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Toate organizațiile de partid, toate colectivele 

de muncă își pun la temelia activității:
ÎNFĂPTUIREA INDICAȚIILOR SECRETARULUI GENERAI AL PARTIDULUI 
TRANSMISE CU PRILEJUI VIZITEI DE LUCRU ÎN VALEA JIULUI

Onorarea investi
țiilor miniere — 

condiție fundamen
tală a asigurării 

producției viitoare
Este binecunoscută interdependența care există între 

activitatea de investiții și cea de producție, prima fiind 
deschizătoare de drum și factorul conjunctural hotărîtor în 
realizarea în bune condițiuni și la nivelele cerute a indica
torilor tehnico-economici ai fiecărei unități miniere. Și se 
mai știe că în domeniul la care ne referim, volumul investi
țiilor Se prezintă la o cotă ridicată, ținînd seama că, pe mă
sură ce cărbunele este extras din abataje, și fronturile res
pective se epuizează, trebuie pregătite alte locuri de muncă 
care să asigure menținerea Și creșterea capacității de 
ducție.

La încheierea a trei trimestre din acest al doilea 
al cincinalului actual. Centrala cărbunelui Petroșani 
portează onorarea planului de investiții pentru unitățile
Valea Jiului și E. M. Țebea în proporție de 108,3 la sută. 
Merită a fi menționat faptul că, la acest bilanț satisfăcător, 
a contribuit în special elementul dotare cu utilaje și insta
lații, procentul de îndeplinire fiind la această structură 
142,9 la sută.

Or. edificați fiind asupra importanței aspectului 
atare, subliniată o dată mai mult de secretarul general 
partidului, cu ocazia vizitei din 15 septembre a.c, în Valea 
Jiului, problema dotării a fost mobilul declanșator al scurtei 
convorbiri avute recent cu tov. loan Păișanu, economist 
principal în serviciul plan-investiții, din Centrala cărbune
lui

pro-

an 
ra
dio

Petroșani.

In perioada anilor 1960— 
ne-a declarat dînsul, a 
loc o acțiune largă de

1970, 
avut 
modernizare a tuturor incinte
lor de suprafață de la minele 
existente, iar la cele redeschi
se sau deschise organizarea 
fluxurilor s-a făcut după con
cepții moderne. Dar, cu a- 
ceastă dezvoltare a suprafe
țelor și cu sarcinile în conti
nuă creștere a producției de 
cărbune nu au ținut Pasul 
tehnologia din subteran și, în 
special, dotarea cu mașini mo
derne de mare productivitate, 
care nu se plasează Ia nivelul 
exigențelor. Tovarășul Nicolae 
Ccaușescu a accentuat că di
ficultățile cu care a fost con
fruntată centrala în ultima pe
rioadă se leagă de lipsa unei 
dotări corespunzătoare 
să permită realizarea randa
mentelor planificate la fron-

care

de

ca 
al

turile de lucru în condițiile 
reducerii programului de «lun
că la 6 ore. Prevederile pla
nului de investiți la dotarea 
cu utilaje arată preocuparea 
colectivului centralei de a re
cupera rămînerile în urmă 
din perioadele anterioare _ st 
în conformitate cu îndrumări
le și sprijinul acordat de con
ducerea superioară de par
tid și de stat, acțiunea de 
dotare cu utilaje moderne, 
de mare productivitate va în
registra în trimestrul următor 
și anii care vin o intensifica
re deosebită.

— In ce ar consta efec
tele cele mai revelatorii

Convorbire consemnată de 
ing. Tr. MULLER

Ședința Comitetului Executiv 
al C. C. al P. C. R.

în cinstea celei de-a XXV-a

aniversări a Republicii

Succese ale construe
torilor de utilaje

•
 Colectivul de muncitori, tehnicieni și ingineri ai secției

mecanice a Uzinei de utilaj minier Petroșani s-a evidențiat 
9 în perioada care a trecut de la începutul anului prin spri- 
A jinul pe care îl acordă atît unităților miniere din bazin în
j®, finalizarea unor obiective de mare interes pentru creșterea

mereu ascendentă a capacităților de producție și în confec- 
ționarea unor utilaje de largă folosință la mine, cît și pen- 
tru realizarea unor instalații necesare obiectivelor de inte-

•
 res social ale municipiului.

— Fără a neglija vreunul din sortimentele din planul 
de producție pe care mai avem de executat — mi-a relatat 
inginera Claudia Kilyen, șefa secției — ne-am concentrat 
eforturile în finalizarea unor instalații de investiții miniere 
de mare interes. Astfel, pentru complexul de extracție Li- 

W vezeni am executat, în cursul lunii septembrie, cele mai 
importante comenzi (o colivie cu trei etaje, un schip coli- 
vie) necesare punerii sale în funcțiune. De asemenea, mai 
ales în cursul acestei luni, ne străduim pentru a satisface 

W cît mai urgent utilajele necesare complexului de extracție 
@ Vulcan (instalațiile de culbutare) care se finalizează acum,

j®. In paralel, pentru alți beneficiari, am livrat parțial insta-
A. HOFFMAN

■
înaintea intrării în schim

bul 2, șeful de schimb Con
stantin Grigoriu I din brigada 
harnicului miner Gheorglie 
Nistor de Ia mina Uricani, fa
ce, împreună cu ortacii un e- 
ficlent „plan de bătaie" pen
tru ziua următoare.

(Continuare în pag. a 4-a)PRIN CÎTEVA UNITĂȚI ALE T. A. P. L. PETROȘANI
Cind controlul obștesc sesizează doar ceea ce este 
„ireproșabil", e firesc ca deficientele să persiste!

Este știut că, în cadrul forme
lor instituționalizate, care facili
tează .antrenarea tuturor cate
goriilor de oameni ai muncii la 
o mai bună gospodărire și folo
sire a mijloacelor pe care le >- 
Ieră societatea pentru îmbunătă
țirea continuă a condițiilor de 
Viață și de muncă ale poporului, 
Ia înfăptuirea politicii partidului 
de ridicare a bunăstării celor ce 
muncesc, un rol deosebit îl are 
exercitarea controlului obștesc 
în sectoarele Importante ale ac
tivității social-econoniice și de 
servire a populației'’ Legea (nr. 
6/1972) privind organizarea și 
funcționarea controlului obștesc, 
după cum de asemenea se știe, 
precizează cu claritate modul c’e 
exercitare a atribuțiilor acestui 
organism al obștei. Drept urma
re, controlul obștesc — și acest 
lucru este atît de vizibil azi 
oricui — tinde să devină un fapt 
diurn. Echipele de control ob
ștesc se află aproape zilnic în 
acțiune. Aproape că nu există 
unitate de interes cetățenesc te

care, numai în ultimul timp, cel 
ce — în afara programului de 
lucru — se străduiesc să-și adu
că contribuția la lichidarea ur
gentă a unor defecțiuni, să nu 
fi intrat...

Am urmărit, în ultimele zile, 
în cîteva unități aparținînd de 
T.A.P.L. Petroșani, modul cum 
sînt înțelese și luate în consi
derație observațiile și propune
rile de îmbunătățire a activității, 
semnalate și făcute de cei in
vestiți cu un mandat al opiniei 
publice, de către unele colecti
ve de muncă. Ne vom referi, 
de asemenea, și la modul cum a 
fost „intuită", de către membrii 
echipelor de control obștesc, 
sarcina lor primordială, de a ac
ționa ca un factor de educație 
civică, contribuind Ia dezvolta
rea unei atitudini înaintate a 
lucrătorilor din unitățile de ser
vire publică, la generalizarea 
experienței bune, la combaterea 
manifestărilor de neglijență, ne
păsare și lipsă de răspundere 
față de interesele populației șl

de păstrare a avutului obștesc, 
la respectarea legalității socia
liste"...

De l-a început, trebuie să ară
tăm că, în ansamblu, echipele 
de control obștesc (aparținînd 
în special, de comitetul sindica
tului de la E. M. Dîlja), care au 
acționat în unitățile T.A.P.L, 
de pe raza orașului Petroșani, 
prin sesizările și propunerile 
lor, au contribuit. într-o mare 
măsură la continua îmbunătățire 
a aprovizionării restaurantelor. 
Nu același lucru îl putem sem
nala, în privința aportului aces
tor echipe de control obștesc în 
ce privește sancționarea (bine
înțeles, ca urinare a unor sesi
zări juste și oportune) abateri
lor de la regulile generale de 
comerț. O altă constatare a noas
tră — de principiu și general 
valabilă — ține de interesul scă
zut, manifestat în exercitarea a- 
tribuți'lor, de unii membri ai e- 
chipelor de control obștesc, în 
urmărirea consecventă, perma-

nentă, tenace chiar, a modului 
cum rezolvă, operativ, responsa
bilii unităților controlate, con
ducerea T.A.P.L.-ului, semnală
rile înscrise în registre. Poate 
că (aceasta este o simplă deduc
ție ipotetică, dar s-ar putea să 
nu fie I), sesizînd faptul ~ă re
ceptivitatea factorilor vizați nu 
e cea așteptată, echipele de con
trol obștesc să fi intrat, treptat, 
în faza îndeplinirii... formale a 
atribuțiilor. Și în această ipote
ză, însă, atît „procedura" cît și. 
în special, urmarea, efectul ei 
sînt... regretabile. Dar, să exem
plificăm 1

Am început-o, într-o diminea
ță, din Piața Victoriei. La „Zori 
de zi", stăm de vorbă cu Voicu 
Ungur, responsabilul unității. Nu 
ne poate prezenta, spre consul
tare, registrul cu semnalările 
controlului obștesc („E la direc-

V. TEODORESCU

(Continuare în pag. a 3-a)

La cabana forestierilor 
„Voevodu".

în pagina
a 2-a:

Individ -

colectivitate

In ziua de 11 octombrie 1972 a avut loc șe
dința Comitetului Executiv al C.C. al P.C.R., pre
zidată de tovarășul Nicolae Ceaușescu, secretar 
general al Partidului Comunist Român.

Au participat ca invitați miniștri și alți con
ducători ai unor organe centrale.

Comitetul Executiv a examinat unele probleme 
legate de realizarea hotărîrllor Conferinței Na
ționale privind perfecționarea organizării și con
ducerii activității economice și a vieții sociale.

Pornind de la aceasta, Comitetul Executiv a 
stabilit măsuri care să asigure o mai mare apro
piere a conducerii partidului șl statului de pro
blemele concrete care trebuie rezolvate în dife
rite domenii de activitate, pentru ca tovarășii 
din conducerea partidului și statului să conducă 
nemijlocit principalele sectoare economico-sociale.

Totodată, măsurile stabilite trebuie să ducă la 
simplificarea relațiilor de conducere, la îmbu
nătățirea coordonării și îndrumării acestor sec
toare, la o rezolvare mai operativă a sarcinilor.

Comitetul Executiv a hotărît să recomande 
Consiliului de Stat șl Consiliului de Miniștri să 
adopte următoarele măsuri :

— să numească pe tovarășul Paul Niculescu- 
Mizil, vicepreședinte al Consiliului de Miniștri 
și în funcția de ministru al educației și învăță- 
mîntului și să elibereze pe tovarășul Mircea Ma- 
lița din funcția de ministru al educației și învă- 
țămintului, urmînd a primi alte însărcinări.

— să numească pe tovarășul Virgil Trofin în 
funcțiile de vicepreședinte al Consiliului de Mi
niștri și ministru al comerțului interior și să e- 
libereze pe tovarășul Nicolae Bozdog din func
ția de ministru al comerțului interior, urmînd a 
primi alte însărcinări.

— să numească pe tovarășul Manea Mănescu 
în funcțiile de vicepreședinte al Consiliului de 
Miniștri și președinte al Comitetului de Stat al 
Planificării și să-l elibereze din funcția de pre
ședinte al Consiliului Economic.

— să numească pe tovarășul Maxim Berghia- 
nu în funcția de ministru al aprovizionării teh
nico- materiale și controlului gospodăririi fondu
rilor fixe și să-l elibereze din funcția de preșe
dinte al Comitetului de Stal al Planificării.

— să numească pe tovarășul Emil Drăgănescu, 
vicepreședinte al Consiliului de Miniștri și în 
funcția de ministru al transporturilor și teleco
municațiilor și să elibereze pe tovarășul Florian 
Dănălache din funcția de ministru al transportu
rilor și telecomunicațiilor.

— să numească pe tovarășul Mihai Marinescu

în funcția de prim-vicepreședinte, cu rang de mi
nistru, al Consiliului Economic și să-l elibereze 
din funcțiile de vicepreședinte al Consiliului de 
Miniștri și ministru al aprovizionării tehnico-ma- 
terialc și controlului gospodăririi fondurilor fi
xe.

Comitetul Executiv a hotărît să recomande Ma
rii Adunări Naționale să elibereze pe tovarășul 
Manea Mănescu din funcția de vicepreședinte al 
Consiliului de Stat, în legătură cu numirea sa în 
cadrul guvernului.

Comitetul Executiv a hotărit să recomande 
Consiliului Central al Uniunii Generale a Sindi
catelor din România eliberarea tovarășului Virgil 
Trofin din funcția de președinte al Consiliului 
Central al U.G.S.R., primind alte însărcinări în 
cadrul guvernului.

Comitetul Executiv a stabilit să recomande 
Consiliului Central al U.G.S.R. alegerea tovară
șului Mihai Dalea ca președinte al Consiliului 
Central al U.G.S.R.

Comitetul Executiv a hotărît să recomande 
Consiliului U.C.E.C.O.M. eliberarea tovarășului 
Iile Alexe din funcția de președinte al 
U.C.E.C.O.M. primind alte însărcinări.

Comitetul Executiv a hotărît să recomande 
Consiliului U.C.E.C.O.M. alegerea tovarășului 
Florian Dănălache în funcția de președinte al 
U.C.E.C.O.M.

De asemenea, Comitetul Executiv a hotărît să 
recomande Comitetului Central al Uniunii Tine
retului Comunist eliberarea din munca de prim- 
secretar al C.C. al U.T.C. a tovarășului Dan Mar
țian, care va primi alte însărcinări, șl alegerea 
în această funcție a tovarășului Traian Ștefănes- 
cu.

In continuare, Comitetul Executiv al C.C. al 
P.C.R. a examinat și aprobat repartizarea re
zervei planului de investiții pe 1972 și unele mă
suri pentru asigurarea îndeplinirii planului în a- 
cest domeniu. De asemenea, au fost examinate 
și aprobate propunerile Ministerului Industriei 
Construcțiilor de Mașini privind principalii indi
catori tehnico-economici ai unei lucrări de inves
tiții ce urmează a fi dată în funcțiune în cursul 
acestui cincinal, precum și propunerile Comite
tului de Stat ai Planificării și Comitetului de Stat 
pentru Economia și Administrația Locală, refe
ritoare Ia majorarea numărului de apartamente 
de categoriile I și II de confort.

Comitetul Executiv a soluționat, totodată, pro
bleme ale activității curente.

edînfa
Consiliului de Sfat

In ziua de 11 octombrie 1972, a avui loc, Ia 
Palatul Republicii, ședința Consiliului de Stat, 
prezidată de tovarășul Nicolae Ceaușescu. pre
ședintele Consiliului de Stat.

Lă ședință au participat, de asemenea, ca in
vitați. tovarășul Ion Gheorglie Maurer, președin
tele Consiliului de Miniștri, miniștri, conducă
tori ai altor organe centrale de stat și președinți 
al unor comisii permanente ale Marii Adunări 
Naționale,

Tovarășul Ion Gheorglie Maurer, președintele 
Consiliului de Miniștri, a prezentat Consiliului 
de Stat unele propuneri pentru aplicarea hotă- 
rîrii Comitetului Executiv al C.C. al P.C.R. pri
vind îmbunătățirea conducerii și coordonării u- 
nor sectoare de activitate.

Luînd în discuție aceste propuneri, Consiliul 
de Stat a hotărît următoarele :

Tovarășul Paul Nlculescu-Mizil, vicepreședinte 
al Consiliului de Miniștri, a fost numit și în 
funcția de ministru al educației și învățămîntu- 
lul. Tovarășul Mircea Malița a fost eliberat din 
funcția de ministru al educației și învățămîntu- 
lui, urmînd a primi ale însărcinări.

Tovarășul Virgil Trofin a fost numit vicepre
ședinte al Consiliului de Miniștri și ministru îl 
comerțului interior. Tovarășul Nicolae Bozdog a 
fost eliberat din funcția de ministru al comerțu
lui interior, urmînd a primi alte însărcinări.

Tovarășul Manea Mănescu a fost numit vice
președinte al Consiliului de Miniștri și președinte 
al Comitetului de Stat al Planificării și a fost e- 
liberat din funcția de președinte al Consiliului 
Economic.

Tovarășul Maxim Berghianu a fost numit în 
funcția de ministru al aprovizionării tehnico-ma- 
teriale și controlului gospodăririi fondurilor fixe 
șl eliberat din funcția de președinte al Comite
tului de Stat al Planificării.

Tovarășul Emil Drăgănescu, vicepreședinte al 
Consiliului de Miniștri a fost numit și în funcția 
de ministru al transporturilor și telecomunica
țiilor. Tovarășul Florian Dănălache a fost eli
berat din funcția de ministru al transporturilor

și telecomunicațiilor urmînd a primi alte însăr
cinări.

Tovarășul Mihai Marinescu a fost numit în 
funcția de prim-vicepreședinte cu rang de mi
nistru, al Consiliului Economic și eliberat din 
funcțiile de vicepreședinte al Consiliului de 
Miniștri și ministru al aprovizionării tehnlco- 
materiaie și controlului gospodăririi fondurilor 
fixe.

In continuare. Consiliul de Stat a adoptat pe 
baza dezbaterii proiectelor respective, următoa
rele decrete: Decretul pentru modificarea Legii 
nr. 27/1986 privind pensiile de asigurări sociale 
de stat și pensia suplimentară i Decretul pentru 
modificarea Decretului nr. 141/1967 privind pen
siile militare de stat și pensia suplimentară i De
cretul privind elaborarea prețurilor și tarifelor 
fixe sau limită la produsele, grupele și subgru
pele de produse sau servicii, precum și la o- 
bieclele de construcții, care constituie nomen
clatura Consiliului de Stat; Decretul cu privire 
la contribuția pentru asigurările sociale de stat | 
Decretul pentru completarea art. 4 al Legii nr. 
62/1968 privind amortizarea fondurilor ftxe ; De
cretul privind instituirea medaliei „25 de ani de 
la proclamarea Republicii" ; Decretul pentru ra
tificarea Acordului dintre Republica Socialistă 
România și guvernul Uniunii Republicilor Sovie
tice Socialiste privind construirea în comun a 
Nodului hidrotehnic Stînca-Costeștl de pe rîul 
Prut, precum și stabilirea condițiilor de exploa
tare a acestuia ; Decretul privind aderarea Re
publicii Socialiste România Ia cel de-al 4-lea A- 
cord internațional asupra cositorului șl Decretul 
privind ratificarea Acordului între guvernul Re
publicii Socialiste România șl Agenția Internațio
nală pentru Energia Atomică, referitor la aplica
rea garanțiilor în cadrul Tratatului cu privire 
Ia neproliferarea armelor nucleare și a procesu
lui verbal al negocierilor pentru încheierea a- 
cestui acord. Toate decretele adoptate au fost, 
în prealabil, examinate și avizate favorabil de 
comisiile permanente de specialitate ale Marii 
Adunări Naționale.

Consiliul de Stat a rezolvat apoi unele cereri 
de grațiere.

Plenara Comitetului municipal

Ieri, după-amiază, în sala 
clubului C.C.P. a avut loc ple
nara comitetului municipal de 
partid.

La lucrările plenarei au par
ticipat prim-secretari și secre
tari ai comitetelor orășenești 
de partid, secretari ai comite
telor de partid din unitățile e- 
conomice, conducători de în
treprinderi, membri ai comisii
lor economice ale comitetelor 
municipal și orășenești de 
partid, președinți ai comitetelor 
sindicatelor, secretari ai comite
telor U.T.C.

Lucrările plenarei s-au desfă
șurat în prezența tovarășului 
DAVID LAZĂR, membru suple
ant al C.C. al P.C.R., secretar al 
Comitetului județean Hunedoa
ra al P.C.R,

Deschizînd lucrările plenarei, 
tovarășul CLEMENT NEGRUȚ, 
prim-secretar al comitetului 
municipal de partid a supus 
spre aprobare, Ia ordinea de 
zi, analiza preocupării organu
lui municipal de partid
pentru îndeplinirea sarci
nilor stabilite de plena
ra precedentă precum și a ac
tivității desfășurate de organe

le și organizațiile de partid din 
municipiu pentru îndeplinirea 
sarcinilor economice din acest 
an, pregătirea condițiilor opti
me unei bune activități în pe
rioada de iarnă, asigurarea 
condițiilor optime necesare în
deplinirii sarcinilor de plan în 
anul care urmează.

Pe marginea materialelor, 
prezentate de tovarășii IOAN 
GUINEA și GHEORGHE FE- 
IER, secretari ai comitetului 
municipal, au luat cuvîntul to
varășii GHEORGHE ROMO- 
ȘAN, directorul I.G.C., VASILE 
OGÎRLACI, directorul general 
al C.C.P., RODICA TATULICI. 
directorul F.F.A. „Vîscoza" Lu- 
peni, VICTOR ARDELEANU, 
directorul Preparației cărbune
lui Lupeni, CONSTANTIN GU- 
RAN, directorul întreprinderii 
de panificație, DUMITRU TUR
NĂ, directorul Grupului de 
șantiere Valea Jiului al T.C.H., 
IOAN LĂSAT, directorul Gru
pului de șantiere al T.C.M.M., 
GAVRILĂ DAVID, președinte
le consiliului municipal al 
sindicatelor, TRAIAN BLAJ, 
prim-vicepreședinte al consiliu

lui popular municipal, ȘTEFAN 
NICOLAU, șeful Șantierului 
„Valea Jiului Superior" al 
I.L.H.S.

A luat apoi cuvîntul tovară
șul DAVID LAZĂR, care a fă
cut prețioase recomandări 
plenarei privind intensifi
carea preocupărilor pentru 
îndeplinirea sarcinilor eco
nomice din acest an șî 
pregătirea corespunzătoare a 
fronturilor de lucru pentru anul 
1973.

După prezentarea de infor
mări verbale asupra activității 
lor, ca membri ai comitetului 
municipal de partid, de către 
tovarășii DAVID MANIU și 
DUMITRU BOȚA, comitetul 
municipal a adoptat mă
suri organizatorice. Plenara 
a votat eliberarea din rîndul 
membrilor biroului comitetului 
municipal de partid a tovară
șului Petru Roman, cooptarea 
ca membru al comitetului a to
varășului Vasile Ogîrlaci și a- 
legerea lui ca membru al bi
roului Comitetului municipal 
de partid
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CETĂȚENESCUL MSPECT
,,Nu am stimă pentru tine nu mă respectă ‘

G. CĂI1NESCU.

Deși trăim în plină eră a umanismului so
cialist, molia lipsei de respect cetățenesc mai 
roade incă multe conștiințe. In numărul din 
5 octombrie, ziarul nostru semnala cîteva ase
menea „mostre" penibile: scand‘alagii-bă- 
tăuși, petrecăreți nocturni și gălăgioși, alături 
de oameni ai expedientelor care, în disprețul 
muncii, au găsit secretul de a minei iără a 
munci. Cînd însă această lipsă de respect ci
vic poartă ambalajul cu lustru al birocrație), 
ea devine de-a dreptul abominabilă, o respin
gătoare infracțiune morală și cetățenească. 
Cocoțată în dosul unui ghișeu, împotriva ce
lor mai elementare imperative ale conviețuirii 
socialiste, ea osie aceea care favorizează pe 
unii în dauna altora, pe un „bișnițar" ce se 
lăfăieșle singur în trei camere în timp ce o fa
milie de miner, din 8 persoane, înghesuită, ca 
sardelele, într-o cameră și bucătărie, își bate 
capul să găsească rezolvarea acestei complica
te „ecuații" locative. Și tot ea este aceea ca
re, cuibărită în inimi de hîrtie, își tratează se
menii, de „sus", cu dispreț și cruzime sau cu 
o bunăvoință care jignește, purtîndu-i de co- 
lo-colo, ca pe o minge de joc, abuzînd de 
timpul, de banii și de osteneala lor. Iată un 
specimen în exercițiul tristei sale „profesiuni" 
de birocrat lipsit de omenie și de respect. 
„Deși nu era nimeni în birou la orele 9, tova
rășa E. N. — funcționara la asociația de lo
catari nr. 1 Petrila — mi-a spus că trebuie să 
servească masa, că nu are timp și că să vin 
altă dată (Maria C.)"„. „Una dintre salariate, 
din primul birou — E. N. — mi-a spus cu un 
ton flegmatic: dincolo. Am intrat în celă
lalt birou. Doamna de acolo mi-a spus că 
n-are fișa mea și să revin în primul birou. Am 
revenit în primul birou și am cerut să mi se 
scoată fișa. Au spus că nu au timp, și să 
merg din nou dincolo. Doamna a revenit îm
preună cu mine și a scos fișa. In acest timp, 
funcționarele se distrau pe seama noastră." 
(Rozalia P.j... In acelaș sens mi-au relatat lu
crurile și Letitia O., ajutorul de miner Ion C. 
și alții.

Pentru atitudinea sa lipsită de respect civic 
și pentru acte de indisciplină, lui E. N. 1 s-a 
desfăcut contractul de muncă. S-a mirat, s-a 
înfuriat și a protestat. Apoi a reflectat asupra 
atitudinii ei și s-a cumințit. Din lecția aceasta 
aspră a învățat ceva : că pe cel plin de sine 
și disprețuitor cu alții, viața de azi îi dezum
flă, reducîndu-i la proporțiile lor obișnuite, 
la ceea ce trebuie să fie înainte de toate: 
oameni...

★
Pe vremuri, o tectonică socială Inspirată de 

cultul pungii, cu straturi de „sus", de „mij

loc" și de „jos", stabilea o ierarhie a respec
tului din care cetățeanul simplu, cu venituri 
modeste, era exclus. O optică a disprețului 
își regla astfel luneta Incit, privit de departe 
și cu un singur ochi, cel aflat mai jos pe sca
ra socială apărea micșorat cu demnitatea îm
puținată și cu suflet mai mic: un biet „omu
leț". De unde aceeași stranie optică, azi ?

Pentru că nu-1 cunoști și pentru că acest 
om depinde într-un fel sau altul de serviciile 
tale, ți-1 subordonezi privindu-1 ca pe un oare
care și nu ca pe un egal al tău, ca pe altă 
ipostază umană a ta. Intr-o asemenea optică, 
uiți că el îți dă pîinea cea de toate zilele, 
laptele copiilor tăi, haina cu care te îmbraci, 
cărbunele cu care te încălzești. Uiți că împre
ună cu el munceșt, te bucuri de darurile na
turii și suferi aceleași amărăciuni. Uiți că îm
preună cu el admiri același revărsat de zori 
și asculți același clipocit de ape în amurg... 
Uiți toate astea pentru că ignorînd calitatea 
lui umană ți-1 reprezinți schematic, oprindu-te 
la granița convenționalului : la un salut rostit 
de pe vîrful buzelor sau la un gest mecanic 
de politețe rece. Necunoscîndu-1, nu-i vezi su
fletul. Vezi numai salopeta lui murdară sau 
cămașa imaculată a șefului ' tău. Vezi postul 
pe care-1 ocupă și nu calitatea lui umană. Și, 
în funcție de ceea ce îți închipui despre el îți 
reglezi și luneta respectului. Cu o memorie 
atît de scurtă, respectul devine unilateral. Te 
vrei respectat fără să respecți, răsturnînd o 
ecuație simplă ce vorbește bunului simt și a- 
nulînd termenii unei relații prin natura ei ba
zată pe egalitate și pe reciprocitate. Căci, așa 
cum spunea Marx. „dacă presupui omul ca om 
și relația sa cu lumea ca relație omenească, 
atunci nu vei putea schimba dragostea decît 
pe dragoste, încrederea pe încredere..." și 
respectul, spunem noi — pentru identitate de 
rațiune — cu respectul. Nici chiar subordonarea 
în serviciu nu înseamnă stimă unilaterală căci 
ea este a unei funcții față de altă funcție, nu 
a omului față de alt om. Ea ține de ordinea 
Ierarhică administrativă și nu de ordinea con
viețuirii dintre oameni. De aceea, avea drep
tate cel ce spunea : „Voiți să știți cît prețu
iește un om? Ascultați-1, studiați-1 în legătu
rile sale cu cei mai. mici ■ decît el"...

...Socialismul este triumful demnității omu
lui simplu. Optica „omulețului" este străină 
orînduirfi noastre. Ea reprezintă o dezgustă
toare relicvă a trecutului. Iar cei lipsiți de 
respectul cetățenesc sini intruși în universul 
moral de azi. Viața nu iartă asemenea molii 
cu sutlele moarte, de hîrtie. Ea îi va trînti la 
pămînt ca pe un galoș uzat.

David MANIU
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făcut 1 
la 

se gă- 
dar

Parcă-i un
De cîte ori merg 
vreo ședință, 
sește, neapărat, 
neapărat, cîte un tova
răș care mă uimește 
cil e de „documen
tat". Ia cuvîntul, pe 
la jumătatea listei ce
lor înscriși (nu se re
pede ca alții). Indife
rent de caracterul șe
dinței. El este mereu 
prezent. Se scoală tac
ticos, se postează bi
ne pe ambele picioare, 
iși drege glasul de < î- 
teva ori și după ce 
privește în dreapta și 
în stingă, începe... 
Domnule, dar cum vor
bește ! Zici că a ur
mat cursuri speciale 
de elocință ! Aminteș
te, de la început, că

deși „problemele" sînt 
foarte importante, se 
va încadra în timp (și 
chiar așa face, nu vor
bește mai mult de 30 
de minute, dar nici 
mai puțin de 20 !). Dar, 
cel mai mult uimește 

Ș, metoda" discursului 
său. începe, curgător, 
cu aprecieri „compe
tente", privind manie
ra „concepționnlă" a 
materialului prezentat, 
privind stilul îngrijit 
al acestuia, cu referiri 
la abundența de date, 
pline de conținut, cît 
și la prețioasele piste 
de discuție pe care re
ferentul le-a lansat. 
Apoi.......așa cum bi
ne preciza tov. M“, 
aduce o mică comple
tare in cutare proble-

mă, după aceea este 
„perfect de acord cu 
tov. N“ în problema 
„deosebit de importan
tă" pe care a axpus-o. 
Apreciază ca „perfect 
oportună părerea to
varășului O“ și firește 
„subscrie la propune
rea făcută de tov. P“ 
Crede că „bine a pro
cedat tov. R", că „a- 
duce unele critici să
nătoase tovarășilor 
mintiți" și 
important 
că o face
plen". Urmează, 
continuare, cîteva 
servații stilistice, 
marginea unei fraze
din material, care alt
fel spuse ar fi avut 
„mai multă eficiență". 
Găsește că „nu e de

Că
e

aici.

a- 
„foarte 
faptul 

in 
în 

ob- 
pe

„DOCUMENTATUL"
discu- 
e de

Ioc lipsit de oportuni
tate să facem aprecieri 
Ia calitatea 
țiilor purtate",
părere că „tema pusă 
în dezbatere se impu
nea cu acuitate" și mai 
crede că „tovarășii 
S„ T. și U. vor accen
tua și vor adînci pro
blemele esențiale.

Intr-un tîrz.iu, parcă 
încurcat, se uită la 
ceas, apoi la prezidiu 
și, puțin jenat, își cere 
scuze că nu a putut 
epuiza toate proble
mele. Speră însă că cei-

talți tovarăși să Ie a- 
tingă în intervențiile 
lor. Își închide foarte 
tactic os blocnotesul și 
se așează cu grijă, 
plin de vădită impor
tanță, după ce nu ui
tă să
pentru atenție...
cum, 
vină, pentru 
za discuțiile 
feri de 
După o 
dă de...
coșului
uită, în
unui

mulțumească 
(Ori- 

trebuia să inter- 
a canali- 
și a Ie

sterilitate !) 
scurtă perioa- 

bombare a 
pieptului, se 
jur, cu aerul

mare neînțeles,

CHINTESENȚA
LUCIDITĂȚII

@ „In balanța opțiunii, pregătirea profesională, însuși
rile experienței trebuie să (întărească Ia fel cu faptele"

® „Să fii minăm de tine, de tovarășii tăi 1"

@ „Eliberînd cărbunele din incleșlarea pămintului, omul 
săvîrșește cea mai înaltă faptă de producție, cetățenească"

® „Demnitatea se învață la școala muncii !"

atunci cînd tovarășul 
V. spune deschis că 
„documentatul" a bă
tui apa în piuă, că a 
repetat pe alții, că es
te în afara probleme
lor ce se discută și că 
a mîncat pur și sim
plu... timpul oamenilor, 
cu vorbe goale. Notea
ză totuși calm ce i se 
adresează, pentru ca la 
sfîrșit să-ți șoptească 
discret: „Vezi dom’le, 
ce pățești, cînd 
să-1 ajuți ?"

vrei

V. DUNÂREANU

Neașteptat, ea sub scăpăra
rea unui fulger, Iago (în mod 
cert că știți cine-i Iago, nu 
trebuie să vă explic) mi-a apă
rut cu zîmbetul lui pervers, 
nu pe scenă, cum îl știam, de 
nodul acesta, în plină stradă. 
S-a uitat la mine de după c- 
chelari (se intelectualizase 
între timp) după care s-a în
clinat curtenitor.

— La dispoziția ta I Dețin 
cele mai teribile informații. 
Sînt gata să ți le servesc gra
tuit, dar știi... (și își făcu gu
ra pungă) numai și numai 
ție...

Și începu : „Știi, pe cuta
re ? zicea că tu... așa și pe 
dincolo ! Dar pe cutare 1 As
ta zicea altfel, nu așa și pe 
dincolo! Și. tot despre line 
vorbea".

Și veninul neliniștei, al 
vrajbei curgea, curgea vîscos 
tulbnrînd existențele.

L-am crezut, bineînțeles. 
A reușit să-mi strecoare în 
suflet otrava pornirilor nesă
buite. Altfel nu ar fi fost 
Iago. Și m-am apucat să u- 
răsc. să suspeictez. Pentru 
ea într-o zi să-1 prind pe 
Iago că mă trădase, că puse
se în urechea unui amic de al 
meu. aceeași placă pe care 
mi-o pusese și mie.

Desigur, de rîndul acesta,

eu eram cel care... spusese 
așa și pe dincolo, iar amicul 
era cel despre care spuse
sem. Ce sentimente m-au 
încărcat auzindu-1 ? Multe, 
dar cel dintîi, a fost că n-ar 
fi rău să-1 onorez cu cîteva

IAGO, 
cel 
din toate 
zilele...

palme. N-am făcut-o. Pentru 
că de-o făceam, l-aș fi onorat 
într-adevăr. Nu merita nici 
măcar atît. A simțit foarte 
curînd (doar unul din atribu
tele esențiale ale lui Iago, a 
fost flerul) că sînt documen
tat în privința lui.

Credeți cumva că s-a ru
șinat ? Că și-a cerut scuze ? 
Da de unde I Mă evită, a- 
tîta tot 1 își desfășoară acum 
.activitatea" asupra celorlalți 
din jurul meu. Și, e neobo
sit! Transpiră pur și simplu

purtînd de la o ureche la 
alta zvonuri, scorneli, să- 
mînța intrigii. Iar de i se 
întîmplă cumva vreo confrun
tare (că m-ai pățește și așa) 
respinge, nu recunoaște ni
mic i „Eu ? Fii, domnule, se
rios ! Cînd am spus eu așa 
ceva ?!“

Și, cum să-1 dovedești ? 
Pentru că, atunci cînd spune 
tot ce spune, face acest lu
cru, discret șoptit, fără mar
tori.

Așadar, Iago trăiește ! 
Iago n-a murit ! S-a adaptat 
noilor condiții „istorice" ră- 
mînînd același pervers din- 
totdeauna". Să-1 ocolim ? Sim
plu de spus, dar greu, foar
te greu de făcut. Pentru că 
Iago de acum, nu mai e uni
cat în ce privește înfățișarea. 
Azi, el se prezintă destul de 
des sub cele mai inocente, 
bonome sau joviale fețe. To
tuși, ceva specific i-a rămas : 
Cînd vrea să-ți spună ceva, 
se uită mai întîi în jur cu 
grijă, pentru a-și asigura 
lipsa de dovezi. Și atunci, da
că vreți să vă feriți de el. fa
ceți ca mine : pretindeți ori
cui vi se adresează, să că 
privească drept in ochi și să 
vorbească tare, răspicat.

C. HOGMAN

E înalt, subțire și mlădios 
ca un balerin. In fiecare dimi
neață. la aceeași oră (4.45), 
neschimbat, ușor aspru, intră 
pe poarta minei. Ușor aspru, 
ori poate frămîntat de gin- 
duri, omul acesta matinal iși 
asociază apariția cu ideea de 
precizare și necesar. Dacă ar 
lipsi, cumva, într-una din di
mineți, fără ^ndoială că nimic 
nu s-ar schimba in echilibrul 
adincului, dar, cu toate astea, 
oamenii care.-l cunosc, ortacii, 
ar rămine cu convingerea că 
undeva, in frontal, lipsa lui 
ar însemna totuși un neajuns, 
o intirziere, un gol. După în
fățișare, după gindurile măr
turisite, il poți socoti un om 
in plină maturitate, energic și 
puțin dur. Pare mai tinăr de- 
eit este, mai pasionat, mai 
ambițios. La 35 de ani, mine
rul șef de brigadă, 1OAN CO
JOCARU, frontalistul lonean, 
e la fel de vioi și ambițios ca 
in prima zi de minerit. A co
pilărit intr-un sat din Moldo
va, Hîlișeu — Dorohoi, apoi, 
/lupă terminarea școlii ele
mentare, se. angajează munci
tor de cale la C.F.R. București. 
„In 1956, cind am coborit pri
ma oară in mină, eram un 
copil Intiiul meu „dascăl" în 
deprinderea tainelor adincului 
a fost loan Compodi... De la 
el mi-a rămas obiceiul de a 
veni primul la mină și de a 
pleca ultimul". E un om mo- 
dest^:,neinchipuit de modest 
deși e o fire clocotitoare, mo
bilă. omniprezentă, oferind, 

toate garanțiile seriozității — un

șef de brigadă, ce mai,1 — 
și nici prin gind nu-mi trece 
că un astfel de om, călit la 
murea școală a muncii, omul 
despre care se spune: „Este 
îndrăzneț, capabil, bun organi
zator, dar și un bun ortac și 
tovarăș!" — ar putea fi alt
fel.

—M-aș sufoca în propria 
mea muncă, dacă m-aș mul
țumi, așa cum obișnuiesc unii, 
„dacă merge bine, dacă nu...“, 
ne mărturișește loan Cojocaru. 
Mai grav e, continua el, că 
am obosi prea repede de prea 
multă comoditate și inerție. 
Pe. mine mă obsedează o idee. 
Ideea ce mă obsedează este, 
aceea a grinzilor metalice, alea 
pe care se ține tavanul. M-am 
hotărit, impreună cu Ion Ba
ciu, frontalist ca și mine, du
pă ce am citit toată docu
mentația existentă, să propu
nem experimentarea metodei. 
Ce se cișițgă ? Simplu : timp 
și oameni! înainte de a face 
răpirea, să așezăm pe vatră 
grinzile și plasa, in aceeași po
ziție, ca s-o putem susține la 
tavanul următor. (Apoi cu 
oarecare circumspecție). Este 
unul din obiectivele inițiativei 
pe care am lansat-o.

A tăcut. Inițiativa s-a plă
mădit și s-a materializat în 
brigada condusă de el. Lor le 
aparține, și tot ei o pot „bre
veta". Lui loan Cojocaru îi 
plac excepțiile. II supără risi
pa de. muncă, de material 
lemnos, de timp. II supără re
fuzul de a gindi mai departe

decît schemele cunoscute 
răscunoscute..

— Cu inițiativa cred , 
fost și o ambiție, nu ?

— Nici vorbă nu-i de 
ție! Meseria noastră e 
plină de neprevăzut. La 
moment, fluctuația, indiscipli
na, lipsa de 'înțelegere din 
partea unor oameni și mai 
ales dezinteresul altora, înce
puse să mă supere. Vedeți, 
din 1956 de cînd sînt aici la 
mină eu n-am lipsit nicioda
tă, și nici, nu mi s-a reproșat 
că-s leneș sau că dau colțul la 
greu. Ne-am adunat intr-o zi 
toți comuniștii din brigadă și, 
după un studiu migălos, am 
ajuns la ceea ce știți: iniția
tiva '

Gindurile lui 
conștiința sa 
au o acoperire 
Ele reprezintă 
crez al generației sale.

...A fost o dorință, 
lucruri nu putea 
Știam, eram convins 
greu, că va trebuie 
„bal", să infring prejudecăți, 
că voi fi nevoit să infirm a- 
numite păreri, să impun o 
remlitate : întărirea discipli
nei, mărirea responsabili lății 
oamenilor față de muncă. Pen
tru asta am discutat cu Alecu 
Aurelian, Francisc Dobroi, 
Gheorghe Alexa și Simion Ha
lea. Noi tindem (scăpat de 
complexe), cel puțin acum, să 
nu mai avem nici o zi nemo
tivată, să-i deprindem pe toți, 
dar absolut pe toți, cu gustul 
muncii adevărate.

Și dialogul continuă. Ioan 
Cojocaru este un cunoscător al 
muncii in frontale, șeful de 
brigadă a fost și este sufletul 
lansării inițiativei „Brigada de 
producție și educație", iniția
tivă care a devenit un bun al 
tuturora, o promisiune. Și o 
reușită. „Citeva nopți la rind, 
singur in camera lui, intervine 
soția sa în discuție, numai 
calcule a făcut" „...Ziua n-a
veam timp, trebuia să lucrez". 
Și cile nu făcea, aveam să a- 
flăm, comunistul acesta cu 
frunte înaltă și privire blinclă.

că a

ambi- 
grea, 

un

loan Cojocarii, 
mu ncit'orească. 
faptică exactă, 
un adevărat

starea de 
continua, 
că va fi 
să mă

Iar ortacii il iubesc. O dată, 
ni s-a relatat, Vasile Bordea 
s-a supărat. „E prea mare 
norma, susținea el. Nu-mi rea
lizez nici salariul." L-a luat 
deoparte. „N-ai dreptate", i-a 
spus. Și l-a adus lingă el, 
„la probă", liordea, deși mi
ner cu experiență, nu știa să-și 
dozeze forțele, nu era calculai 
in muncă. Cîteva zile l-a în
drumat „pe viu", la ort. Apoi 
l-a lăsat singur. După o săp- 
tămină V.B. radia. Nonna nu 
i se mai părea mare O de
pășise cu mult. Tocmai a- 
ceastă trăire morală îl ajută 
pe loan Cojocaru. Și, de vreme 
ce ții atît de mult la ceva, 
capeți și puterea să-l aperi.

„loan ?... După mine nu-i 
altul ca el — iși rostește gin- 
dul Simion Pădure. Este mine
rul care nu se îndoaie la 
greutăți, aspru, clar corect". Se 
apropie și Dumitru Bușoiu, 
un miner tuciuriu, mărunt, 
dar vorbăreț : „Lucrez cu 
loan de la începutul frontalu
lui, ne știm ca mineri <lar și 
ca oameni; e mare lucru să 
fii om, poate că de. aceea ne 
respectăm și ne stimăm". Ni- 
colae Miclea. maistru de revir, 
ne istorisea printre 
„Hărnicia și dăruirea, 
lucrurile cele mai de 
la Cojocaru, poate că simplita
tea in gindire, experiența, au 
o greutate a lor". Ne-am gin- 
dit la viața acestui om, la mo
tivele intime care-i mină pașii 
aici, in fiecare dimineață, la 
ora cind alții dorm incă...

...Pasiunea, dragostea pentru 
oameni și meseria aleasă, 
munca dăruită tilde ;>linirii 
sarcinilor, esențele pure, 
cipiile elementare, 
știe, nu 
e natură 
șește să 
fapte, să 
minții și 
fia și comoditatea unor 
Hei. El, comunistul loan 
ca.ru, reprezintă, in 
lonean, 
dăruirii, a lucidității.

i evu ,
altele : 

sînt 
preț

*

1
1

*
I
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® ..Combateți bine", vorba 
lui „nea Iancu" Caragiale, sti
mate tovarășe Zagorone dip 
Vulcan (se vede că folosiți nn 
pseudonim 1) manifestările de 
parazitism, pe care încă le mai 
întîlnim, pe alocuri, |în locali
tățile Văii Jiului. Dar, dacă 
doriți să aibă eficiență un 
articol (și credem că doriți, ca 
și noi acest lucru) e absolut ne
cesar să-1 cunoaștem ceva mai 
detaliat pe acest A.U. din Vul
can. Trebuia, considerăm. săi 
ne trimiteți neapărat și adre
sa celui înfierat. Altfel, nu vtx- 
dem cum am putea acționa pen
tru readucerea pe drumul cel 
bun a „fiului risipitor", subiect 
al rîndurilor dv...

® Tovarășe loan D. Șerbănes- 
cu (Gorj) oricît am dori noi. nu 
vă putem rezolva spinoasa pro
blemă personală pe care ne-ați 
istorisit-o, întrucît nu ne-ați 
oferit nici măcar un indienii

POȘTA
PAGINII

asupra domiciliului actual al 
soției dv. l'n care din orașele 
Văii Jiului s-o căutăm și sub ce 
nume se ascunde? Reveniți, 
cînd veți fi în posesia unor a- 
mănunte.

® Afirmați cîteva „lucruri* 
foarte grave la adresa cetățea
nului A.C. din Lonea, tovară
șe Nicolae Natanicu (Petrila-, 
str. Republicii nr. 172). Sesi
zați, în primul rînd, serviciul 
orășenesc Petrila al miliției 
despre cele întîmplate și, sâ 
sperăm, împreună, se vor lua 
măsuri...

@ Anonimă — Petroșani s 
Pentru a putea fi publicat, ar
ticolul „Sub masca corectitudi
nii" are nevoie de cîteva pre
cizări : cine-1 semnează, unde 
se petrece acțiunea (adică in 
ce întreprindere) și unde poate 
fi găsită acea tînără care « ur
mat o școală de specializare 
pentru ca apoi să nu i se ofere 
postul ce i se cuvenea de drept. 
Reveniți.
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valurilexși nisipul, ceața ușoa- 
retrăgindu-se spre larg ca

O intîmplarc simplă, 
dintre sutele de scene la care 
• sistăm întîmplStor, în trece
rea noastră printre semeni, 
care le înregistrăm fugar, 
comentăm șl le clasăm, de 
le mai multe ori tot fugar 
conștiința noastră. Unele 
șterg instantaneu, altele rămîn 
vii în memorie și ne obsedea
ză. Dar toate aceste atitudini 
și judecăți ale instanței noas
tre interioare, indiferent de du
rata și puterea lor, devin o 
expresie a personalității noas
tre, a conștiinței noastre de 
oameni, de oameni ai unul 
popor.

Dar iată întîmplarea. E- 
ram la Mamaia, pe una din a- 
cele mici terase construite din 
loc în loc pe plajă. Aproape 
toate mesele 
cei veniți să 
dimineață și 
multe limbi, 
tr-un i 
nerală.
nați o dimineață senină la ma
re, soarele ridlcîndu-se parcă 
din apă și scăldînd în lumină

pe 
le

cc
in
se

erau ocupate de 
mănînce ceva de 

vocile lor, în mai 
se amestecau în- 

rnutmur de bucurie ge- 
. Vă rog să vă imagi-

ră
să dispară apoi, zborul în vol
te perfecte al pescărușilor.

Și atunci am auzit cîntecul 
din fluier. La început n-am 
întors capul, crezînd că vine 
de la difuzoarele instalate in

ridicat în 
marginea 
și soare- 

și răscoli-

vind marea, apoi s-a 
picioare, s-a oprit la 
terasei cînlînd mării 
lui. Era ceva ciudat 
tor în cîntecul lui, în prezen
ța lui printre trupurile bronza
te In constume de baie, în cu
lori vii, de mozaic urban.

emoție, alții cu un zîmbel 
șor de îngăduință pe rare o 
avem pentru ființele frea sen
timentale 
ieșind 
dar și 
de un 
in fața

ori pentru lucrai de 
din obișnuitul cuminte, 
unii și ceilalți stăpîniți 
respect involuntar, 
unui ritual sacru,

răscolit în el. Și-a revenit insă 
tot atît de repede, dîndu-și 
seama unde se află :

— Nu pentru bani cînt 
băiete, i-a spus el moale, 
milă și parcă intr-un fel 
somn. Nu-ți face griji. Bani 

le teme...

eu, 
cu 
de

FLUIERUL Șl OMENIA
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apropiere ori de la tonomatul 
oare-și vinde cîntecele pe bani 
de metal. Dar cîntecul era prea 
viu, prea curat și s-a făcut 
deodată liniște.

Cel care cînta era un țăran 
lără vîrstă, în port ardelenesc 
cu șerpar lat. Nu-1 observasem 
pînă atunci. A cîntat întîi la 
masa la care stătea singur pri-

venea din munți și din păduri, 
purta cu el frumusețea lor și 
aici, deodată, descoperise o al
tă frumusețe : ceva necunoscut 
și totuși 
și totuși 
ieși din 
ție decît
pe potriva oricărei frumuseți.

11 ascultau, unii cu vădită

cunoscut, ceva străin 
apropiat și nu putuse 
această stranie senza- 
prin cînlec, singurul

țind instinctiv că asistă la ma- 
nifeslarea unei emoții 
ce și pure.

Dar a existat totuși 
ție. Am auzit o voce 
ritoare :

— Tipul crede că 
praf cu flașneta și o 
plem de gologani!

Țăranul a tresărit ca mușcat 
de șarpe, totul într-o clip8 s-a

puterni-

o excep- 
batjoco-

am

Și-a pus fluierul în șerpar 
și a părăsit terasa cu același 
zîmbet de îngăduință pe față.

Cel care-1 jignise, „băiatul", 
un ins nu tocmai tînSr 
cea faună, din păcate 
tă încă, ce nu are altă 
decît aceea de fiu al 
lor lui sau al banilor 
lor, a încercat să

, din a- 
existen- 
c-alitate 
părinți- 
părinți-

rîdă. Dar

-va

prin
se 

omul 
reu- 
prin 

ochii 
iner- 
scep- 
Cojo- 

reprezintă, in adincul 
chintesența faptei și

rum
se amestecă : 
și demiurg, el 

se depășească 
înfrunte cu 
a experienței

Dem. D. 1ONAȘCU

© Anonimă — Lupeni: Cele 
sesizate de dv. în legătură cu 
unele abateri de la disciplină, 
întîlnite la spitalul de copii din 
Lupeni. nu corespund adevă
rului.

— ...O mică atenție, 
tovarășe director, pen
tru învoirea ce mi-ați 
dat-o... 1...

Știți, VIN de-acasă...

[•îs nimen', nici chiar 
care erau la masă cu el...

...Povestea s-ar putea opri 
aici, fără nici un fel de mora
lă. Mai adaug doar că am a- 
flat cine era țăranul care 
tase, întrebînd la recepția 
telului în care l-am văzul 
trînd, E un țăran de pe 
leagurile noastre, unul d'ntre ? 
cei mai buni cînlăreți d'n fiu- < 
ier pe care îi are țara și ven*- < 
se la festivalul național de fol- ? 
clor de la Mamaia. L-ați auzit ? 
desigur la radio. E laureatul ? 
unui festival internațional. A > 
cîntal pe scenele cîtorva țări 5 
de pe continent dar nu văzuse > 
pînă in dimineața aceea marea, > 
marea noastră... >

Nu pentru banii vreunui pa- s 
pițoi cîntase el. S

Și în acest țăran, care cu S 
porlul și cu lluierul lui, este s 
unul dintre păstrătorii comori- ) 
lor noastre naționale, am vă- S 
zut întruchiparea a tot ce a- s 
vom noi pur și sfînt de Ia silfi- s 
moși, a sensibilității românești < 
și a omeniei. <

cîn- 
ho-

n-
rne-

Corneliu RADULESCU

ca.ru
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Iii școală - un climat de exigentă partinică, 
stimulatoare a perfecționării procesului 

instructiv-educativ
Desfășurată în spiritul unei 

Înalte exigente partinice, adu
narea de dare seamă șt alegeri 
a organizației de bază de la 
Școala generală nr. 5 Vulcan 
evidențiind succint rezultatele 
pozitive dobîndite în procesul in- 
strueliv-edueativ al elevilor, în 
formarea lor prin muncă pentru 
muncă, a pus în lumină, în același 
timp, principalele neajunsuri 
manifestate în activitatea comu
niștilor, a colectivului de cadre 
didactice.

Se poate aprecia că partici- 
panții la discuții au pus în e- 
vidență cu mult curaj carențe
le din stilul și metodele de mun
că ale organizației de partid, 
ale conducerii școlii. Dacă în 
general unele adunări ale orga
nizației de bază se caracterizau 
prin lipsă de combativitate, prin 
discuții care adesea reliefau 
doar neajunsurile care se ma
nifestau în rîndul elevilor fără 
ea acestea să fie analizate prin 
prisma activității desfășurate 
de cadrele didactice, de data a- 
ceasta comuniștii au reușit în 
spirit critic și autocritic să fi
nalizeze propria activitate, să 
stabilească concret direcțiile în 
«are trebuie acționat în vede
rea înfăptuirii sarcinilor Ce re
vin învățămîntului.

In primul rînd, participanții 
la dezbateri au fost unanimi în 
n aprecia că biroul organiza
ției de bază nu a desfășurat în 
întreaga perioadă o activitate 
colectivă, nu s-a urmărit modul 
în care comuniștii și-au dus la 
îndeplinire sarcinile încredin
țate, nu s-a acționat în direcția 
sporirii combativității, a atitu
dinii intransigente față de lip
suri, la cuvînt în adunările de 
-partid fiind „abonați11 doar 3-4 
comuniști iar ceilalți fiind pre- 
z.enți doar fizic Ia analize. A- 
ceasta datorită, pe de-o parte, 
prezentării în adunările gene
rale a unor materiale slabe în 
conținut, care nu au suscitat 
interesul comuniștilor iar. pe 
de altă parte, lipsei de curaj 
pentru dezbaterea în spirit cri
tic și autocritic a neajunsurilor 
ce se manifestă în muncă.

Luînd cuvîntul, tov. Constan
tin Tițescu, sublinia că sarci
nile încredințate membrilor de 
partid au rămas doar înregis
trate pe hîrtie. biroul organi
zației de bază nu a controlat 
modul în care acestea au fost 
duse la îndeplinire iar în adu
nările do partid comuniștii nu au 
fost chemați să informeze asu

pra înfăptuirii obligațiilor ce 
le-au revenit. Cei mai mulți 
comuniști nu au niciodată ni
mic dc spus în adunările gene
rale iar la învățămîntul ideolo
gic al cadrelor didactice se 
lasă foarte greu antrenați în 
dezbateri, Tov. Mircea Pocna- 
ru arăta că sînt numeroase 
probleme care împiedică înche
garea colectivului, însă unii 
membri de partid manifestă 
pasivitate, în adunările genera
le nu spun lucrurilor pe nume 
iar în colective restrînse, neor
ganizat, se discută tot felul de 
probleme care ar interesa în

treaga organizație de partid Și 
colectivul de cadre didactice. 
In cuvîntul său,, tovarășa Sal- 
vina Vulpe, arăta că mulți din
tre membri de partid și alte 
cadre didactice se lasă rugați 
să participe la diferite acțiuni 
obștești. Tot vorbitoarea rele
va că unele din problemele lu
ate în dezbaterea adunărilor 
generale puteau fi soluționate 
în consiliile profesorale. In ge
neral există o anumită reți
nere pentru a spune deschis 
părerea în legătură cu lipsuri
le ce se manifestă ; de cele mai 
multe ori afirmațiile se fac la 
modul cel mai general. Toate 
acestea datorită faptului că nu 
s-a desfășurat o munca poli
tică susținută în vederea dez
voltării spiritului partinic al 
comuniștilor. Cu prilejul ana
lizelor se stabilesc măsuri, se 
trasează sarcini, însă nu mai 
urmărește nimeni stadiu) înde
plinirii acestora.

In dezbateri o atenție deose

bită s-a acordat modului în care 
organizația de partid a îndrumat 
și a sprijinit activitatea organi
zației de pionieri. Comunista 
Floarea Pardos s-a referit la 
faptul că, în general, acțiunile 
înregistrate în cadrul acestei 
organizații sînt susținute numai 
de pionieri și. ceea ce este mai 
rău, unele cadre didactice nu 
stimulează la copii spiritul de 
inițiativă, uneori chiar redu- 
cîndu-le elanul. Tov. Laura 
Barbu, evidențiind rezultatele 
bune obținute cu detașamentul 
al cărui comandant este a ară
tat că unele cadre didactice nu 
își aduc nici o contribuție la 
pregătirea și desfășurarea unor 
acțiuni cultural-educative. Sînt 
cazuri cînd anumite activități 
organizate cu pionierii în even
tualitatea că cel care le-a con
ceput din diferite motive nu le 
poate finaliza, nici unul dintre 
ceilalți învățători sau profesori 
nu se oferă să le asigure con
tinuitate, să ducă la capăt ac
țiunea inițiată.

In cuvîntul lor, tovarășele 
Mariana Purice și Maria Vădu
va s-au referit la necesitatea 
perfecționării activității profe
sionale, organizării unor schim
buri de experiență și generali
zării metodelor bune folosite 
în procesul instructiv-eduealiv.

Participanții la adunare au 
subliniat necesitatea intensifică
rii muncij politico-ideologice în 
rîndul cadrelor didactice în ve
derea sporirii competenței aces
tora în activitatea de pregătire 
și educare a tinerei generații, 
orientarea profesională a elevi
lor pentru înfăptuirea cu succes 
a sarcinilor stabilite de plenara 
C.C. al P.C.R. din noiembrie 
1971 și Conferința Națională a 
partidului cu privire la dezvol
tarea învățămîntului.

Dezbaterile din adunare s-au 
caracterizat printr-o răspundere 
sporită din partea comuniștilor 
în vederea găsirii unor soluții' 
și mijloace adecvate pentru îm
bunătățirea activității de viitor. 
Comuniștii au făcut importante 
propuneri legate de îmbună
tățirea vieții interne de partid, 
a activității politico-ideologice 
precum și cu privire la intensi
ficarea muncii în rîndul orga
nizației U.T.C. și de pionieri, 
manifestîndu-și hotărîrea de a 
mobiliza toți factorii la înfăptu
irea sarcinilor ce stau în fața 
școlii în etapa aciuală.

H. I.
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La cinematograful „7 Noiembrie"

JOCUL CU MOARTEA
Trei parașutiști •— Rutting, 

Malcom și Brawdy — sttseșc. 
intr-un orășel din Kansas pen
tru o reprezentație. Jocul cu 
moartea, înfruntarea pericolu
lui, este modul în care sînt 
obligați să-și cîștige exislenția 
acești acrobați ai înălțimilor.

Totul pare să decurgă nor
mal : se face publicitatea obiș
nuită, localnicii comentează 
evenimentul, iar protagoniștii 
încearcă să-și uite tema. Ca 
întotdeauna în ajun, Malcom, 
își petrece seara într-un local;

la invitația doamnei Brandon, 
Mike Retting — șeful grupului 
— vorbește la clubul femei
lor despre secretele meseriei 
sale. O afecțiune puternică îi 
apropie pe cei doi — bărba
tul matur, învățat să sfideze 
moartea în fiecare zi, dar în 
realitate înfrînt de viață și 
femeia între două vîrste care 
caută dragostea pe care n-a 
avut-o niciodată. A doua zi, 
Mike se pregătește penlru ul
timul număr. în ovațiile gene
rale. Dar, spre groaza asisten

ței, el refuză să declanșeze 
parașuta, prăbușindu-se pe 
pistă fără viață.

In ziua următoare Joe Wil
son reia numărul, încercând să 
descopere ce s-a petrecut 
Retting 
tului.

Seara 
despart

In distribuție : Burt Lancas
ter, Deborah Kerr, Scott 
son '.a. Regia aparține 
John Frankenheimer.

cu 
în momentul acriden-

Browdy șî Malcom sc 
pentru totdeauna

Wil- 
lui

FOTBAL, DIVIZIA C
Minerul Teliuc — Minerul Lupeni 04
In cea de-a opta etapă, lupe

nenii s-au deplasat la Teliuc și 
nu numai că au obținut un re
zultat favorabil, dar au și pres
tat un joc bun în fața unei 
formații care, fiind mai puțin 
tehnică, a practicat un joc mai 
mult decît aspru, în forță.

Cum era și firesc, gazdele au 
atacat susținut din primele mi
nute însă T. Mihalache și-a 
luat măsurile ce se impuneau 
eu necesitate în special la 'mij
locul terenului. Astfel, extre
mele Voîcu și Moldovan au fost, 
rînd pe rînd, al treilea mijlocaș 
iar Crisiache, așa cum îl cu
noaștem, a ..țesut” cu folos pa
sele la mijlocul terenului, îm
preună cu Polgar, temporizând 
jocul și elanul ofensiv al gaz
delor. Cel maj bun comparti
ment, care de altfel a fost și 
cel maj solicitat a fost apăra

rea, în care Burdangiu. Kele- 
men și Șarpe au fost cei mai 
buni de pe teren iar Serafim, 
juniorul care crește de la o 
etapă la alta, a fost din nou dc 
netreeut.

Apărarea lupenenilor n-a avut 
nici o fisură, majoritatea ata
curilor minerilor din Teliuc se 
opresc la marginea careului dc 
16 m ; lupenenii profitînd Și de 
faptul că în fazele dc finalizare 
gazdele au făcut greșeli sau. 
pripindu-se, au ratat ocazii fa
vorabile. In acest fel lupene
nii sesizează oboseala sau lipsa 
de insistență a gazdelor și de
clanșează contraatacuri rapide 
și periculoase, iar unul dintre 
acestea avea să se soldeze eu 
singurul gol al partidei (în 
min. 67) cînd Moldovan îl des
chide pe Voicu, în adîncime,

acesta în luptă eu fundașul 
Lungu II ciștigă și șulează cu 
boltă în poarta goală, părăsită 
inoportun de portarul Sztrinka.

Primirea golului îi trezește 
oarecum pe minerii din Teliuc 
dar lupenenii nu mai pot greși 
la atacurile haotice ale gazde
lor, menținînd rezultatul favo
rabil lor pînă la sfîrșitul meciu
lui. O victorie meritată pe de
plin obținută cu mari eforturi, 
ceea ce ne îndreptățește să-i 
felicităm atît Pe antrenoul T. 
Mihalache cît și pe fiecare ju
cător în parte.

Minerul a aliniat formația '. 
Șarpe, — Rus, Kelemen. Bur
dangiu. Serafim — Crisiache, 
Polgar — Voicu, Cotroază, L*i- 
euța, Moldovan.

V„ MOLODEȚ
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Cimentul
Nici de data aceasta, stu

denții n-au reușit să obțină 
măcar unul din punctele puse 
în joc, deși valoarea adversaru
lui întîlnit, în mod normal, nu 
trebuia să le pună „probleme". 
Gravele greșeli de apărare co
mise (lipsa celor doi fundași 
centrali, Burnete și Kusu.se face 
tot mai simțită), precum și ine
ficacitatea liniei de înaintare, 
a făcut ea ei să părăsească din 
noi terenul învinși. La aceste 
greșeli s-au mai adăugat și e- 
rorile de arbitraj...

Terenul, complet denivelat și 
desfundat. a creat dificultăți 
deosebite jucătorilor (s-a jucat 
pe terenul de antrenament, cel 
de joc a fost menținut pentru

Tg. Jiu — Știința 24
întâlnirea de divizia A dintre 
„U“ Craiova Și „U“ Cluj) avan- 
tajîndu-le totuși pe gazde, care 
eu o tehnică mai rudimentară 
dar cu multă ambiție ’ s-au 
„descurcat" mai bine.

Studenții au căutat prea 
mult pozițiile ideale de șut iar 
în apărare s-au complicat inu
til, din cauza unor astfel de 
acțiuni aveau să primească, 
de altfel și golurile.

Bune ocazii de gol au ratat 
Ștefan, Bitea, Gudei, David, 
ultimul avea să înscrie în min. 
65 golul egalizator, pentru ca

în min. 85 Zăvălaș, contrar u- 
zanțelor și condițiilor terenu
lui, să trimită încet o minge 
spre careul lui Bogheanu, un 
adversar, urmărind atent faza, 
înscrie pe lîngă acesta. ieșjt 
la blocaj. Tot Zăvălaș a greșit 
șî la primul gol (min. 1.)

Formația Științei : Bogheanu 
— Faur. Zăvălaș. Sandu. Alex- 
androni — Bulbucan, Grizea — 
Bite-a. Gruia (Gudei), Ștefan, 
David (Bara).

I. GEORGESCU

(Urmare din pag. 1) 

tor I M-a chemat tovarășul di
rector să vin să-1 iau, dar dîn- 
sul era plecai la Deva. Am să 
vi-1 aduc eu, să-l vedeți"). 
Ara rămas „atârnați" de o pro
misiune (împlinită abia a treia 
zi) și, pentru a nu regreta tim
pul pierdut, am căutat să allăm 
cam ce au sesizat membrii echi
pei de control obștesc, în ulti
mul timp. Răspunsul (Mărunți
șuri ! Că nu există becuri sufi
ciente. deși există... Și, mi se 
pare, unii dintre cei care au 
scris acolo, nu mai fac parte 
din controlul obștesc !!!) departe 
de a ne descumpăni, ne-a forțat 
circumspecția, ne-a atenționai 
asupra unei presupuneri care, 
ulterior s-a transformat în con
vingerea expusă mai sus, cu 
privire la modul cum își exerci
tă mandatul unele echipe de 
control obștesc.

La unitatea nr. 81 „Lacto-ve- 
getarîan". responsabila, Ana 
Szabo, ne întîmpină cu aceeași 
scuză („Registrul e la tovarășul 
director"). 11 consultăm, totuși, 
a doua zi. Ce notează controlul 
obștesc, în zilele de 2 august șl 
19 septembrie? Aceleași „cali
tăți" ireproșabile! „Curățenia e 
satisfăcătoare (de ce nu bună, 
fără nici un reproș, unitatea e 
doar nouă?), cînlarele funcțio
nează normal, se observă bun 
gust in aranjarea mărfurilor, 
personalul e conștiincios, deser
virea civilizată etc." Există și 
două obiecțiuni : „să se ridice 
la timp ambalajele, să fie aduși 
mai des în unitate... cirnăciori 
oltenești șl cremvurști". Atît l 
Nimic despre faptul că, nu în
totdeauna la ora prînzului, mîn- 
cărurile înscrise în „meniu” sînt 
gata spre a fi vîndute, că nu e- 
xislă condiții suficient de propi
ce pentru prepararea în bune 
condiții a mîncărurilor, că pîi- 
nea sau chiflele nu sînt oricînd 
proaspete, că nu a intrat în o- 
biceiul cotidian al ospălarelor 
de aici eliberarea de note de 
plată clic'.țiloi . Despre acestea 
și despre alte deficiențe am a- 
flat din constatările Inspecției 
comerciale. La început, ni s-a 
părut firesc acest lucru, ulteri
or... Să vedem I

La restaurantul „Minerul", lîn- 
gă bar (ne referim la barul loca
lului) l-am întîlnit. la o bere re
ce, în compania unor foști și 
actuali responsabili de restau
rante iGrigore Roman, Victor 
Geogea, Dumitru Ghițan) pe șe
ful unității. N. TeslicL Ca și în 
localurile anterior vizitate, și 
aici am fost primiți cu același 
„refren” (..Registrul e la director. 
Am să vi-I prezint mîine... Uni
tatea insă, va intra cit de cu- 
rînd în lucrări de modernizare 
așa că..."). Așa că. vrînd-nevrînd 
am renunțat...

Alături, la „Cafe-bar" (unita
tea nr .32). Eugen Liteanu. res
ponsabilul, ne-a prezentat ur
gent registrul solicitat. Să vedem 
ce-a constatat echipa de control 
obștesc și ce s-a întreprins du
pă efectuarea acestor controa
le ?... „Etichetele cu prețurile 
corecte sînt afișate vizibil, exis
tă curățenie în local, deservirea 
este ireproșabilă, in unitate ar 
trebui să fie adus un mai bogat 
sortiment de țigări străine, mult

solicitate de consumatori". Ce 
măsuri puteau fi luate în urma 
unor asemenea constatări? De 
ce să fie îmbunătățit aspectul 
estetic al localului, de ce trebu
ie să se manifeste mai pregnant 
grijă față de curățenia „Cafe- 
barului", de ce e necesar să Pe 
îmbogățit sortimentul băuturilor 
ce se desfac aici, dacă nimeni 
nu sesizează, nu pretinde acest 
lucru ? Totul e pe „roze" și... 
hai cu controlul mai departe 1

Intrăm la restaurantul „Car- 
pați". Responsabilul, Ioan Mitu- 
că, nou în funcție, ne prezintă 
registrul cu constatările contro
lului obștesc. Ne exprimăm sur-

observație în raport cu „sumu- 
mul" deficiențelor de aici ? Lis- 
tele-meniu de consumație, cînd- 
va, nu prezentau necesara sem
nătură a bucătăresei șefe, sta
rea de curățenie a grupurilor 
sanitare lasă foarte mult de țjo- 
rit și acum, ca și întoldeattha, 
cîrnăaorii de multe ori nu sînt 
bine prăjiți, mititeii l>a fel, fos
tul responsabil nu a luat nioi a 
măsură împotriva ospătarilor 
învinovățiți de deservire prefe- 
ranțială sau necivilizată, nu se 
eliberează mereu note de plată, 
modul de prezentare în fața 
clienților, „tratamentul" ia ca- 
re-i supun pe aceșlia (cu aștep-

Cînd
controlul obștesc 

sesizează doar 
ceea ce este 

„ireproșabil^ 
e firesc 

ca deficiențele 
să persiste !

prinderea că. din 23 iunie nici 
o echipă obștească n-a mai tre
cut pe aici. Explicația („Au mai 
venit, dar noi ne pregăteam d< 
o... nuntă și eram în zor mare 
cu curățenia...") nu e în măsu
ră să ne satisfacă, dar nu avem 
ce face, ne continuăm investiga
ția. Transcriem : „In local, bu
cătărie. bar și buiet, am găsit o 
curățenie exemplară, ospătarii 
sînt echipați în ținută regula
mentară și servesc consumatorii 
în mod civilizat. Unitatea este 
bine aprovizionată cu tot felul 
de băuturi spirtuoase, vinuri și 
mincăruri calde, grătare, salată, 
cafele. In condica de sugestii și 
reclamații sînt menționate apre
cieri bune la adresa ospătarilor". 
Ei, că n-o fi chiar așa ! De ce 
exagerăm?! Ce intenționăm să 
îndreptăm astfel ? Personalul 
bucătăriei nu a avut halate al
be ! De acord. Au primit. In rest? 
Ce înseamnă această minusculă

țări de lungă durată) unii ospă
tari nu constituie, oare, defici- 
ciențe ? „Să se cumpere o mă- 
tură-perie cu coadă lungă !” Bun, 
să se cumpere, dar de unde 
„cumpărăm", spre a introduce 
în acest local de alimentație 
publică central, cîteva... volume 
cu lecții de etică înaintată a lu
crătorului din comerț, cu lecții 
privind întărirea responsabilită
ții profesionale a ospătarilor, 
atît de necesare ?...

La crama „Odobești" (unita
tea nr. 77), barmana (vizita 
noastră a avut loc miercuri, 4 
octombrie, în jurul orei 13,30) 
ne întinde, docilă, registrul ce
rut (fără a ne întreba măcar... 
ce hram purtăm!) și ne explică 
unde l-am putea găsi pe respon
sabilul localului, Ristea Uzono- 
vici. Ne interesa registrul, așa 
că am început să-l răsfoim. 
„Treceri" ale echipelor de con
trol obștesc pe aici — cu duiu-

@ ft ft ft O

mul! Șapte numai în cursul h- 
cestui an... Ce conțin conștalg-, 
rile ? Același lucru. Unul și a- 
celași lucru! Spicuim din prmîa' 
(16 februarie): „Băuturile la bar 
sînt aranjate în rafturi, pe sorti
mente, au prețul afișat, se ser
vește cu pahare gradate, la bu
fet sînt expuse mîncăruri proas
pete, necesare cumpărătorilor, 
bufetiera servește mîncarea și 
celelalte sortimente la comanda 
făcută de ospătar, pretutindeni 
domnește curățenia, care este 
satisfăcătoare, personalul e îm
brăcat în uniforme albe (da, de 
unde, că sînt negre toată ziua!!!) 
și se comportă frumos cu consu
matorii. Celelalte — variațiunl 
pe aceeași temă I In plus, cîteva 
„floricele" dulci-acrișoare, de 
tipul : „mesele au albituri cura
te" (nu am văzut așa ceva), 
„ușile necesită reparații', „loca
lul corespunde din punct de ve
dere al pavoazării" (!!!)

Cine să observe (pentru că 
nici celelalte controale nu sesi
zează acest lucru) că specificul 
unei crame pretinde existența 
unui foarte bogat sortiment de 
vinuri (acum, în plin sezon au
tumnal, nu se găsea decît un 
singur soi de vin la butoi, deși, 
har domnului, vin s-a făcut be
rechet în toamna asta!), că uni
formele personalului de deser
vire al unei crame trebuie să 
lie cu totul altele, decît cele 
dintr-un restaurant obișnuit, că 
ținuta unor ospătari e total ne
îngrijită, că orele de funcționa
re ale unității nu se respectă, 
că în ultimul timp calitatea pro
duselor proaspete — a grătaru
lui, în special — este îndoielni
că ? Nimeni !...

Și acum, succint, cîteva con
cluzii :

♦ Noi nu am intenționat să 
dovedim ineficiența unor consta
tări ale echipelor de control ob
ștesc. Că acest lucru se dedu 
ce, e altceva. La fel cum este 
altceva și faptul că. in activita
tea pe teren a echipelor de con
trol obștesc, este foarte, foarte 
mult loc pentru mai bine (ca să 
folosim și noi o expresie des 
uzitată)...

Am dorit să aflăm cum re
cepționează responsabilii unor 
localuri de alimentație pu’~ 
semnalele critice ale echipelor 
de control și cît de oportun 
„reacționează" la acestea. dar 
am fost nevoițt să constatăm că 
responsabilii untăților vizitate 
pot să stea liniștiți, săgețile con
trolului obștesc nu-i ating nici 
măcar tangențial...

♦ Ceea ce nu înseamnă că 
lipsuri nu există. Dimpotrivă 1 
Acestea... coexistă alături de 
responsabili. în bună vecinăta
te. Șl „cresc", se ..dezvoltă" în 
raport direct proporțional cu... 
(nu spunem cu ce !). E fi
resc ? Da. e firesc, pentru că 
sînt indirect... încurajate. La 
umbra deasă a „ireproșabilelor" 
(și cînd ne gindim că aproape 
nimic nu-i ireproșabil cu adevă
rat) „cresc" și se „dezvoltă" lip
surile, deficiențele de tot felul...

♦ Ce părere are conducerea 
T.A.P.L. [aceasta nu e... conclu
zie, e întrebare) ?
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lui ; Cultural : Casa de 
arbori ; URICANI : Vinovatul 
este în casă.
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EVENIMENTE
1825 — A murit scriitorul 

Nicolae Văcăresc u (n. 1784); 
1972 — In R.F. a Germaniei 
Congresul extraordinar al 
Partidului Socialist Democrat 
(Dortmund 12 — 13. X.); 1944
— Eliberarea Alenei de sub 
ocupația nazistă ; 1968 - Pro
clamarea independenței Gui
neei Ecuatoriale (fosta Guineea 
Spaniolă); 1945 — Proclama
rea independenței Laosului ; 
1492 — Descoperirea Americii 
de către navigatorul genovez 
Cristofor Co-lumb. Sărbătoare 
națională (480 de ani); 1924
— Constituirea R.S.S. Moldo
venești (la 2. VIII. 1940 a de
venit R.S.S. Moldovenească).

Filme
JOI 12 OCTOMBRIE

PETROȘANI —7 Noiembrie: 
Jocul de-a moartea ; Republi
ca : Așteptarea ; PETRIIA : 
Steaua fără nume; LONEA — 
Minerul : Osceola ; AN1NOA- 
SA: Vara de altădată; VUL
CAN : Robin Hood ; LUPENI 

Muncitoresc : Steaua sudu-

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 Flori alese din folclorul 
dobrogean ; 10,30 Clubul călă
torilor ; 10,45 Muzică ușoară
de Vasilc Veselov-ski ; 11,00
Buletin de știri; 11,05 Ritmuri 
africane; 11,15 Din țările so
cialiste ; 11,30 Ansamblul „Doi
na" al Armatei ; 12,00 Discul 
zilei ; 12,30 Intîlnire cu melo
dia populară și interpretul 
preferat ; 13,00 Radiojurnal ;
13.30 Concert de prînz; 14,00
Compozitorul săptămfnii ; 14,40 
Cîntă Angela Buciu, Nicolae 
Florian și Tită Stanciu ; 15,00 
Buletin de știri ; 15,05 Tribu
na radio; 15,15 Muzică de es
tradă ; 15,45 Arii din opere ; 
16,00 Radiojurnal; 16,15 Piese 
corale; 16,35 Miniaturi folclo
rice ; 17,00 O oră la dispoziția 
dumneavoastră , 18,00 Orele 
serii; 20,10 Zece melodii pre
ferate ; 20,45 Consemnări ;
21,00 Revista șlagărelor; 21,25 
Moment poetic; 21,30 Bijuterii 
muzicale ; 22,00 Radiojurnal ;
22.30 Concert de seară ; 24,00 
Buletin de știri; 0,03—6,00 Es
trada nocturnă.

Astăzi, începînd de la ora 
18, în sala de dans a clubului 
sindicatelor din Vulcan se re
ia tematica din ciclul de dez
bateri intitulat „Minutul acu
ză, minutul felicită". Acțiunea, 
realizată cu colaborarea comi
tetului orășenesc al U.T.C., es
te dedicată tineretului dc la 
preparația Coroești.

Joia tineretului
Clubul sindicalelor clin Ani

noasa organizează astăzi. în
cepînd de la ora 19,00 o joiea 
tineretului. Cu acest pricej se 
va prezenta și o informare po
litică asupra ultimelor 
mente pe plan intern 
tern, după care va urma 
ră de dans.

misiunii de după-amia/ă. Emi
siune în limba maghiară ,
18.30 Ea volan — emisiune 
pentru conducătorii auto . 
18,50 Teîeconferința dc presă, 
19,20 1001 de seri; 19,30 Tele
jurnal. In cinstea aniversării 
Republicii — cronica marii în
treceri ; 20,10 Comentariu la 
40 de steme — Județul Bihor ;
20.30 Pagini de umor : Aven
turi in epoca de piatră ; 21,20 
Tinerii despre ei înșiși ; 21,55 
Dublu prim-plan : Ion Tiriac 
— Uie Năstase ; 22,30 ..24 de 
ore" ; 23,00 Campionatul eu
ropean ele baschet feminin : 
România — Italia (repriza a 
Ii-aJ. Transmis une g<> la Bur
gas.

eveni- 
și ex- 
o sea-

JOI 12 OCTOMBRIE
9,00 Deschiderea emisiunii. 

Telex ; 9,05 România in lume; 
9,35 Prietenii lui Așchiuță — 
emisiune pentru preșcolari ; 
10,00 Curs de limba rusă. Lec
ția a 23-a ; 10,30 De la Alfa 
la Omega — enciclopedie 
penlru elevi; 11,00 Publicita
te; 11,05 Concert de muzică 
ușoară; 11,45 Tragerea la 
sorti a meciurilor din finala 
Cupei Davis la tenis de cîmp; 
12,20 Telejurnal ; 16,00 Tcle-
școală ; 17,30 Deschiderea e-

Pronoexpres
La tragerea concursului Pro

noexpres nr. 41 din 11. X.1972. 
au fost extrase următoarele 
numere :

Extr, I 29, 33, 20, 42, 40, 44
Exlr. a Il-a 10, 4, 9, 32, 30. 

Jond general ele uremii

Vremea
Ieri, temperatura maximă a 

fost la Petroșani de plus 14 
grade, iar la Paring de plus 5 
grade. Minima din cursul 
nopții n fost de plus 8 grade 
și, respectiv, dp plus 3 grade.

PENTRU URMĂTOARELE 
24 DE ORE : Vreme instabi
lă, cu cerul variabil. Vor 
tinua să cadă ploi slabe 
slab, pînă la potrivit 
sectorul nordic.

con-
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Onorarea investițiilor miniere
Dezbaterile din Admarea Generală a 0. 1 0,

NEW YORK 11 — Trimisul 
special Agerpres, Corneliu 
Vlad, transmite : Dezbaterile
de politică generală ale celei 
de a 27-a sesiuni a Adunării 
generale a O.N.U. prilejuiesc, 
în continuare, reprezentanților 
diferitelor state membre ale 
Organizației, abordarea, în ca
drul ședințelor plenare, a prin
cipalelor probleme ale vieții 
internaționale și, în mod parti
cular, a punctelor înscrise pe 
ordinea de zi a actualei sesiuni, 
între care figurează și cel pri
vitor la sporirea rolului și efi
cacității organizației mondiale, 
țnscrise pe agenda de lucru la 
inițiativa României.

«Națiunile Unite, a declarat 
ministrul de externe al Repu
blicii Democrate Populare a 
Yemenului, Mohammed Saleh

Aulaqi, dobîndesc, cu fiecare 
an, mai multă importanță în 
problemele umanității". Această 
autoritate, a continuat el, se 
datorește faptului că statele 
membre își investesc speranțe
le în capacitatea organizației 
de a contribui la statornicirea 
păcii și progresului în lume. 
Multe din aceste speranțe și 
aspirații nu și-au găsit reali
zarea — a spus reprezentantul 
yemenit — dar Națiunile Unite 
și Carta lor rămîn un element- 
de speranță pentru milioane 
de ființe umane. R.D.P.Y — a 
adăugat el — crede ferm în o- 
biectivele Națiunilor Unite și 
în vitalitatea rolului organiza
ției.

Pledî-nd pentru examinarea 
aprofundată a problemelor pri
vind sporirea eficacității O.N.U., 
ministrul de externe al Afga

nistanului, Mohammed Mouss- 
alihafiq, a subliniat responsa
bilitatea ce incumbă tuturor 
membrilor Națiunilor Unite 
de a face din Cartă și din or
ganizație instrumente eficace 
pentru crearea unor mai bune 
condiții politice, economice și 
sociale în lume.

„Capacitatea de reușită a 
O.N.U. depinde în principal de 
voința membrilor săi", a spus, 
în discursul său, Patrick Hille- 
ry, ministrul de externe al Re
publicii Irlanda. El a remarcat 
că anumite ameliorări și adap
tări. ale structurii organizației 
se fac necesare. Dialogul, des
tinderea și universalitatea vor 
permite cu siguranță întărirea 
structurii Națiunilor Unite, 
sporirea eficacității sale și vor 
consolida, totodată. încrederea 
popoarelor în organizație.

0 La Universitatea Catolică 
din Valparaiso s-a deschis o ex
poziție de fotografii înîățlșînd 
creațiile marelui sculptor român, 
Constantin Brâncuși.

Cu ocazia deschiderii expozi
ției au fost prezentate filmul 
artistic românesc „Haiducii" și 
documentarul „De la străbuni Ia 
strănepoți".

Luptele
din

Vietnamul 
de sud

VIETNAMUL DE SUD 11 jA- 
gerpres). — Agențiile de pre
să informează că în imediata a- 
propicte a Saigonului continuă 
luptele între unități ale Fron
tului Național de Eliberare și 
trupe saigoneze. Inițiativa con
tinuă să rămînă de partea pa- 
țrioților sud-vietnamezi, care se 
mențin pe cele trei poziții în
tărite ale inamicului, situate în
tre capitalele provinciale Fuk 
Ong și Ben Kat, la est de șo
seaua nr. 13 ce leagă Saigonul 
de An Loc, poziții cucerite cu 
cîteva zile în urmă. Lupte în
verșunate au avut loc, marți, 
în apropierea celui de-al patru
lea punct întărit al inamicului 
situat la 27 de kilometri nord 
de capitală. In pofida ajutoru
lui masiv al aviației americane, 
inclusiv al bombardierelor 
„B-52“ situația trupelor saigo
neze rămîne critică, unitățile 
lui Thieu făcînd cu greu față 
Ofensivei viguroase a patrioți- 
!or.

Pe de altă parte, au fost sem
nalate noi lupte în provincia 
Tal Ninh, la 75 de kilometri 
nord-vest de Saigon. Comanda 
mentul militar din Saigon, ci
tat de agențiile de presă, a fost 
nevoit să recunoască pierderile 
grele suferite de unitățile sai
goneze în ultimele 24 de ore, 
precum și faptul că a mobilizat 
peste 10 000 de soldați și ofi
țeri în apropierea capitalei pen
tru a putea face față unui even
tual atac al patrioților.

Convorbiri
Kissinger — Schumann

PARIS 11 (Agerpres). — 
Henry Kissinger, consilier spe
cial al președintelui Nixon pen
tru problemele securității națio
nale, care se află într-o vizită 
la Paris, a avut, la 10 octom
brie, o convorbire cu ministrul 
de externe al Franței, Maurice 
Schumann. După convorbiri. 
Schumann a fost primit de 
președintele Georges Pompi
dou, pe care l-a informat în le
gătură cu discuțiile purtate cu 
Henry Kissinger asupra pro
blemei vietnameze, a declarat 
un reprezentant oficial al Pa
latului Elysee.

Atît în cursul vizitei sale la 
New York, cît și în cadrul con
vorbirilor publice de la Paris, 
Maurice Schumann a afirmat 
că, după părerea sa, propune
rea Guvernului Revoluționar 
Provizoriu al Republicii Vietna
mului de sud privind înlătura
rea din funcție a lui Nguyen 
Van Thieu și instaurarea unui 
guvern de coaliție, format din 
trei componente, constituie un 
angajament de pace eficient, 
menționează agenția United 
Press International.

Sesiunea Comisiei internaționale de anchetă 
asupra aMtăților comise de S.U.A.

în Indochina
COPENHAGA 11 (Agerpres). 

— La sediul Parlamentului da
nez au început lucrările celei 
de-a treia sesiuni a Comisiei 
internaționale de anchetă asu
pra atrocităților comise de 
S.U.A. în Indochina.

Salutînd pe participanții la 
lucrări, noul prim-ministru da
nez, Anker Joergensen, a ex
primat dorința Danemarcei ca 
S.U.A. să părăsească Indochi
na. Reamintind că guvernul și 
Parlamentul danez au condam
nat escaladarea conflictului din 
Vietnam precum și bombarda
mentele americane asupra teri
toriului R.D. Vietnam, premie
rul Joergensen a relevat că a- 
cest conflict „a provocat o pro
fundă Impresie asupra poporului 
danez si o creștere a sentimen
telor de adîncă solidaritate cu 
poporul vietnamez'1. Exprimîn- 
du-șl speranța intr-o apropiată 
soluție politică a conflictului

Anker Joergensen a declarat 
că, la sfîrșitul războiului, Da
nemarca este gata să vină în 
ajutorul poporului vietnamez 
pentru reconstrucția țării.

WASHINGTON 11 (Ager
pres). — Curtea Supremă a 
S.U.A. a hotărît, în unanimi
tate, că nici unui membru al 
corpului didactic nu i se 
poato interzice accesul la 
cursurile universitare din 
S.U.A. pentru simplul motiv 
al apartenenței acestuia la 
Partidul Comunist, Cei nouă 
judecători ai instanței supre
me de justiție din S.U.A. au 
dat astfel militantei Angela 
Davis posibilitățile reinte
grării sale în rîndurile corpu
lui didactic al Universității 
California.

FRANȚA. Intre 
5 și 15 octombrie 
a.c. se află deschis 
în Parcul expozi- 
țional din Paris, 
cel de-al 59-lea 
Salon de automo
bile. In foto : Ve
dere generală.

Q Congresul Sindicatelor Bri
tanice (T.U.C.), caro numără 
peste 10 milioane de membri, a 
respins programul de măsuri 
antiinflaționiste, adoptat luna 
trecută de guvernul conserva
tor, care prevede, între al
tele, menținerea creșterii pre
țurilor la bunurile de larg 
consum în limita de 5 la 
sută pentru următoarele 12 
luni. De asemenea, programul 
limitează drastic creșterea sa
lariilor.

0 In Italia va lua naștere în 
curînd un corp de „agenți eco
logici", însărcinați cu protecția 
mediului înconjurător. Datoria 
lor este de a descoperi și sanc
ționa abuzurile, infracțiunile, 
toate încălcările legilor contra 
poluării.

0 La Bonn au avut loc, marți, 
convorbiri între Egon Bahr, se
cretar de stat la Cancelaria Fe
derală a R.F. a Germaniei, și 
Michael Kohl, secretar de stat 
pe lingă Consiliul de Miniștri 
al R.D. Germane.

0 Poliția nord-irlandeză a 
anunțat că, in urma unui incen
diu provocat de o explozie a 
unei bombe în cartierul catolic 
Lower Falls, din Belfast, trei 
persoane și-au pierdut viața. 
Incendiul a dstrus 5 imobile 
din cartierul Balkan Street.

0 Expropriind în urmă cu 
patru ani bunurile companiei 
nord-americane „International 
Petrolqum Co“, Republica Peru 
a făcut primul pas pe calea 
transformării vechilor structuri
— a declarat președintele aces
tei țări, Juan Velasco Alvarado. 
Conceptele de patrie și națiune
— a spus el în discursul rostit 
la Centrul național de instruc
ție militară — sînt în mod in
separabil legate de demnitatea 
oamenilor care alcătuiesc o co
lectivitate.

0 La chemarea celor trei 
centrale sindicale Italiene — 
C.G.I.L., C.I.S.L. și U.I.L. — la 
Florența șl în alte localități din 
Toscana au fost organizate mal 
multe greve. Participanții cer 
adoptarea de măsuri adecvate 
în vederea îmbunătățirii condi
țiilor de viață, realizarea unor 
profunde reforme sociale și lăr
girea libertăților sindicale.

0 La Sanaa a avut loc a tre
ia și ultima reuniune de lucru 
între membrii comisiei Ligii A- 
rabe de mediere în conflictul 
dintre cele două state yemeni- 
te și delegația nord-yemenită, 
condusă de ministrul educației 
și învățămîntului, Ahmed Jaber 
Afif.

0 Primul ministru al Maltei, 
Dom Mintoff, a anunțat, în fața 
Parlamentului, crearea de către 
guvern a unui consiliu pentru 
promovarea industriei, format 
din nouă membri, care să ac
ționeze pentru realizarea inde
pendenței economice depline a 
insulei, în următorii șapte ani.

0 Henry Kissinger, consilierul 
special al președintelui S.U.A. 
pentru problemele securității na
ționale, și reprezentanții guver
nului R.D. Vietnam au hotărît, 
la încheierea celei de-a treia 
zile a convorbirilor confidenția
le de la Paris, să continue aces
te convorbiri încă o zi, a decla
rat purtătorul de cuvînt al Ca
sei Albe, reluat de agențiile 
TASS și France Presse.
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Piața comună va număra la 
l ianuarie 1973, nouă mem
bri, Acordurile încheiate cu 
celelalte state ale „zonei li
berului schimb" — Elveția, 
Suedia, Finlanda. Portugalia, 
Islanda, și Austria — urmea
ză să fie ratificate pînă la ju
nele acestui an.

Este oare în acest context, 
„cazul norvegian" o pană ale 
cărei urmări vor fi in curînd 
înlăturate ? Discuțiile aprinse 
în legătură Cu politica comu
nitară din cadrul Congresului 
Partidului Laburist din Marea 
Britanie au oglindit oare doar 
problemele interne ale acestui 
partid ? Sînt toate aceste eve
nimente neînsemnate ?

Realitatea arată cu totul 
altfel. In contextul actual, 
automulțumirea își găsește 
Cu greu locul. Lupta dură 
dusă de Marea Britanie pen
tru a hotărî apartenența ei la 
Piața comună, controversele 
din Danemarca, rezultatul re
centului referendum din Nor
vegia, au arătat cum înțelege

opinia publică „politica euro
peană" a statelor respective. 
Rezultatele obținute cu multă 
greutate de către oamenii po
litici din aceste țări sint res
pinse de către marea majori

țărilor membre ale Pieței co
mune este astfel amenințată 
de situația in care șefii de stat 
și de guvern să fie nevoiți să 
se mulțumească să pună ici 
și colo cite un accent politic

Din presa străină
tate a populației. Cetățenii vor 
ceva mai mult decît simple 
declarații. Ei cer lucruri con
crete. Realitatea vest-euro- 
peană arată, în prezent, cu 
totul altfel decît își închipuie 
mulți politicieni comunitari. 
Lupta pentru acordurile pri
vind aderarea la Piața comu
nă, a căror ratificare era pînă 
acum în aceste state doar o 
problemă de rutină parlamen
tară, a devenit un motiv pen
tru o redeșteptare a conștiin
ței naționale.

Conferința la nivel înalt a

mai nuanțat pe niște docu
mente care au fost deja ela
borate. Comunicatul final al 
acestei conferințe va cuprinde, 
bineînțeles, ceva despre „ra
ționalizare" și „politică indus
trială". Vor fi găsite cuvinte 
de laudă pentru „o comunita
te a stabilității", precum și 
cîteva rînduri despre „răspun
derea sporită" a Pieței comu
ne lărgite în Europa și alte 
asemenea formule-tip. Un nu
măr restrîns de tehnocrați 
comunitari vor duce mai de
parte discuția asupra reformei

instituțiilor Pieței comune, 
temă care provoacă îndeobște 
plictiseală în rîndul delega
țiilor naționale.

In interiorul statelor . mem
bre însă, noțiunea de Piață 
comună este pusă pe planul 
doi, după cea de dezvoltare 
industrială, care nu este întot
deauna pozitivă. Și aceasta 
nu numai din cauza politicii 
agrare. „Spiritul comunității" 
tiu mai este astăzi înțeles de 
toată lumea. Această evoluție 
trebuie să fie luată în modul 
cel mai serios în considerare. 
In caz contrar, statele vest- 
europene vor trebui, cu tim
pul, să cedeze acumulării de 
putere parlamentară și politi
că de la Bruxelles, care va fi 
din ce în ce mai greu contro
labilă. Lupta cu atît de mul
te surprize pentru acordurile 
privind aderarea la Piața co
mună și rezultate ca referen
dumul din Norvegia ar trebui 
să devină, în capitalele vest- 
europene, un motiv serios de 
reflecție.

E 
E
S 
a
0

@ 
S13
S
E
B
■
a 
s 
s■
ÎS 
a
■ 
a 
s
K

a 
a■ 
s■
B■
S
K
@K
Ei
E 
B
B

3E30>B»SESaSSSEBRE!0SBBi6BSi£

Redacția și administrația ziarului t Petroșani, strada Republicii Nr. 90, telefon i 1062

(Urmare din pag. 1)

ale acestei acțiuni de 
amploare ?

— Modernizarea tehnologiei 
de lucru va stimula nu numai 
îmbunătățirea activității de 
producție, ci și pe aceea a lu
crărilor miniere de deschide
re în subteran care, în peri
oada celor nouă luni trecute 
din acest an, înregistrează se
rioase rămîneri în urmă. Ca o 
realizare pozitivă aparte în 
direcția investițiilor menți
onăm asigurarea cu fonduri 
și începerea lucrărilor pentru 
trei blocuri de locuințe, cu un 
total de 161 apartamente, care 
se vor adăuga acelor Pe care 
C.C.P le va primi de la con
siliul popular în anul 1973 și 
care vor contribui la stabili
zarea muncitorilor în unitățile 
noastre

— In ceea ce privește 
asigurarea condițiilor de 
realizare a planului de 
investiții pe anul 1973 ?...

— ...se poate afirma că a- 
cestea sînt mai bune decît ce
le confirmate în aceeași eta
pă a anului trecut. In sprijinul 
afirmației menționăm că toate 
obiectivele prevăzute în plan 
sînt asigurate cu documenta
ții tehnico-economice aproba
te. Lucrările de construcții 
montaj sînt asigurate cu pro
iecte de execuție în procent 
de 90,3 la sută. Lucrările dc 
construcții-montaj în antre
priză sînt contractate cu con
structorii în procent de 85 la 
sută restul fiind ?n curs de 
perfectare a contractelor.

Pentru asigurarea cu ampla
samente libere a lucrărilor ce

se vor executa în anul viitor, 
acțiunea de întocmire a docu
mentațiilor dc exproprieri, cu 
înaintarea lor la M.M.P.G. se 
va încheia pe baza unui plan 
de eșalonare în luna decem
brie a.c. In ceea ce privește 
contractarea utilajelor, la 30 
septembrie volumul contrac
tat din plan reprezintă nu
mai 65 la sută. Intre cele ne
contractate se situează, în pri
mul rînd, cele din import. 
Contractarea acestora, precum 
și a celor din listele supli
mentare întocmite în cadrul 
acțiunilor întreprinse pentru 
îmbunătățirea dotării exploa
tărilor miniere, se va intensi
fica în perioada următoare cu 
concursul și sprijinul ce vor 
acorda ministerele construc
toare, în cadrul măsurilor dis
puse de secretarul g. neral al 
partidului.

In întîmpinarca recomandă
rii tovarășului Nicolac 
Ceaușescu de a se pune ba
zele unei puternice unități de 
construcții de utilaj minier 
chiar în Valea Jiului, menți
onăm că în anul 1973 se pre
conizează începerea lucrărilor 
de amplificare și modernizare 
a Uzinei de utilaj minier din 
Petroșani.

Pentru depășirea tuturor 
greutăților, în scopul onorării 
exemplare a tuturor indica
torilor de eficiență a extrac
ției, tuturor salariaților cen
tralei care își desfășoară ac
tivitatea în domeniul inves
tițiilor, le revine sarcina de 
a-și intensifica eforturile pen
tru asigurarea condițiunilor 
necesare realizării programu
lui de investiții Ia termen și 
la nivel calitativ superior

Termocentrala Rovinari a fost cuplată la sistemul energetic 
național. Primul grup de 200 MW produce din plin. Construc
torii de aici pregătesc intrareaîn funcțiune a celui de al doilea 
grup de 200 MW pentru sfîrși’ul lunii august. De asemeni, a- 

vansate sint și lucrările de la blocul nr. 1 și 2. Cel mai mare 
cazan de abur de 1035 t. abltr-oră o performanță românească 
— se află în plin avans de montaj. Temerarii montori ai șan
tierului energo-montaj au ajuns cu stîlpii de susținere la cofa 
+93 m.

In foto : Se execută fundația șirului de degazori ale grupuri
lor de 330 MW.

In primele zile ale acestei 
săptămînij a plouat mai frecvent 
și mai intens în sudul și estul 
țării și mai puțin în nord-vest, 
în Crișana și nordul Transilva
niei. Și în aceste condiții, cu 
totul neobișnuite, activitatea pe 
ogoare n-a încetat. Țăranii coo
peratori, mecanizatorii, specia
liștii și, alături de ci, numeroși 
lucrători din întreprinderi și 
instituții depun eforturi stărui
toare pentru strîngerea și pune
rea la adăpost a producției a- 
gricole. Se lucrează cu priori
tate la recoltarea culturilor pe
risabile, pe terenurile cu exces 
de apă și, concomitent, Ia în- 
silozarea furajelor și efectuarea 
celorlalte lucrări agricole de se
zon.

Cea de-a doua decadă a lunii 
octombrie, hotărîtoare în strîn
gerea recoltei și efectuarea în- 
sămînțărilor, a început prin- 
tr-o mai largă mobilizare a for
țelor și prin măsuri corespun
zătoare condițiilor existente în 
fiecare unitate si județ. In Il
fov sini folosite circa 500 dc 
mașini de împrăștiat îngrășămin
te, .montate pe tractor, cu a- 
jutprul cărora este trasportată 
producția de pe terenurile pe 
care nu pot intra remorcile sau 
alte mijloace de transport. In 
același scop, în alte județe .iu 
fost confecționate și montate 
pe tractoare lăzi mari pentru 
căratul produselor din cîmp.

Ca urmare a unor asemenea 
măsuri, în cooperativele agri
cole de producție, potrivit da

telor primite marți dimineața la 
Ministerul Agriculturii, Industri
ei Alimentare șj Apelor, porum
bul a fost recoltat de pe 30 la 
sută din suprafața cultivată. Ju
dețele cu procente mai mari 
sînt: Botoșani — 72 la sută,
Mehedinți — 59 la sută, Iași — 
58 la sulă, Dolj, Vrancea, Tul- 
cea, Satu Mare, Ilfov, Gorj și 
Olt între 35 și 45 la sută. In 
toate județele s-au luat măsuri 
să se recolteze porumbul în șliu- 
leți, iar în nordul Moldovei, 
potrivit obiceiului, cu coceni cu 
tot, urmînd ca depănușarea să 
se facă la adăposturi.

Cartofii au fost recoltați de 
pe 63 hi sută din suprafața cul
tivată. In județul Suceava, pro
ducția dc cartofi a fost strînsă 
de pc 85 la sută din cele 20 000 
de hectare cultivate. Do aseme
nea, au recoltat cartofii dc pe 
66 Ia sută din terenurile culti
vate unitățile agricole coopera
tiste din județul Iași și de pc 
58 la sută și respectiv 55 la su
tă cele din județele Neamț și 
Sibiu.

Sfecla de zahăr a fost adu
nată de pe 39 la sută din su
prafețele cultivate.

Timpul înaintat și nefavorabil 
impune măsuri eficiente pentru 
ca în condițiile grele din aceas
tă toamnă recolta să fie strîn
să cît mai repede și depozitată 
în hambare, în scopul evitării 
pierderilor ce pot fi produse 
de ploi și răcirea vremii.

(Agerpres)

Succese ale constructorilor 
de utilaje

(Urmare dfa pag. 1) 

lația telescaunului Paring, urmînd ca în această lună să 
confecționăm ceea ce ne-a mai rămas.

Am aflat cu același prilej că lună de lună, toate comen
zile de transportoare TR-2 au fost satisfăcute, înregistrîn- 
du-se depășiri care permit ca, înainte de termen, „cota" a- 
nuală să fie atinsă în cursul lunii decembrie. Ca urmare a 
contribuției colective de gîndire și efort, la sortimentul 
„utilaje" planul celor 9 luni trecute a fost depășit cu 800 
mii lei. Alături de întregul colectiv la acest remarcabil 
succes și-au adus aportul : strungarii : Constantin Mardare. 
Ion Almășan, Martin Ambruș, Virgil Stoica și Dumitru Du
ma, rectificatorul Rusalim Boța, frezorul Ilie Borrțea și lă
cătușii Aurel Tripon, Constantin Radu, Alexandru il’ogăcca- 
nu, Ștefan Căpria, și Costache Păduraru.

TELEX
La Combinatul do îngrășămin

te azotoase din Tg. Mureș, un
de se află în construcție cinci 
noi obiective, a început să pro
ducă în cadrul probelor tehno
logice, prima capacitate. Este 
vorba de fabrica de argon, uni
tate dotată în mare parte cu 
utilaje românești, care va valo
rifica gazele provenite din pro
cesele tehnologice ale combina
tului — gaze pînă acum eva
cuate în atmosferă. Fabrica va 
produce anual 500 000 mc de ar
gon, asigurînd întregul necesar 
al economiei naționale cu acest 
important produs. Avînd o pu
ritate de 99,99 la sută, argonul 
produs la Tg. Mureș este com
parabil cu cele mai bune pro
duse de acest fel de pe piața 
externă.

★
Inginerii Radu Capțan și 

Victor Kreisll de la întreprin
derea de construcții și montaje 
siderurgice Galați au stabilit o 
nouă tehnologie de executare Și 
montare a tuburilor din beton 
armat centrifugate de diame- 
tre cuprinse între 200 și 400 
mm. Tuburile au fost prevăzu
te la capete cu mufe de îmbi
nare, la care în locul numeroa
selor elemente de etanșare se 
utilizează doar o singură gar
nitură de cauciuc.

Aplicarea noii tehnologii de
termină o reducere substanțială 
a prețului de cost și a manope
rei.

Colectivul Întreprinderii do 
prospecțiuni și explorări geolo
gice Cluj a închpiat lucrările 
pentru deschiderea și pregătirea 
primei mine din noul bazin si
tuat pe valea Blaznei, în zona 
Munților Rodnei.

Lucrările, efectuate la altitu
dinea de peste 1 300 m, au fost 
realizate cu 3 luni înainte de 
termen, fapt ce va permite 'n- 
cluderea în circuitul economiei 
naționale a unor Importante 
cantități de minereuri neferoase.

Se desfășoară cu Intensitate 
lucrările de construcție a unei 
instalații de flotatie care va 
prelucra minereul extras din a- 
cest nou bazin.

*

La Institutul de chimie din 
Cluj a început construcția pri
mei stații românești care va 
produce aurul coloidal necesar 
fabricilor de sticlărie decorati
vă șl de menaj din țară. Tehno
logia are la bază brevetul acad. 
Raluca Ripan și cercetătorului 
Gheorghe Pop. Noua stație, a- 
părtinind Ministerului Educației 
și învățămîntului, va constitui 
în același timp o bază de prac
tică și de specializare pentra 
cercetările aplicative, fiind de
servită de cadre cu înaltă pre
gătire profesională.

TELEX

Metodă originală
de învătămînt>

Intr-un mare număr de școli 
se aplică cu rezultate bune o 
metodă originală privind acti
vitatea elevilor în procesul de 
predare-învățare.

Concepută și experimentală 
de Institutul de studii pedago
gice din Capitală, în colabora
re cu cadre didactice din în
treaga țară, metoda respectivă 
are în vedere o nouă structură 
organizatorică a lecției. Este 
vorba de împărțirea lecției în 
două momente distincte : pri
mul - în care elevii desfășoa
ră, in mod independent, o acti
vitate de observare, de cerceta

re și descoperire a datelor cu
prinse în lecție, iar celălalt — 
de sintetizare a rezultatelor ob
ținute de școlari. Elevii își în
sușesc, astfel, cunoștințele lu- 
crînd cu ele. in ateliere școală, 
în laboratoare și cabinete de 
clasă. Profesorul devine, în fe
lul acesta, principalul consul
tant și colaborator al muncii 
independente a elevilor.

Specialiștii consideră că a- 
ceastă metodă aduce o contri
buție sporită la formarea gindi- 
rij elevilor, a spiritului lor de 
creativitate și a celui aplicativ.

Tiparul întreprinderea poligrafică Hunedoara 40 jos

UZINA DE AUTOCAMIOA
NE DIN BRAȘOV.

In fața uzinei de autoca
mioane din Brașov stau sar
cini deosebit de mobilizatoa
re pe linia dezvoltării și di
versificării producției. De ase
menea s-au construit noi spa
ții industriale, cum sînt sec
țiile șasiu II și forjă grea, ca
re au dus Ia mărirea consi
derabilă a capacităților (le 
producție existente.

Constructorii de autoca
mioane din Brașov au reali
zat nu mai puțin de 35 de a- 
gregate destinate noului pro
dus, autocamioanele ROMAN, 
precum și alte utilaje desti
nate fabricației altor produ
se.

In foto : Aspect de lucru 
din noua secție șasiu II, a 
uzinei brașovene intrată re
cent în funcțiune.

Șubunita tea Pelru-țunj


