrul 
de externe al Columbiei, Vas- 
quez Carrizosa. remarca „vo
ința care a început să se ma

nifeste în țările lumii a treia 
de a cere participarea in in
stanțele care urmează să ia 
decizii afectînd propria lor e- 
conomie. Democratizarea vieții 
internaționale, adăuga el, nu 
trebuie să fie o simplă sche
mă lipsită de viață, lipsită de 
mișcare sau un subiect literar 
bun doar pentru a inaugura 
conferințe și a ura bun venit 
delegaților".

Delegații țărilor membre ale 
O.P.E.C. au amintit, in context, 
confruntarea cu marile mono
poluri petroliere care sînt ne
voite să bată în retragere.

In tradiționalul tur de ori
zont al situației internaționale, 
efectuat în fiecare zi în dis
cursuri rostite în cadrul dez
baterilor generale, problemati
ca dezarmării a constituit, la 
rîndul său, una din constantele 
majore, de interes vital, pen
tru menținerea păcii și întări
rea securității în lume.

Excesul înarmărilor în lume, 
spunea ministrul columbian, 
constituie unul din motivele 
pentru care, în multe zone ale 
globului domnesc încă sărăcia 
și mizeria. Cu investiția anua
lă pentru înarmări de 200 mi
liarde dolari, fondurile desti
nate păcii și progresului sînt 
restrinse în mod considerabil.

„Țelul nostru final, eviden
ția Salim Ahmed Salim, minis
trul de externe: al Tanzaniei. îl 
constituie realizarea unei dez
armări generale, și complete. 
Tratatele de dezarmare înche
iate pînă acum au fost doar 
jumătăți de măsură, ele ne-

prevăzind în fond distrugerea 
stocurilor existente de arme".

Au fost de asemenea, abor
date problemele luptei împo
triva dominației coloniale, a 
politicii de apartheid și de dis
criminare rasială.

„Adunarea Generală și Con
siliul de Securitate, observă 
Joseph Conombo, ministrul de 
externe al Republicii Volta 
Superioară, s-au aplecat de 
multă vreme asupra probleme
lor colonialismului în Africa. 
Numeroase rezoluții au fost 
adoptate, însă, fără ca expo- 
nenții colonialismului să a- 
bandoneze pozițiile lor. Legea 
internațională, al cărei apără
tor este O.N.U., nu trebuie să 
accepte această situație".

Condamnînd perpetuarea do
minației coloniale și rasiste în 
sudul Africii, reprezentanții di
feritelor țări au făcut recoman
dări concrete în vederea apli
cării integrale a declarației; 
O.N.U. cu privire la acordarea 
independenței țărilor și popoa
relor.

Enunțate în principalele lor 
coordonate în cadrul dezbate-, 
rilor generale, problemele dez
voltării. dezarmării și decolo
nizării. aflate, prin intermediul 
a numeroase puncte de pe or
dinea de zi a sesiunii, urmeaza 
să fie examinate în continuare 
în cadrul ședinței plenare și 
al diferitelor comitete ale Adu
nării Generale.

Corneliu VLAD 
Trimisul special Agerpres la 

O.N.U.

Redacția și administrația ziarului i Petroșani, strada Republicii Nr. 90, telefon i 1662
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tul la dezvoltarea industriei pe
troliere.

Sărbătorirea „Zilei Petrolistu
lui" are loc în acest an în at
mosfera de muncă entuziastă 
care a cuprins întreaga tară, ge
nerată de documentele Conferin
ței Nationale a P.C.R., pentru 
realizarea sarcinilor cincinalului 
1971—1975 înainte de termen. 
Petroliștii sărbătoresc ziua lor 
cu legitimă mîndrie. Ei an do- 
bîndit succese remarcabile în 
punerea în valoare a noi struc
turi petroliere și de gaze natu
rale, dezvoltarea activității de 
foraj, extinderea metodelor mo
derne în extracția și prelucra
rea țițeiului. Roadele acestei 
bogate activități se reflectă în 
bilanțul pozitiv al primelor nouă 
luni din acest an, cînd sarcinile 
de plan și angajamentele asu
mate în marea întrecere munci
torească au fost realizate exem
plar. In aceste 9 luni s-au forat 
peste plan 30 000 metri; s-au 
extras suplimentar 34 000 ‘one 
țiței și 164 000 mc gaze de son
dă. Beneficiile realizate peste 
plan în 8 luni se cifrează Ia 
80 000 000 Iei. Valoarea produc
ției marfă realizată în plus în 
primele trei trimestre depășește 
33 000 000 lei. In primele rîn-

duri pășesc petroliștii Inlreo.in- 
derii de foraj Arad șl ai unită
ții de foraj Brăila ; sondorii din 
schelele de extracție Țicleni, 
Brăila. Timișoara, Morerii. Suc
cese importante au obținut și 
cei ce lucrează în rafinării. Nu
mai colectivele Rafinăriilor Plo
iești, Teleajen, Ploiești Nord șl 
Cîmpina au realizat în 8 luni 
peste sarcinile de plan 7 500 to
ne de benzină, aproape 6 000 
tone petrol, 26 000 tone motori
nă, 2 500 uleiuri ele.

Partidul și statul nostru acor
dă tot sprijinul dezvoltării tu
turor sectoarelor industriei pe
troliere. Grăitoare sînt în aceas
tă privință dotarea cu cele mal 
moderne utilaje și instalații rea
lizate în țară. România se află de 
altfel printre țările fruntașe pe 
plan mondial în producerea și ex
portul de utilaje petroliere. Expe
riența românească în exploata
rea și prelucrarea țițeiului este 
apreciată și solicitată tot mai 
mult peste hotare.

Alături de întregul popor mine
rii Văii Jiului felicită cu căldu
ră pe frații lor petroliști șl le 
urează să obțină noi succese, să 
dăruiască patriei cantități me
reu sporite de „aur negru" atît 
de necesar grăbirii mersului 
înainte al societății noastre so
cialiste.
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MASIVA ANGAJARE 
ÎNTR-0 ÎNDIRJITA

COMPETIȚIE
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Simpozionul științific
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face tot ce este posibil în 
acest sens". Organizat din 
inițiativa organului județean 
de partid, concluziile simpo
zionului vor fj sintetizate și 
prezentate pentru decizie, 
forurilor competente. In nu
mele Comitetului municipal

de partid Petroșani, tova
rășul CLEMENT NEGRUȚ, 
a mulțumit participanților 
pentru prezenta lor activă, 
competentă Și responsabilă 
la desfășurarea acestui co
locviu științific orientat spre 
un complex de probleme so- 
cial-economice de o deosebi
tă importanță.

zzzzzzzzz/zzz/zzzzzzzzzzzzzzzzzzzzzzzzzzzzzzzzz/zzzzzzzzzzzzzzzzzzzzzzzzzzzzzzzzzzzzzzz,

Iff COMUNA POPULARĂ

unor performanțe cît mai înalte, Iar pe de altă parte, cei peste 
250 de mineri, ajutori de mineri și vagonetari, din aceste bri
găzi, și-au propus obiective concrete, toate canalizate spre 
autodepășlre.

Intr-un scurt dialog cu privire la îmbrățișarea inițiativei 
care se anunță pasionantă, minerul Zaharla Bălău(ă, se des
tăinuia :

— Inițiativa este stimulatoare, pentru că ea aduce un 
suflu nou în brigăzile noastre, dovedindu-se încă o dată că 
minerii știu să-și onoreze cuvîntul, atunci cînd șl-1 dau, ho- 
tărîți să obțină rezultate bune. Angajamentul nostru, al mi
nerilor Ioneni, este acela de a ne redresa șl de a ne îndeplini 
sarcinile de plan ce ne revin pînă la sfîrșitul anului.

Colectivele brigăzilor care au îmbrățișat inițiativa dau 
o statornică încredere că vor munci cu patos șl dăruire 
pentru a-și onora angajamentele luate.

La ieșirea din șut, (6 octombrie a.c.) pe fețele 
care dau viață unei inițiative de mare amploare, 
cili satisfacția șl bucuria unui nou succes — 254 
bune peste sarcinile de plan, la zi, pe exploatare.

minerilor 
se putea 
tone căr-

PINGIOU
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slujba omuiui. Mii de localnici 
au luat parte la construirea u- 
nui ingenios sistem de irigații 
și de hidroameliorări, înălțind 
un dig lung de 70 km, constru
ind 32 de stăvilare și 132 ca
nale cu o lungime de peste 
100 km. Au fost redate produc
ției întinse suprafețe agricole. 
Cu toate acestea, pericolul i- 
nundațiilor continua să existe, 
iar în perioadele de secetă să 
se simtă lipsa apei. In anii 1962 
—1964 s-a desfășurat o largă 
mișcare de electrificare cu a- 
jutorul statului și cu forte lo
cale, construindu-se 60 km de 
linii de înaltă tensiune și 120 
km de joasă tensiune. In afa
ră de faptul că fiecare sat a 
fost electrificat, energia electri
că a asigurat functionarea a 
peste 460 de pompe de mică și 
mare capacitate. Astăzi, oame
nii pot să se apere de calami
tăți și să-și asigure, o recoltă 
stabilă, cu mult mai marc de
cît altădată. In anul 1968 a 
plouat continuu 20 de zile. Dar, 
deși apele deveniseră amenin

țătoare, membrii comunelor 
populare au stat de strajă zi și 
noapte dealungul digurilor și 
recolta a fost salvată.

Comuna populară Pingiou, a 
devenit în ultimii ani, o unitate 
complexă, dispunînd și de 
numeroase ateliere de re
parații. unități de produs 
unelte agricole și de pre
lucrarea cerealelor. Am vi
zitat printre altele, secția de 
decorticare a orezului dotată 
cu utilaje produse in ateliere
le comunei. Multi saci erau des
tinați exportului.

O dată cu dezvoltarea comu
nei a crescut și nivelul de trai 
al oamenilor de aici, s-au ridi
cat numeroase case, copiii ur
mează cursurile școlilor ele
mentare sau medii, există lin 
spital, fiecare brigadă are un 
dispensar, fiecare echipă — me
dici care acordă ajutorul la lo
cul de muncă.

Nivelul atins în prezent nu 
este decit baza unor succese 
viitoare și mai mari, gazdele 
subliniind că sînt hotărîte să 
lupte pentru ridicarea pe noi 
trepte de dezvoltare.

EVIDENȚIAȚII
ÎNTRECERII

(Urmare din pag.

(125 tone cărbune peste plan 
Năstase Zamfir (70 
cameră conduse de

T
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I

în perioada respecti- 
al ortacilor din aba- 

Florea Diaconescu și

Glișcă 
vă) și 
tajele 
Emilian Cioplean.

Celălalt mare colectiv 
Carol Schreter, sectorul XI 
cina de avansare pe perioada care s-a scurs de la începu
tul lunii cu 5 ml, angajîndu-se astfel la scurtarea termenelor 
de dare în funcțiune a noilor linii de front activ. Succesul se 
datorează brigăzilor conduse de Petru Tătar — 47 mc beto- 
nare peste plan, Arpad Radar — 19 mc betonare peste sar
cină, Vasile Pavel — 16 mc de săpare în plus și Eugen Tă- 
mas — brigadă care s-a angajat să realizeze, în această lu
nă 100 ml de avansare.

Dintre brigăzile sectorului IV al minei, colectiv care și-a 
realizat exemplar planul în această perioadă, și cumulează 
de la începutul anului un spor de cărbune față de sarcină 
de peste 5 000 tone, au fost evidențiate cele conduse de 
Constantin Alexe șt Gheorghe Toma, a căror depășire însu
mează pe primele cinci zile de lucru 400 tone și Alexandru 
Oprea care realizează un plus de 72 tone peste plan.

Din cadrul sectorului 11! producție au fost citate reali
zările demne de laudă ale brigăzilor Francisc Kovacs (înde
plinirea planului în proporție de 123,9 Ia sută) și loan Jurca 
(106,2 la sută).

tone) ca șl 
brigadierii

condus de inginerulsărbătorit,
— investiții, și-a suplimentat sar-
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