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Toate organizațiile de partid, toate colectivele

de muncă își pun la temelia activităjii:

Înfăptuirea r secretarului general al partidului

Primi ri la tovarâsul
NICOLAE CEAUȘESCU

Ambasadorul Republicii Populare
Democrate Coreene

Miercuri, 18 octombrie a.c., 
tovarășul Nicolae Ceaușescu, 
secretar general al Partidului 
Comunist Român, președintele 
Consiliului de Stat al Repu
blicii Socialiste România, a 
primit pe Kang lang Săp, am-

basadorul extraordinar și ple
nipotențiar al Republicii Popu
lare Democrate Coreene la 
București, în legătură cu ple
carea definitivă a acestuia din 
tara noastră.

Ambasadorul Republicii
Miercuri, .18 octombrie a.c., 

tovarășul Nicolae Ceaușescu, 
președintele Consiliului de Stat 
al Republicii Socialiste Româ
nia, a primit pe Valentin Iler- 
nandez-Acosta, ambasadorul

extraordinar și plenipotențiar 
al Republicii Venezuela la Bu
curești, în legătură cu ple
carea definitivă a acestuia , din 
țara noastră.

La primire a participat Mir-

transmise

CELEI DE-A
XXV-A

ANIVERSĂRI

IN CINSTEA

A REPUBLICII

LEMNUL DE MINĂ
folosit la strictul

necesar și judicios
gospodărit I

Ofensivă rodnică

pe frontul

cărbunelui
O adevărată ofensivă pe frontul cărbunelui este des

fășurată de vrednicele colective ale celei mai mari exploa
tări miniere din Valea Jiului — Lupeni — în acest ultim 
trimestru al celui de-al doilea an al cincinalului.

In întrecerea dîrză dintre colectivele sectoarelor de 
producție ale minei, prilejuită de dorința tuturor de a în- 
tîmpina cu fapte minerești de laudă apropiatul eveniment 
al anului — aniversarea a douăzeci și cinci de ani de la 
proclamarea Republicii — sînt înregistrate zi de zi noi suc
cese, rod al puternicului avîift cu care minerii au pășit în 
această nouă etapă. După prima jumătate a lunii, faptele 
consemnau depășirea sarcinilor la producția de cărbune ex
trasă la majoritatea sectoarelor minei: sectorul II cu 24,1 
Ia sută, sectorul IV — 19,9 la sută, sectorul III — 3,7 Ia 
sută și

Locul 
păstrat 
muncii 
neri ale colectivului. Astfel, pînă în 15 octombrie, minerii 
frontaliști ai celor două abataje din sector, conduși de 
Marin Ciochia și Ion Popescu și-au depășit sarcinile de 
plan la producția de cărbune cu 830 și, respectiv, 32 tone, 
iar randamentele planificate pe abataj au fost întrecute cu 
cantități apreciabile de cărbune extrase pe post. Asemenea lor, 
brigăzile de pregătiri în cărbune conduse de loan Gîrea și 
Nicolae Bălan și-au depășit sarcinile de avansare pe aceeași 
perioadă cu cîte 6 și respectiv 8 ml, iar randamentele de 
săpare cu cîte 0,780 mc fiecare, atingînd avansări de 42 
și respectiv 38 ml. pe prima jumătate a lunii. Cărbunele cu
mulat din - depășirile tuturor brigăzilor din sector însumea
ză.pînă acum.peste 1700 dH tone.

Importanța deosebită pe care 
o reprezintă pentru economia 
națională reducerea cheltuieli
lor materiale a fost subliniată 
cu pregnanță în raportul pre
zentat de tovarășul Nicolae 
Ceaușescu Ia* Conferința Națio
nală a P.C.R. din 19—21 iulie 
1972. ..Reducerea cu un pro
cent a ponderii cheltuielilor 
materiale în industrie la nive
lul anului 1973 echivalează cu 
un spor de venit național de 
cca. 4 miliarde Iei".

La această acțiune, industria 
minieră își poate aduce din 
plin contribuția prin reducerea 
consumului specific de mate
rial lemnos, dat fiind faptul că 
mineritul este încă un mare 
consumator de lemn, oferind 
astfel posibilități sporite de va
lorificare superioară a acestei 
bogății naturale a țării.

Urmărind realizările obținute 
în ultimii cinci ani în ceea ce 
privește consumul specific de 
material lemnos, se observă o 
scădere continuă consumului 
specific de lemn de mină și de 
cherestea, atît la activitatea de 
producție cît și la lucrările de . 
investiții. Media anuală a re
ducerii, în perioada 1966—1971, 
a fost de 2,05 mc/lOOt) tone Ia 
consumul specific de lemn de 
mină la activitatea de produc
ție, 4,2 m.c/1000 lei la investi
ții și, respectiv, 0,65 m.c/1000 
tone la cherestea rușinoase — 
producție. Aportul hotărîtor la 
această realizare l-a avut ex
tinderea procedeului de susți
nere metalică a frontalelor cu 
stîlpi hidraulici și grinzi în

consolă, volumul producției 
extrase din . aceste abataje 
crescînd în această perioadă 
cu de peste trei ori.

In acest an, consumul speci
fic de material lemnos planifi
cat pentru unitățile din cadrul 
Centralei 
este sub 
din anul 
lemn de 
Ia cherestea rășinoase. 
drarea în norma de consum în
seamnă, în fapt, reducerea con
sumului total de material cu 
peste 20 000 mc față de consu
mul specific realizat în anul 
precedent. In acest sens, încă 
de la începutul anului, la fie
care unitate s-a întocmit un 
program de măsuri concrete 
pentru extinderea înlocuito
rilor la susținerea abatajelor 
și a lucrărilor miniere de pre
gătire și întreținere, a lucră
rilor de deschidere. Aplicarea 
acestor măsuri a permis ca pe 
8 luni norma 
nul de mină 
în 
la 
la 
nă

cărbunelui Petroșani 
nivelul realizărilor 

1971 cu 8,2 la sută la 
mină și 13,7 la sută 

Inca-

tectonizante, a 
mari, a unor 

unde nu

în- 
zo-' 
s-a

și la cherestea. Așa este cazul 
exploatărilor miniere Lonea, 
Bărbăteni, Vulcan, Dîlja, U- 
ricani, la care, pe lingă unele 
cauze obiective ca existența 
zonelor 
alinărilor
ne de foc, 
putut realiza programul ini
țial de extindere a susținerii 
metalice, mai persistă încă de
ficiențe în gospodărirea mate
rialului, în urmărirea și în evi
dențierea consumului pe sec
toare și lucrări.

Ca urmare a sarcinilor, tra
sate de Conferința Națională 
a partidului, în cursul lunii 
august a.c. s-a efectuat o am
plă analiză pe linia reducerii 
consumurilor de materii prime 
și materiale în 
unități, care

cadrul fiecărei 
a cuprins •atît

La primire a participat Mir
cea Malita, consilier al pre
ședintelui Consiliului de Stat.

Cu acest prilej a avut loc o 
convorbire care s-a desfășurat 
într-o atmosferă cordială, to
vărășească.

Venezuela
cea Malița, consilier 
ședintelui Consiliului

Cu acest prilej, a 
o convorbire care s-a desfă
șurat într-o atmosferă cordia
lă.

al pre- 
de Stat, 
avut loa

Trebuie restabilită corectitu
dinea în gospodărirea

Am însoțit, în una din aceste zile de octombrie a.c., e- 
chipa de control obștesc formată din operatorii chimiști 
Nicolae Strinu. Marin Voinea și Ilie Scaiete de la F.F.A. 
„Viscoza" Lupeni prin cîteva magazine alimentare ale ora
șului.

mărfurilor
și cea cu mărfurile do.

de consum Ia lem- 
să fie îndeplinită 
de 98,5 la sută), 
rășinoase — 98.2 
la lemnul de mi- 

consumat la activitatea de 
investiții — 80,1 la sută. Eco
nomia totală de material lem
nos realizată este de peste 
4 500 mc.

Deși pe ansamblul bazinului 
situația este corespunzătoare 
în ceea ce privește încadrarea 
în normele de consum planifi
cate, totuși Ia unele unități se 
produc încă depășiri — atît la 
consumul de lemn de mină, cît

MINDIRIGIU
inginer principal — C.C.P.

Lucia

Echipa și-a început contro
lul la magazinul alimentar nr. 
77 Lup'eni — gestionari M. 
Florea și Gh. Magda, prezent 
in magazin în timpul contro
lului numai Gh. Magda. La ra
ionul unde se vinde făină, 
am dat peste doi saci plini cu 
porumb și alți doi — unul cu 
20 de kilograme, iar altul cu 
cca. 30 kg., în total deci cca. 
210 kg. porumb, și 3 saci plini 
cu tărîțe. Ni s-a spus că atît 
porumbul cît și tărîțele se dau 
pe bază de tabele la cei cel 
au contractat diferite animale 
— porumbul și, respectiv, 
pentru lapte — tărîțele. Am 
solicitat tabelele în cauză și 
nu mică ne-a fost mirarea cînd 
ne-a fost dat să constatăm 
cea mai senzațională operațiu
ne de scădere pe care o poa
te suporta hîrtia, și anume: 
plecînd cu un stoc de porumb 
la 1 octombrie 1972 de 1724 
kg. s-a reușit să se elibereze, 
pe baza a două 
cu numele a 7 și 
persoane, contra 
nici mai mult nici mai puțin 
do 2 085 kg. porumb! ! Cred 
că e puțin spus „senzațională" 
această descoperire, căci orice 
am spune, nici cel mai renu
mit matematician n-ar putea 
ca din 1 724 kg. să scadă 2 085 
kg. și să-i mai rămînă și un 
rest de circa 210 kg IO.... scă
dere" care, credem, ar trebui 
să fie cunoscută și analizată 
de cei în drept.

Conlinuîndu-no controlul,

ar» avut prilejul să ne convin
gem că practica dosirii unor 
mărfuri n-a fost încă stîrpită 
cu totul, astfel că într-o maga
zie s-au găsit 20 buc. hîrtie

A

însoțind o echipă 
de control obștesc 

prin magazinele 
alimentare din orașul 

Lupeni

tabele (unul 
altul a două 

semnătură)

igienică, pe sub tejgeheaun de 
la piine — încă vreo 4 bucăți, 
pe sub altă tejghea de la■ ra
ionul dulciuri — încă vreo 
cinci. Intr-o altă magazie s-au 
mai găsit, puse la un geam 
deschis (la rece), 14 cutii cu 
pastă de roșii din import dar 
care sînt vechi și trebuie re- 
turnate depozitului pentru a fi 
schimbate* — a încercat să ne 
convingă mai tîrziu tovarășul 
gestionar. (De ce nu s-a făcut 
asta la timpul cuvenit, de ce 
cutiile erau ținute la rece și 
nu pe culoar unde mai era și 
altă marfă alterată, aruncată 
într-o ladă, asta n-o mai 

iștiml). In rest, curățenie, de
servire civilizată dar nu ne 
ieșea din cap „operațiunea po-

rumb" 
site...

Am
90 din
llie Zaharia). Aici, la o primă 
constatare, cîntarul de la ra
ionul de făină avea o mică 
„abatere" de 100 de grame în 
favoarea celui ce cîntărește și 
în dauna celui ce cumpără, a- 
șa că nu ne-am mai mirat 
cînd am dat de vreo doi săcu- 
leți cu mălai (25 kg) despre 
care gestionarul căuta să ne 
convingă că unul este al dom
niei sale, iar altul al unei vîn- 
zătoare, dar că n-au ’avut timp 
să-i ducă acasă. Vă rugăm în
să, dragi cititori, să rețineți : 
mălai — aproape 5 000 kg. — 
a intrat în magazin în ziua de 
22 septembrie, iar. noi contro
lul îl efectuam în ziua de 3 

octombrie. Dar, făcînd legătu
ra cu cîntarul acela șugubăț, 
cred că trebuie să recunoaș
teți că 100 gr. plus încă 100 de 
grame și încă 100 și așa ma.i 
departe dă „ceva" care la rîn- 
du-i creează 
reri de cap! La același 
gaz.in, 
mai
negru 
vin 
asigura tov. gestionar) dar ca
re nu ajunseseră „încă" în ma
gazin, dintr-o ladă fiind lipsă 
însă 4 sticle („la niște prie
teni" — se justifica același' 
gestionar). Și încă o ladă (tot 
începută) de spumă de drojdie 
(sticle de un sfert de litru) ca
re la fel nu se prea găsea în 
magazin 1 In 
zin, pe circa

poposit la alimentara nr. 
Bărbăteni (gestionar

în 1 
găsit 4

de 
excepțional I

,.probleme”, du
ma-, 

s-au 
vin 

(un 
na

magazie,
, lăzi cu 
Ștefănești 

cum

schimb, în maga- 
o jumătate del

M. BLENDEA

(Continuare

E. M. I.IVEZENI:

sectorul V — 3,2 la sută.
de frunte ocupat pe podiumul Întrecerii socialiste 

de sectorul II de producție este rezultatul firesc al 
fecunde desfășurată de către toate brigăzile de mi-

ÎN PAGINA A 2-A

proporție 
cherestea 
sută, iar in pag. a 4-a)

E A

In ei se poate investi

/

care

Tr. MORAR
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am 
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be-

Echipa de instalatori condusă de Ion Enescu de
T.C.M.M. în timpul execuției legăturii la canalizarea princi
pală a grupului social al minei.

0 Rubrica Pietre pentru templul OMULUI (XI)
© Cînd simți alături un sfătuitor, un prieten...
@ Ofensiva cronofagilor
• Pe ce „sol" manevrează „meșterii* fără autorizație ?...

(Continuare in pag. a 4-a)

Prin decret al Consiliu
lui de Stat al Republicii 
Socialiste România, tova
rășul Corneliu Mănescu a 
fost eliberat din funcția de 
ministru al afacerilor ex
terne, urmînd a primi alte 
însărcinări.

Prin același decret, to
varășul George Macoves- 
cu a fost numit în funcția 
de ministru ai afacerilor 
externe.

Prin cartierul 
Aeroport-Petroșani D I N

Instantaneu mineresc

toată încrederea
lună nu prea le merge treaba la 

front și — bineînțeles — ortacii unei brigăzi „de mină în- 
tîi“, cu succese de prestigiu în muncă repurtate de-a lun
gul anilor prin eforturi susținute, depuse cu pasiune și dîr- 
zenie, cum este cea a comunistului Vespasian Cătană, de 
la E. M. Vulcan, nu pot rămîne indiferenți în fața unei 
asemenea realități. De frămîntările care au cuprins colecti
vul confruntat cu o neplăcută stare de fapt, ne-am dat sea
ma stînd de vorbă cîteva clipe, nu de mult, cu șeful de bri
gadă. „Ne necăjirăm și az’ cu șefu', cu Diaconu, ingine- 
ru’ de la „doi", îl știți dv.; stăm și peste șut, nu e unu' 
să nu vrea, trebuie să ieșim la liman..." Le creează mari 
dificultăți fluxul de transport, scocurile transportoarelor sînt 
uzate, porțiuni de lanț șubrede dau serioase bătăi de cap... 
Și, apoi, apa care se infiltrează, care naște circumstanțe 
agravante... „Partea mecanică a început să „miște"... Cola
borăm cu ea, este nevoie să aducem utilaju’ într-o astfel 
de stare îneît să meargă zilnic cele trei schimburi produc
tive fără să se mai înregistreze defecțiuni...".

(Continuare în pag. a 4-a)

Spunînd un lucru ce 
putea să pară fără 
multă importanță, 
prin a mă lăuda că, de mic 
copil, am fost învățat cu 
ordinea. Și nu regret, intru- 
cit pretutindeni în societa
te, în viața de toate zilele 
m-am întîlnit cu această or
dine, bucurtndu-mă 
deauna cînd mi-a 
întristindu-mă cînd 
împiedicat de reversul ei; 
lăudîndu-mă de unul singur 
cînd felul meu de a fi a 
coincis cu acela al ordinii 
generale, însingurîndu-mă 
cînd grămezile dezordinii 
m-au împins spre a de
veni potrivnicul neîmpăcat 
al unor oameni.

Și așa, cu ordinea în fire, 
mănînc de trei ori pe zi. mă 
culc la ora fixă, respect 
ciclul de 6 zile de muncă 
— o zi odihnă, urc în au
tobuz pe unde-mi este per
mis, mă spăl înaintea fiecă
rei mese și-mi potrivesc 
programul unor după-amie- 
ze avînd drept busolă ora
rul centralei termice 
furnizează, de trei ori 
săptămînă, apă caldă. Adi
că, dacă am apă caldă 
marțea1, renunț în acea zi la 
orice — la vizionări de fil
me în colectiv, la conferin
țe sau simpozioane ce mi-ar 
stîrni interes, la orice plim
bări sau sporturi aducătoa-

re de regenerare trupească.
Se întîmplă însă că po

triveala de acasă nu mai 
are corelație cu planurile 
centralei termice. Pe scurt, 
intr-una din zile, știindu-mă 
beneficiarul acestei ome-

nești idei de confort, 
este apa caldă, am renun
țat să particip la o intere
santă dezbatere la clubul 
din localitate. Ajuns acasă, 
aflu insă că dezordinea mi-a 
jucat o festă :

— De astăzi (marți) fiind 
intîi ale lunii, s-a schim
bat orarul, îmi spune un 
vecin. După noul orar a- 
vem apă caldă lunea, mier 
curea și vinerea.

Miercuri și vineri nu 
avut nici dezbateri, nici 
me sau conferințe, mă 
nu am avut îndatoriri
nevoie și obligații certe, de 
la care, după o bună ordine

ce mi-a intrat în fire, nu 
m-am prevalat. Mi-am con
tinuat viața (ordonată de 
altfel) pînă lunea următoa
re cînd nervos, supărat pe 
nu știu ce. m-am împotri
vit sarcinii de a participa la 
o acțiune obștească. Dar a- 
casă mă aștepta o nouă 
surpriză :

— De astăzi (luni) s-a 
schimbat din nou orarul, 
îmi spune vecinul. A avut 
loc o ședință la asociația 
de locatari. Avem apă cal
dă intr-adevăr luni, mier
curi și vineri, dar lunea di
mineața, miercuri toată ziua 
și vineri după-amiază.

Am înghițit în sec. Mi-a 
pierit graiul. Mi-am pierdut 
răbdarea și am simțit că 
sînt pe cale de a-mi pier
de șt spiritul de ordine.

Au mai trecut cîteva 
săptămâni, timp în care am 
mai avut prilejul să înghit 
in sec, să-mi mai piară de cî
teva ori graiul, să-mi pierd 
chiar simțul calendaristic 
al unei săptămâni. Abia în- 
tr-un tîrziu, spre sfirșitul 
lunii, la ghișeul unde plă
tesc ni$te taxe cu o con
știință de bun platnic, am 
reintîlnit ordinea instaura
tă la locul ei. încasările se 
fac cu regularitate neabătu
tă, după toată ordinea fi
rească a lucrurilor...

I. MUSTAȚĂ
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Spre cota înaltă
„Nu justificări,., ci muncă vie,

Nici un itinerar etic nu mi se pare 
mai anevoios ca acela ce urcă spre cota 
înaltă a răspunderii sociale. Căci nici un 
alt itinerar ce străbate conștiința mora
lă nu este presărat cu atîtea obstacole si 
capcane care îl fac pe om să șovăie, să 
se teamă și, uneori, descumpănit, să se 
întoarcă din drumul său...

Cu un an în urmă, o sesizare a Procu
raturii locale în problema stării nesa
tisfăcătoare a legalității din cadrul O.C.L. 
Industrial, primea un răspuns...... în doi
peri", cu eschivări abile și justificări de 
circumstanță, ticluit anume pentru A SA
TISFACE FORMAL și aparent legea, dar 
să nu ANGAJEZE, în fond, răspunderi. Un 

i răspuns cu „sos" mult și cu „carne" pu- 
i țină, în care adevărul — redus la pro

porții microscopice — plutea in ambi- 
j guitatea dulceagă și gustoasă a lui
) „POATE că nu s-a făcut totul, dar...", 
î sau „DACA au existat aceste lipsuri, ele 
! sint cazuri izolate..." etc.

Cu totul schimbat se prezintă răspun- 
, sul aceleiași organizații la o sesizare re- 
: centă. In locul eschivării abile și al esca-
! motării adevărului, se RECUNOSC în

mod deschis, AUTOCRITIC, lipsurile și.
se analizează greșeala cu mult simț de 
răspundere.

De pildă: „S-a procedat cu mare indul
gență în privința lipsei de 14 mii lei de 
la magazinul 36 Uricani... In problema an
tecedentelor penale, vom evita, pe viitor 
deficiența chiar și în cazul angajaților 
temporari... Casarea mărfurilor nu se face 
in mod consecvent. S-au luat măsuri ca 
o echipă de angajați să procedeze ime
diat Ia casarea..." etc.

Cazul mi se pare, deopotrivă, semnifi
cativ ca schimbare de OPTICĂ și POZI
ȚIE, din partea factorilor de conducere și, 
mai ales revelator pentru ÎMBUNĂTĂȚI
REA — pe parcurs — a climatului lega
lității din această organizație comer
cială.

Sub acest aspect, dintr-o unitate coda
șă în anii trecuți, O.C.L. Industrial Pe
troșani, înregistrează azi o dinamică din 
ce în ce mai favorabilă a infracțiunilor 
si pagubelor produse avutului obștesc. Nu 
sînt poate pași mari pe drumul ce duce 
la cota înaltă a răspunderii sociale, dar 
sînt, neîndoios pași fermi...

Nici o orînduire socială nu a reușit să 
realizeze o participare integrală, con
știentă și RESPONSABIIĂ a celor mai 
largi mase, la realizarea scopurilor ei 
umanitare, ca orînduirea socialistă. Dar 
ca ridică, în fața oamenilor muncii si 
îndeosebi în fața celor ce poartă o în
vestitură socială sau mandat de încrede-

a responsabilității
creatoare, plină de răspundere".

N. CEAUȘESCU
re din partea colectivității si cele mai 
mari 'exigențe și îndatoriri. Făurirea so
cietății de miine presupune o uriașă con
centrare de energie. Iar aceasta nu se 
poate obține decît printr-o severă disci
plină socială, prin respectarea neabătută 
a legii.

Sesizarea la timp a unor neajunsuri si 
adoptarea unei atitudini responsabile 
pentru înlăturarea lor devin nu numai 
postulate morale ale mersului înainte, 
dar și trăsăturile unui nou stil de muncă.

„NU DE DOCUMENTE JUSTIFICATIVE 
ȘI ACOPERIRI ADMINISTRATIVE AVEM 
NEVOIE, sublinia secretarul general al parti
dului la una din plenarele Comitetului 
Central — CI DE O MUNCA VIE, CREA
TOARE, PLINA DE RĂSPUNDERE, PEN
TRU SOLUȚIONAREA OPERATIVĂ ȘI 
TEMEINICĂ A PROBLEMELOR".

Dar această PLINĂTATE și înaltă cotă 
a răspunderii țin de luciditate, de un anu
mit DISCERNĂMÎNT MORAL. Ea implică 
în același timp, CUNOAȘTEREA adevă
rului și RECUNOAȘTEREA propriilor lip
suri și greșeli. Eminescu spunea că lu
mea văzută cu un ochi este mai mică. La 
fel se petrec lucrurile și cu adevărul. Re- 
fuzînd a-1 vedea în toată întinderea lui, 
prin aceasta nu-1 MICȘOREZI și nici 
lipsurile existente nu ie ACOPERI. Intrînd 
în unghiul mort al cunoașterii cu acea 
parte din adevărul escamotat care nu-ți 
CONVINE înseamnă a accepta o realitate 
alterată; înseamnă a te AUTOÎNȘELA, 
și autoînșelarea este de două ori peri
culoasă : te obligă la jumătăți de măsuri 
și iți pervertește caracterul ANEMIIN- 
DU-ȚI SPIRITUL DE RĂSPUNDERE. Ne
voind deci să privești realitatea în față, 
nu o faci prin aceasta mai puțin urîtă. 
Dimpotrivă, RÂUL tăinuit,- ținut Ia întu
neric se va menține, va prolifera. Și mai 
devreme sau mai tîrziu, această autoînșe- 
lare se va răzbuna, se va întoarce asu
pra ta ca un bumerang. Căci nici un om 
nu poate trăi cu jumătăți de adevăr, după 
cum nici o activitate nu va înflori cu ju
mătăți de măsuri luate...

...Spiritul de răspundere — blazon al 
nobleței civice — înmănunchiază în el un 
buchet de virtuți, personalitatea morală 
cea mai integră, exprimînd demnitatea, 
cinstea și sinceritatea omului, simțul său 
civic.

Urcînd spre cota înaltă a răspunderii 
să ne aducem aminte de înțeleptul afo
rism al lui Marc Aureliu : „De-aș fi con
vins de cineva, de mi-ar face dovada că 
lucrez rău, bucuros mă voi îndrepta, căci 
caut ADEVĂRUL".

DAVID MANIU

Am asistat, nu chiar întâm
plător, la o adunare în care 
se făcea bilanțul activității 
desfășurate, timp de un an de 
zile, de colectivul unei insti
tuții. Materialul prezentat pri
vea activitatea celor peste 40 
de salariați, atît sub aspectul 
îndeplinirii sarcinilor de servi
ciu. cît și al rezolvării celorlal
te probleme de interes comun 
si analiza, cu multă competen
ță, calități și lipsuri, evidenți
ind sau criticînd... persoane.

...Și se aprecia acolo că toți 
salariații s-au preocupat conti
nuu de ridicarea nivelului lor 
profesional și ideologic, font 
demonstrat de calitatea muncii, 
de disciplina și conștiinciozi
tatea salariatilor, de spiritul 
critic si autocritic al... Se re
marca. cu acest prilej; activi
tatea desfășurată de tov. Ni- 
colae Priceputu, care „s-a a- 
chftat cu răspundere de sarci

na sa de propagandist"... Apre- 
ciindu-se că a crescut numărul 
abonamentelor la presă, se e- 
videnția „munca desfășurată 
de responsabilul cu această 
problemă. Iov. Nicolae Price

lui. De acest lucru se făcea 
„vinovat tov. N. Priceputu. 
responsabilul cultural al qru- 
pei sindicale".

Tineretul „se integra" perfect 
în colectiv, dînd dovadă de

„Responsabilul “
putu". Standul de cărți avusese 
o activitate frumoasă, dove
dind interes din partea sala
riatilor pentru perfecționare 
dar și.......activitatea susținută
a tovară-ului N. Priceputu". 
Se critica faptul că nu s-a re
ușit ca toți salariații și fami
liile lor să se fi întîlnit la o 
distracție comună, fapt care ar 
fi ajutat la sudarea colectivu

hărnicie și dăruire, semn că 
„tov. N Priceputu, care răs
punde de această problemă din 
partea organizației de bază, 
muncește bine"..,

„Dacă N. Priceputu, ca res
ponsabil cu activitatea spor 
tivă s-ar ii preocupat mai in
tens, se puteau înjgheba două 
echipe foarte bune de șah și 
popice, întrucît există elemen

te talentate"™ Și aș'a, au mai 
fost citate cîteva sarcini rezol
vate sau nerezolvate de ace
lași responsabil, tovarășul N. 
Priceputu. II priveam atent pe 
„bietul" om și așa, din senin, 
deodată, mi s-a făcut ...milă de. 
ol: cînd se îmbujora la față, 
cînd se îngălbenea.

De, nu le putuse face și el 
pe toate la fel de bine ! Se 
străduise el, dar timpul nu-i 
aiungea... Ar fi putut să spună 
că e și el doar un om obișnu
it, că șl alții ar mai putea pre
lua din sarcinile sale... Dar 
n-a zis nimic.

La sfîrșitul ședinței, s-a dis
cutat despre necesitatea alege
rii unui tovarăș, responsabil 
cu activitatea de Cruce Roșie. 
Cineva l-a propus pe... Da, și 
toți, în unanimitate, deci, nu 
fost de acord cu același nume : 
tovarășul N. Priceputu e cel 
mai...

V. DUNĂREANU

I

Indiferent de 
pregătire sau 
ție, cronofagii

vîrstă, 
func- 

sint 
oamenii care mănincă tim- 

timpul de 
creație sau 
La prima 

obiș-
’ de 
și de
se in- 
bine- 
și cu 

obraz-' 
poartă

Cînd aude că vreau să 
scriu despre el mă 
sfredelește cu privi

rea și jenat, mă roagă 
să scriu despre alții.
„Că sini mulți mai
„bătrîni" ca mine și 
mai buni, apoi mai sint ti
nerii ăștia, căre merită evi- 
dențiați, că-s harnici și 
pricepuți". Și, pentru a-mi 
demonstra veridicitatea ce
lor spuse îmi arată secția 

|

Cînd simți 
alături

un prieten...
de sculărie, plină de tineri 
ucenici, dornici să învețe 
o meserie, să fie utili. Fe
tele și băieții îi spun „ne
nea Dan", apelind la el 
pentru orice dilemă. Și, 
ori de cite ori au nevoie 
de un ajutor profesional 
găsesc în maistrul Gavrilă 
Dan, un sfătuitor compe
tent și, bineînțeles, un prie
ten.

Este un om destoinic, 
ce-aș putea să spun mai 
mult ? Muncitoarei Ileana 
Pop ii crește în ochi o fla
cără a mindriei, a mulțu
mirii. De La ea aflu că mais
trul știe să fie și sever, că 
urmărește modul în care 
sint repartizați tinerii uce
nici la meseriașii cei mai 
buni, „pentru că meseria 
este brățara de aur și da
că ai ales o meserie, apoi 
ține-te de ea și învață, ca 
să poți înlocui miine unul

ca mine, care va ieși la 
pens.e". Afiu că se preocu
pă și de problemele lor 
personale, că este un bun 
educator. „Nenea Dan se 
poartă cu noi ca și cum 
s-ar purta cu băiatul dinsu- 
lui, ne ajută, ne mai cear
tă, dar totul e că-i intr-una 
alături de noi, și pentru 
noi..."

Emilia Mungenast a ve
nit la U.U.M.P. pentru a se 
califica in meseria de frezor. 
Ii place să citească, să se 
plimbe și cel mai mult ii 
e drag să învețe. Este uce
nica, ilenei Pop dar, ca și 
ceilalți, îl admiră pe Ga
vrilă Dan pentru felul său 
de a fi, pentru că este un 
bun meseriaș și „toți pot 
învăța ceva in plus, din 
meserie, dar mai ales ome
nie de la dinsul".

„Nenea Dan s-a opus ca 
băieții de la noi să poar
te plete, mă informează o 
altă ucenică, Maria Gun- 
del, a stat de vorbă cu ei, 
i-a convins că nu este fru
mos să umble așa și toți 
l-au ascultat. Cred că nic.i 
nu se putea altfel. Unii -ti
neri sint la liceul seral, 
maistrul se interesează de 
problemele lor școlare și se 
mindrește că toți merg 
bine"...

„Dacă nu ne ținem de 
treabă, tovarășul Dan ne 
pune la. „Ghimpele", zice 
un băiat abia scăpat de pe 
băncile școlii și toți ceilalți 
izbucnesc in ris. Nu mai 
este nevoie să pun între
bări. Simt că fiecare tinăr 
din secție mi-ar spune unul 
și același lucru: a scrie 
despre comunistul Gavrilă 
Dan înseamnă să scrii des
pre colectivitatea în mijlo
cul cărora se află, despre 
oamenii cu care muncește, 
despre rezultatele muncii 
lui de ani și ani aici, în 
Valea Jiului.

LETIȚIA VLADISLAV — 
STILLA

ÎNSEMNARE

Oare, a fost o simplă amnezie ?
...Intr-o scurtă scrisoare adre

sată redacției, Stan Valică, fo
chist la punctul termic nr. 8 
din Coroești — Vulcan, sesiza 
faptul că deși la locul său de 
muncă există „mai multe nere
guli" (concretizate și prin cîte
va nume, ale unor colege de 
serviciu, care nu-și „fac dato
ria așa cum se cere"), numai 
împotriva lui au fost luate mă
suri disciplinare. „De ce ? — 
se întreba semnatarul scriso
rii —, de ce atîta nedreptate, 
eu să fiu pedepsit, pentru vini 
imaginare, iar alții nu ?“

...Am trimis, spie cercetare, 
scrisoarea lui Stan Valică, con
ducerii întreprinderii de gos
podărie locativă. Și, după un 
timp nu prea îndelungat, am 
primit răspunsul. Spicuim, două 
fraze din acesta: „Muncitorul 
Stan Valică a fost penalizat cu 
10 la sută din salariul tarifar, 
în urma referatului întocmit 
de maistrul în subordinea că
ruia lucra, pentru „consumarea 
de alcool în timpul serviciului 
și părăsirea punctului termic 
nr. 8 în ziua de 15 februarie 
1972, abateri recunoscute și de 
reclamant. Tot la acea dată, 
au fost luate măsuri de sanc
ționare și împotriva celorlalți 
muncitori arătați în scrisoare. 

. .Să stăruim un pic asupra u- 
nei întrebări (fără a considera 
scrisoarea o simplă exprimare

a unei nedumeriri) și a unui 
răspuns. Stan Valică nu numai 
că, în scrisoare, uită completa
mente pentru ce a fost sancți
onat dar, spra a abate firul 
„cercetărilor" pe care le pre
tinde. învinuiește constructorul 
„care ne-a golit instalația", im
plică „lipsa apel potabile" (I), 
viră in discuție și administra
ția blocurilor, știe absolut tot 
cp far. în timpul liber și în 
timpul serviciului cele două 
colege ale sale (din alt. 
schimb!!), ne oferă cu mări
nimie și „trimiteri" („puteți să 
aflați amănunte de la...“). Răs
punsul conducerii I.G.L. (sem
nat de ing. loan Vărășeț, di
rector. St. Krachtus, inginer șef 
si Stanislav Laig, șeful servi
ciului fond locativ) e cît se 
poate de concludent. Sancțiu
nea are „trimitere" precisă, 
exactă. Atunci ?...

Credem că „lucrurile" sînt 
clare. Nu numai că ne aflăm 
în fata unei tendințe de esca
motare a adevărului, dar, mai 
mult, e vorba aici și de o in
solentă tentativă de inducere 
în eroare a redacției. „Alibiuri- 
le" au fost false, iar pistele 
spre care am fost „conduși" a- 
tît de fragile...

Oare., a fost o simplă amne
zie ?

V. T

pul altora: 
muncă, de 
de odihnă, 
vedere, sînt oameni 
nuiți. Spre, deosebire 
„invadatori" au puls ; 
gete normale. Unii 
fățișează spășiți și 
voitori, alții joviali 
tupeu, băgăreți și 
nici, cei mai mulți 
masca, bunului prieten da
că nu chiar a proniei ce
rești dar, toți, absolut toți, 
sînt o... pacoste care, se în
mulțește și rezistă, ca gîn- 
dacii de Colorado.

Dacă nu i-am întîlni zil
nic la serviciu, in ședințe. 
in concediu sau la specta
cole, rozînd lacomi din 
timpul nostru, poate I că an 
deveni... enciclopedicii.

La birou, cronofagul se 
strecoară pe lingă 
tară, neobservat sau 
fățișarea celui a 
rostind familiar : 
aici Iți. strînge mina, de 
parcă ți-ar face un
se așează nepoftit și 
răsuflate începe să 
ce, să mistuie timpul tău 
prețios.

— Ce mai faci, nea Cu 
tara ?

— Am mult de
Trebuie să predau niște lu
crări urgente...

— Mai lasă, frate,

secre- 
cu îii- 

șteptăt, 
„șefu-i

favor, 
pe ne- 
injule-

lucru.

că nu
■SMtC*

OFENSIVA
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Pe ce „S0I“ manevrează „rneșterii“ fără autorizații ?

» 1..Printre cei ce ofero hni „cu ochii închiși"!
Vi s-a întimplat, probabil, 

și dumneavoastră...
Sîntem siguri că, într-o zi 

sau alta, ați întîlnit, în relații
le cotidiene cu semenii dv., 
fel de fel de indivizi, care 
la prima vedere nu par deloc 
„suspect!" ci, dimpotrivă, „bi
nevoitori", excesiv de săritori 
care nu-și permit (ca oameni, 
zic ei!) să vă știe zbătîn- 
du-vă într-o stare de insufici
ență (de cine știe ce „neca
zuri" mărunte determinată) șî 
se oferă, urgent, să vă „aju
te". Să vă „însănătoșească" 
televizorul sau radioul — 
percepîndu-ți, pentru un „e- 
fort" de cîteva minute, sume 
destul de... adipoase pentru 
că.„ meseria e brățară de 
aur! —, să vă întoarcă frigi
derul cu picioarele în sus — 
pentru că altfel nu poate fî 
„gîdilat", dv. rămînînd să-î 
redați singuri poziția norma
lă —, să vă repare chiuveta 
sau broasca de Ia ușă, să vă 
„confecționeze" din cărămizi 
șl sîrmulițe cine știe ce ra
diator „extra", să vă plombe
ze cîteva spărturi din tavanul 
băii, să vă zugrăvească încă
perile deteriorate de neglijen
ta „ăluia de deasupra"...

Așteptăm...
Am dorit întotdeauna să In

formăm, la timp, cititorii noș
tri asupra măsurilor luate de 
conducerile întreprinderilor sau 
instituțiilor vizate i» articolele 
critice apărute în ziar.

Cerem scuze cititorilor noș
tri dar nu le putem îndeplini 
legitima „așteptare", în ce 
privește marea majoritate a 
articolelor critice apărute în 
ultimele săptămîni în această 
pagină „Individ — colectivita
te". De ce ?

Pînă în prezent nu am primit 
nici nn răspuns (nici măcar 
aluziv sau formal, cum se mai 
obișnuiește pe alocuri), de ni
ciunde (deși „trimiterile" noas
tre n-au fost tangențiale, ci cu 
aviz direct) ia următoarele 
„materiale": „ Să se facă ur
gent ordine în gospodărirea 
spațiului locativ", „împotriva 
atitudinii de sfidare a bunei— 
cuviințe I", „Deși nu lucrează, 
dînșii (persoane marcante !) nu 
se jenează să locuiască în a- 
partamentele construite pentru 
oamenii muncii 1", „Cuibul de 
vie-pi de pe Aleea Florilor”.

Mai așteptăm ?

Așs-i că vi s-a întimplat?
Și, spunîndu-vă „păsul" u- 

nui amic, să auziți: „Las' 
că-ți dau eu un om. Meșter 
de mina întîi I Ieftin și bun..." 
Și pentru a nu apela la ser
viciile specializate ale între
prinderilor autorizate (...că 
durează prea mult...), ați ac
ceptat. Și-a venit „meșterul"... 
(nici cel puțin numele n-ați 
fost curioși să i-1 aflați!), a 
văzut „lucrarea", a „umflat" 
cit a putut costul efortului, a 
zis sigur pe el, „Se face!“, 
s-a apucat de lucru, l-a termi
nat (cum a putut și el — bi
ne sau rău!), a încasat banii 
și a plecat Vă întrebați, a- 
cum, sigur: și cu ce-am gre
șit ? Am dori, la rîndul nos
tru, să vă răspundem tot cu 
o întrebare, destinată — bi
neînțeles — doar celor ce în
că mai au iluzia... „deșteptă
ciunii" meșterilor cu talente 
„ascunse"; știți dv. precis, 
dar precis, fără undă de r- 
chivoc, dacă cel ce v-a servit 
avea dreptul, legal, de a e- 
xercita profesiunea pe care 
și-a dovedit-o, cu mai multă 
sau mai puțină măiestrie ? Nu 
știți. Firesc, pentru că n-ați 
încercat să-l aflați. Și — încă 
o întrebare, cu aceeași țin
tă — nu considerați dv. că, 
încurajîndu-1 cu bani pe 
„marele meșter care nu vrea 
să lucreze autorizat", îl îm
pingeți, automat, cu bună 
știință, în prăpastia încălcă
rii legilor statului ? E incon
știent (ne vezi zice, în re
plică), s-o pățească! Nu, nu-î 
chiar așa. De ce să-l lăsăm,

totuși, pe cel ce se compla
ce să... viermuiască sub crus
ta inconștienței acolo și să 
nu-1 forțăm (există suficiente 
căi de lămurire) să se cata
pulteze deasupra unor princi
pii meschine, de dobîndire i- 
legală a unor cîștiguri „supli
mentare" ? De ce î E mai u- 
man, oare, să-l lăsăm pe 
„meșter" să cîștige și el „un 
ban în plus", decît să-l deter
minăm în a nu călca legea, 
suferind și consecințele ?...

Avem, în față, pe masa de 
lucru, „cazul" a doi „meșteri 
de instalații tehnico-sanitare" 
din Vulcan care, întrunind e- 
lementele constructive ale in
fracțiunii de exercitare fără 
drept a unei profesii, prevă
zută și pedepsită conform ar
ticolului nr. 281 din Codul 
penal, au fost deferiți justiți
ei. Ion Turc (domiciliat în 
str. Crividia nr. 25) a lucrat 
cîndva la sectorul I.G.C. 
Vulcan. De profesie este in
stalator de apă. Actualmente, 
pensionar. In anul 1971, gă
sind „înțelegere" la cîțiva 
cetățeni (de pe strada Izvor), 
cărora nu le conveneau 
lungile deplasări (!!) după apa 
diurnă necesară gospodăriei 
și profitînd de faptul că aceș
tia nu s-au gîndit nici măcar 
o clipă la cine apelează* pen
tru satisfacerea „urgentă" a 
unor nevoi, a executat o se
rie de lucrări de instalații 
complete la conducta principa
lă. de apă, lucrări de branșare 
în imobile. Beneficiarii (Paras- 
chiva Țeian, Nicolae Ispas, 
Pavel Petrovschi și... alte 10

familii, „reprezentate" de Ni
colae Evu), cum era și firesc, 
și-au onorat „constructorii" 
cu cîte... 800 lei, mîncare și 
băutură, 900 și respectiv 250 
lei.

Ioan Cășălean (domiciliat în 
str. Izvor nr. 2), cu aceleași 
convingeri și în aceleași îm
prejurări, l-a „dotat" pe Simion 
Macavei cu o instalație de a-, 
pă în curtea imobilului (pri
mind 400 lei), a construit o 
cișmea în strada Morișoara, 
în dreptul casei lui Vasile 
Rațiu, a executat lucrări de 
branșamente, la instalațiile e- 
xistente, lui Nicolae Nicoară 
și vecinilor acestuia), lui Va
sile Moldovan, Maria Fînteș- 
tean șl Nicolae Tomuș, pri
mind de Ia aceștia cîte o „răs
plată” în valori variabile. De 
asemenea, și Elisabeta Ponta 
și Sofia Avram șî Nicolae 
Fara șl Alexandru Simonca 
au beneficiat de „măiestria in
stalatorului" loan Cășălean (în 
fapt... lăcătuș la E.M. Vul
can). Ambii, deci, au exercitat 
o profesiune fără a avea pen
tru aceasta autorizația pre
văzută de articolul 4 din „Le
gea cu privite la exercitarea 
meseriilor de către meșteșu
gari..." (nr. 13/1968). 'Și, drept 
consecință, vor suferi riporile 
legii!

Ne întrebăm acum (fără mă
car a ne gîndi să apropiem 
„subiecții" acestei întrebări 
de... vreo literă de lege), du
pă ce vinovăția celor doi 
pseudo-meseriașî, ilegali, a 
fost dovedită, cei ale căror 
nume le-am înserat aici, ca

„martori", «u fost intr-ade
văr doar... martori ? Nu ei, 
in nesăbuința lor — ignorînd 
faptul că cei ce se oferă să 
construiască așa, tam-nisam- 
cișmele ș.a. nu pot fi persoa
ne cinstite, în „interiorul" le
gilor țării, ci doar inși dor
nici de „alte cîștiguri"; do
rind s-o „scoată" mai lesne 
cu niște instalații care, altfel, 
„cine știe cît ar fi costat" 
— au facilitat, au netezit dru
mul spre infracțiune al celor 
doi „falși meseriași"? Noi cre
dem că da! E adevărat, viata 
e trepidantă, ne grăbim, nu 
avea timp de pierdut, nici de 
așteptat, dorim ca totul să se 
petreacă „în fugă", să se facă 
repede și bine și să nu ne 
coste prea mult. E foarte a- 
devărat! Dar legile ce ne 
guvernează, care ne luminea
ză drumul spre înainte, legile 
noastre de azi nu Ie putem 
lăsa să fie... uitate pur și 
simplu de o serie de semeni, 
de-ai noștri, care n-au altă 
vină, zice-se decît aceea că... 
doresc să ne servească „repe
de și ieftin!" Atîta timp — să 
conchidem — cît ne vom lăsa 
unși cu „mierea" „ofertelor 
de ajutor" ale semenilor noș
tri, neautorizați s-o facă (pen
tru că, în treacăt fie zis, „cîș- 
tigători" sînt ei și nu noi), 
solul pe care aceștia mane
vrează în voie va fi mai fer
til și „prăpastia" în care vor 
cădea, mai devreme sau mai 
tîrziu, inevitabilă și mult mai... 
aproape.

Că „ilustrata" n-are titlu 
E tocmai faptul evident: 
Subiectul este prea... multiplu 
Subiect cu... aer repetent! 
„Amicii" din fotografie 
Ce tropăie într-un balans 
De transă sau... euforie 
Pe-aleea-aleasă... ring de dans 
Țineau, morțiș să demontreze 
Că parcul nu-i pentru 

plimbări 
Și că-s in stare să......pozeze"
Cum ei „se simt" pe... trei 

cărări.
Ploaia măruntă-autumnală
Nu le știrbea nici din decor 
Nici din purtarea lor 

banală...
Erau „plouați"... interior

T. LICIU

V. TEODORESCU

se termină anii1 Ce par
că eu nu am lăsat la bi
rou lucrări urgente ? Să 
aștepte, să se mai coacă... 
Am venit să văd ce mai 
faci, cum o mai duci...

Și-i dă înainte. Și tim
pul trece. Tu faci aluzii la 
timp (dar lui nu-i pasă), 
încerci să-ți reiei lucrul. 
Zgomotul de rozătoare te 
apasă pe creieri.

In sfîrșit, se pregătește 
să plece. Iți stringe mina 
dar... se răzgindește și se 
așează din nou adine, du
rabil. Tu stai ca pe ghimpi, 
pe cînd cronofagul reînce
pe cu un nenorocit de „a- 
propo" fără nici o legă
tură -

—Apropo! Ce mai știi 
de Nae ?

— Știi că-l schimbă ? 
11 schimbă, frate! Am eu 
antenele mele. Și știi cine 
„crește" ? Rămîi tablou! 
Popescu mă, încuiatul ăla 
de...

Se mai ridică și se mai 
așează de cîteva ori. In 
sfîrșit reușește să plece!

Te uiți la ceas. Au tre
cut două ore. Iți vîjîie ca
pul și simți, așa, un gust 
de coacăze verzi cind. te 
aîndeiști că lucrările tre
buiau să fie terminate îna
intea... orelor de program

Al doilea tip de cronofag 
se întîlnește în ședințe. 
Cade în extaz, ascultîndu- 
se, se repetă, anunță de mai 
multe ori „in sfîrșit, ulti
ma problemă", se uită cu 
apetență la ceas, îșt ume
zește buzele in paharul cu 
apă.

Cel de-ăl treilea apare 
mieros, lipicios, cînd ți-e 
lumea mai dragă, pe me
trul tău pătrat de plajă sau 
de umbră, în sala de spec
tacole, pe stradă, introdu- 
cîndu-se tot prin.,, „ce 
mai faci ?"...

— Mă rog, ce se vede î 
I-o retezi scurt, pentru că 
deja îl cunoști. Citesc o 
carte, urmăresc spectacolul, 
mă grăbesc la un prieten... 
Cronofagul perseverent nu 
vrea să priceapă și, pe ne
răsuflate, începe să meste
ce, să ronțăie, să înghită 
timpul...

ir
Cronofagii, în general — 

și nu numai tipurile pe 
care le-am schițat sînt cro- 
nofagi — sînt oameni o- 
bișnuiți la. înfățișare. Ba. 
par a fi întruchiparea cum
secădeniei... Unii ii supor
tă, alții le simt, lipsa, mulți 
îi cultivă, și-i ocrotesc, le 
iartă cusurul de a fi mîn- 
cători de timp. Eu unul nu 
pot să-i sufăr ! Nu pot să-i 
văd! Cu toate astea. îi 
văd prea des la serviciu, în 
ședințe, în condici, pe stra
dă cum se vîră în sufletul 
oamenilor, răpindu-le ce au 
mai de preț. Dacă ne-ar 
fura ceva material „pipăi
bil", banii, de exemplu, 
lucrurile, i-am da pe mina 
miliției sau pur și simplu 
i-am da... dracului. Dar 
așa, îi dăm în scrînciob și 
le cîntăm „nani, nani"...

Astă noapte, am visat că 
peste tot unde mă purtau 
pașii și obligațiile de ser
viciu, am întîlnit o in
scripție luminoasă : Aten
ție, ClîONOFAGI I

G. COROABĂ
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JALOANE PENJOO 
vili o are a activitaje 

AMECANICILOREEROVIARI
Nu întîmplător organizația 

de bază a mecanicilor, mecani
cilor ajutori de pe locomotive 
Diesel electrice și fochiștilor 
este înscrisa în evidențele 
complexului C.F.R. Petroșani 
■ u numărul UNU. Comparti
mentul ei de activitate ocupa 
intr-adevăr un loc deosebit 
de important, primordial, în 
angrenajul complexului, iar 
cei 60 de comuniști din efec- 
tivul său sînt, în marea lor ma
joritate, oameni cu o temeini
că pregătire profesională și 
politică, cu un dezvoltat simt 
al datoriei și, mai ales, al răs
punderii. Activitatea, neconte
nită zi și noapte, de remorca
je a trenurilor, sarcină rezer
vată mecanicilor și fochiști
lor, a fost analizată în toată 
amploarea ei în adunarea ge
nerală de dare de seamă și 
alegeri a acestei organizații. 
Darea de seamă prezentată în 
adunare a înrațîș'at cu priori
tate bilanțul pozitiv al ac
tivității mecanicilor și fochiș
tilor depoului. Iată o parte din 
indicatorii economici obținuți 
în cele 9 luni trecute din acest 
an : la productivitatea muncii 
un procent de realizare de 
105,2 la sută; tonajul mediu 
al trenurilor de marfă depășit 
cu 1,7 Ia sută: 1487 tone do 
combustibil convențional Eco
nomisit cu care se pot remor
ca pe distanta Petroșani — Si- 
meria și retur 370 do trenuri ■ 
o însemnată contribuție la rea
lizarea pînă în prezent a pește 
227 000 lei economii Ia prețul 
de cost nsigurîndu-se astfel 
premisele de înfăptuire a an
gajamentului — 275 000 Iei — 
cu care colectivul depoului a 
hotărtt. să întîmpine cea de-a 
25-a aniversare a proclamării 
Republicii.

Biroul organizației de bază, 
după cun» s-a relevat și în dis
cuții, a avut ca una din preo
cupările sale centrale mobili
zarea colectivului comparti
mentului do tracțiune la efec
tuarea remorcărilor de trenuri 
cu tonaje și viteze sporite, în 
condiții de regularitate și si
guranță a circulației. Această 
sarcină de a cărei respectare 
depinde activitatea a numeroa
se întreprinderi și aprovizio
narea populației cu produsele 
necesare a fost onorată de per
sonalul de locomotivă din ca
drul depoului. Și totuși, una. 
din concluziile la care au ajuns 
participants la adunare a fost 

s 'aceea că, deși s-au obținut o 
, seamă dn succese importante, 

nu au fost valorificate toate 
rezervele existente. Au mai 
avut loc abateri în ce privește 
regularitatea circulației trenu

Se construiesc noi baze alpine pentru practicarea sporturilor de iarnă
Incepînd din anul viitor, 

in cunoscuta stațiune mon- 
! tană Sinaia, vor funcționa

I noi pîrtii pentru schi șl bob,
: care alături de cele exis

tente, vor satisface în mai 
bnno condiții cerințele tu
riștilor venițî aici în nu

—-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- j

uoi din producătorii Dunuruor materiale din caurui u.c.1.. iscrom: mecanicul bo- 
linderfst Steț Gheorghe și muncitorul Ispas Ilie in exercițiul funcțiunii.

Foto t Ioan ILINESCU

Avarii de comportament
FONDUL DE TIMP — iată 

o inestimabilă bogăție a po
tențialului uman, aflată la 
îndemîna tuturor colectivelor 
de muncă. Un filon inepui
zabil care-și adaugă, mereu, 
noi valori, pe măsură ce asu
pra lui se așterne amprenta 
experienței acumulate de oa
meni. Intr-un fel, bogăția se 
află in „gestiunea" colective
lor, în inventarul nescris al 
fiecărei unități economice și 
este subordonat unor criterii 
de chibzuită gospodărire ase
menea celor valabile pentru 
toate bunurile — utilaje, ma
terii prime etc. Poți, în a- 
ceastă situație, să risipești fie 
și un singur gram, o singură 
cîtime din acest zăclimînt ?

rilor din cauza nestăpînirîi 
complete in exploatare în spe
cial a locomotivelor Diesel e- 
lectrice și exploatării nerațio
nale a acestora. S-au constatat, 
de asemenea absențe de la 
școala personalului și chiar 
absențe nemotivate de la lu
cru și alte manifestări de in
disciplină, toate acestea dimi- 
nuind roadele muncii colecti
vului. Sintetizînd dezbaterile

Adunări 
generale 

pentru dări 
de seamă 

și alegeri în 
organizațiile 

de partid
din adunare, o remarcă se im
pune cu acuitate și anume: nu 
s-a desprins din luările de 
cuvînt o suficientă strădanie 
pentru identificarea multiplelor 
rezerve ale unității, pentru pu
nerea în lumină cu claritate a. 
acestora cît și a căilor pe care 
va trebui acționat cu mai mul
tă perseverență în viitor pen
tru valorificarea lor. Cursul 
discuțiilor a alunecat pe alocuri 
spre o seamă de revendicări 
dintre care unele ce depășesc 
posibilitățile de rezolvare ale 
organizației, nle conducerii 
depoului și chiar ale organe
lor locale. S-au solicitat și u- 
nele măsuri într-adevăr nace- 
sare care au în vedere proble
me posibile de rezolvat cum. 
ar fi reducerea duratei turnu- 
surilor (Teodor Luca și Ilic 
Udilă), eliminarea dificultăților 
întîmpinate ca urmare a inter
zicerii curățirii focarelor în 
stațiile Subcetate, Pui și 
Lupeni, amenajarea unei 
creșe—cămin pentru co
piii salariaților din cadrul 
complexului C.F.R. și altele.' 
Toate aceste probleme nu fost 
notate cu atenție și incluse în 
parte în hotarîrea adoptată de 
adunare, ceea ce reprezintă o 
garanție că rezolvarea lor va 
face obiectul unor preocupări 
prioritare hi o biroului organi

măr mereu mai mare. Pîr- 
tia de schi. Ia care se lu
crează în prezent, va co
borî de la cota 2 000, pe 
Valea lui Carp, pînă In pe
rimetrul orașului Sinaia. 
Pista de bob, are o lungime 
de 1 500 metri, cu diferen
ță de nivel de 132 metri

PUNCTE DE VEDERE
. -— O nemotivată înseamnă 
o risipă mai costisitoare de
cît scurtcircuitul care pro
voacă arderea unui motor e- 
lectric — arăta, cu multă in 
țelepciune un meșter vîrst- 
nic, intr-o recentă adunare. 
Apoi, tot meșterul: După un 
asemenea scurtcircuit predai 
motorul la rebobinat și-l re
primești ca pe uhdl nou. Dar. 
după o nemotivată prea pu
țini stau de vorbă cu salaria
tul care a săvîrșit și el, prin 
absența sa, un fel de scurt
circuit în producție. Da noi 
nimeni nu-1 „rebobinează" 
și astfel îl primim a doua zi 
cu aceleași defecțiuni care 
pot determina oricînd repe
tarea avariei...

Aceste „avarii" reprezintă 
o gură permanentă de scur
gere a bogăției numită fond 
de timp, pe care, spus mai 
pe șleau, se cheamă că nu 
știm să-l prețuim. 

zației, ale conducerii unității.
Nu am reușit să ne explicăm 

de ce in cursul dezbaterilor’ ’ 
referirile, aprecierile la adre
sa proiectului de hotărîre au 
fost atît de puține, de timide 
ca și cum comuniștii prezenți 
la adunare nu ar fi fost pe de
plin convinși de semnificația 
politică a acestui document 
pentru activitatea lor viitoare. 
Iu ciuda acestei scăpări, care, 
in parte, se datorește tot alu
necării atenției și discuțiilor 
spre domeniu) revendicărilor, 
proiectul supus dezbaterii și 
devenit hotărîre cuprinde, fără 
exagerare, un ansamblu de 
probleme și jaloane caro vor 
călăuzi activitatea biroului or
ganizației de bază, a tuturor 
mecanicilor, mecanicilor aju
tori și fochiștilor din depou, 
in frunte cu comuniștii, a con
ducerii tehnico-administrative 
a acestui compartiment de ac
tivitate deosebit de important. 
Iși găsesc reflectarea in a- 
cest document atenția ce va 
trebui manifestată de noul bi
rou al organizației de bază, de 
organizația de sindicat și de 
U.T.C., do toți comuniștii pen- 
iru mobilizarea colectivului la 
realizarea exemplară a obiecti
velor întrecerii socialiste, pentru 
folosirea judicioasă a timpu
lui de lucru prin stabilirea unui 
turnus în concordanță deplină 
cu reglementările în vigoare 
si interesele salariaților, pentru 
îmbunătățirea indicelui de ca
litate al activității mecanicilor 
și fochiștilor prin remorcarea 
de trenuri cu tonaj sporit și 
realizarea unor economii cît 
mai substanțiale de combusti
bil, pentru exploatarea rațio
nală a locomotivelor existente 
și pregătirea cadrelor care nu 
peste mult timp vor exploata 
noile locomotive — L.D.E.,
L.D.H. și L.E. care vor sosi și- 
la depoul Petroșani. Este ne
cesar de asemenea să se pu
nă accent pe ridicarea conti
nuă a nivelului politic și ide
ologic al comuniștilor, pentru 
întărirea continuă a organiza
ției prin primirea în rîndurile 
sale i color mai devotați și 
conștienți muncitori, bine pre
gătiți din punct de vedere, 
profesional și politic .

îndeplinirea acestor obiec
tive cu sprijinul tuturor comu
niștilor, al comitetului de 
partid pe depou și al celui pe 
complexul C.F.R. Petroșani va 
ridica pe noi coordonate, moi 
superioare, rolul conducător al 
acestei importante organizații 
de bază, oportul ei la înfăptui
rea politicii partidului în sec
torul ci de activitate .

r. țâțârcâ

și permite realizarea unei ;
viteze de peste 90 km/oră. 
Construită in întregime din i
beton, înzestrată cu insta- ■
lății frigorifice și- de îlumi- ț
nat fluorescent, ea va pu- •
tea fi utilizată în orice a- ;
notimp al anuhli, attf ziua ;
cit șl noaptea.

Despre meșter, ce să mai 
spunem? In casa lui. eu co
piii lui, nu se petrec avarii 
Cît privește uzina, ei bine, 
aici nu e primul dator să steo 
de vorbă cu' sdlariații. iar 
cind totuși, o face i se repro
șează că nu se pricepe decît 
la motoare, și. să lase oame
nii în pace, să nu-i tot ci- 
călească...Ospitalitate

Felurite puncte de vedere 
ale oamenilor ne-au prilejuit 
aceste însemnări culese de 
prin adunări, ședințe, dezba
teri. însemnări care se do
resc să fie. ceea ce nu râmi- 
ne scris în procesul verbal 
al adunării, ca bunăoară cele 
de mai jos:

— Ne plîngem noi de mai 
bine de un an de zile —

Sporește 
capacitatea 

flotei românești 
de pescuit

oceanic
Registrele navale române a- 

testă că, in acest an capacita
tea flotei noastre de pescuit 
oceanic a sporit cu peste 40 
la sută. Pavilionul românesc 
a fast ridicat „în premieră" pe 
traulerele „Jiu", „Neajlov". 
„Milcov", „Retezat" si „Ra- 
rău“, precum și pe vasele fri
gorifice „Polar-I si II". In lu
na decembrie se prevede ple
carea în cursa inaugurală a 
lui „Polar III".

Dotate cu instalații moderne 
aceste vase au fost construi
te de șantierele din Polo
nia, R.D. Germană, și Uniunea 
Sovietică. Conform ultimelor 
radiograme recepționate în 
tară. în prezent, echipajele d< 
la bordul lor pescuiesc impor
tante cantități de heringi, ma
crouri. stavrizi, si alte specii. 
Zona do lucru - Terra Nova 
(Newfaundland) si coastele A- 
fricii de vest.

(Agerpres)
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Reînnoifi-vă 
abonamentele 

la ziarul 
„Steagul roșu"

Abonamentele pentru 

luna noiembrie a.c. se 

pot face pînâ în ziua 

de 31 octombrie inclu

siv.
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Consiliul tinerelor fete... 
un organism al nimănui?

l »' AMURG PE JIU-

|

„Consiliul tinerelor fete studiază problemele specifice economico-sociale de munca 
și viață ale tinerelor fete, urmărind diferențierea acțiunilor inițiate de organizațiile U.T.C. 
în funcție de preocupările și posibilitățile fetelor, elaborînd forme și mijloace de lărgire 
a participării fetelor la activitatea obștească, Ia viața social-politică și culturală a țării, 
de promovare a lor în conducerea activităților oraniza ției".

(DIN STATUTUL U.T.C.)

Peste cîteva luni se împli
nesc trei ani de cînd au fost 
înființate unele noi organis
me, pe probleme, printre care 
și consiliul susamintit, Inte
resul nostru s-n orientat, așa
dar, spre stilul si metodele 
lor de muncă pentru a răs
punde necesităților în urma 
cărora a fost creat. Ne-am o- 
pr.it la consiliul municipal a) 
tinerelor fete ța cărei preșe
dintă este tovarășa Aneta Ro
șu), pentru a cunoaște stadiu! 
actuel al desfășurării muncii 
acestor organisme. Do la în
ceput o notă bună: consiliul 
are un plan de activități tri
mestrial. Dar și prima dezi
luzie — majoritatea acțiuni
lor preconizate au un conținut 
superficial, trecute ..la gene
ral". De pildă, „se vor iniția 
acțiuni pentru educarea moral 
cetățenească, se vor organi
za seri distractive cu carac
ter educativ". Nimic concret 
despre felul cum vor Ii con
cepute aceste acțiuni, cînd vor 
avea loc, unde și cine se va 
ocupa de organizarea lor. To
tuși, cîteva din ele sînt in
teresante și utile. Este vorba 
de raiduri prin internatele dr 
fete și la locul lor de muncă, 
popularizarea aspectelor ne
gative și pozitive din munca 
fetelor, prin ediții speciale 
la stațiile de radioamplificare 
și gazetele de perete, discuții 
cu tinerele neîncadrate în 
cîrnpul muncii. De asemenea, 
se prevedea înființarea în toa
te orașele a unor cercuri de 
artizanat, deschiderea unor 
expoziții cu vînzare etc. Dar 
— iarăși ut> dar — din pă

spuneau vreo cîțiva munci
tori — prin toate ședințele, 
că la sfîrșitul șutului facem 
o baie fierbinte, iar apoi a- 
jungem Intr-o sală rece, un
de ne îmbolnăvim. Acum sîn- 
tem. de două ore, la o șe
dință. Ne aflăm în sala noas
tră, la mina noastră. Dar sa
la e mâi rece decît galeriile 
străbătute de curenți. Mai 
avem de stat încă pe atîta și 
deja au apărut semnele de 
răceală. De ce sînfem inospi
talieri cu noi înșine ?

De ce ? Credem că nu oa 
menii sînt vinovați. La acea 
ședință gazdele, îmi pare, stă
teau pe la prezidiu, feriți de 
răceala cimentului gol...Navetiștii

— Eu, tovarăși, lucrez la 
Petrila șl locuiesc în Lonea. 
Ca atare, vă rog să aveți în

cate. aceste cîteva acțiuni 
care se desprind mai clar din 
planul de muncă nu au fost 
realizate De altfel în planul do 
activități, aproape în dreptul 
fiecărei acțiuni este notat ca 
răspunzător, același nume — 
Aneta Roșu. De celelalte răs
punde... nimeni.

Din activifafea 
organizațiilor 

U.T.C.

De ce oare ? Nu sînt des
tule fete în municipiul nos
tru care ar putea , coordona 
anumite acțiuni cu fetele ? 
Nicolița Busuioceanu, membră 
a consiliului nu știa să- răs
pundă la această întrebare, iar 
președinta invoca motivul 
schimbărilor survenite în ur
ma plecării unor membre ale 
consiliului.

La nivelul municipiului, deci 
activitățile nu s-au realizat a- 
proape de loc. Intrebînd de 
exemplu, cum au fost popu
larizate posibilitățile de cali
ficare si completare a studii
lor, am primit un răspuns sur
prinzător : „prin afișe". Ici 
colo, foarte spontan, s-au or
ganizat cîteva acțiuni cum ar 
fi balul croitoreselor Ia Pe- 
trila, întîlnîrî cu medici și ju
riști, acțiuni de muncă pa
triotică (la Vulcan).

Din cine este format acest 
consiliu care-și trăiește viața 
numai pe hîrtie ? Răspunsul

vedere situația mea și să-mi 
treceți cu vederea întîrzieri- 
le de la serviciu.

— Eu lucrez la mina Live- 
zeni și locuiesc în Petrila. 
Vă rog și eu sâ țineți sea
ma că nu pot veni întotdeau
na la timp.

— Cît mă privește peDnine. 
locuiesc în Aeroport și lu
crez la mina Lonea...

Acești trei salariați au fost 
întrebați — dată fiind si
tuația lor de navetiști — da
că la angajare s-a ținut sea
ma de localitatea unde domi
ciliază. Doi dintre ei ne-au 
răspuns că nu au fost între
bați, și că angajarea li s-a 
făcut prin transfer. Al. trei
lea ne-a răspuns și mai edi
ficator

— Locuința am primit-o 
după ce m-am angajat!!!

I. M.

««■Wiw urc 

rii-1 dă tabelul cu cele 18. 
merabre. Prin răspunsurile la 
'întrebările noastre despre 
membrele consiliului, preșe
dinta a dovedit că nu ie cu
noaște, că n-au stat de vorbii 
niciodată. Nici măcar despre 
vicepreședintă n-a putut spu
ne mai mult, decît, că a ter
minat liceul și a plecat (totuși, 
vicepreședinta Zoia Mătăsaru. 
este ingineră la F.F.A. „Visco- , 
za* Lupeni și poate fi găsi
tă oricînd). Onre lullana Fur- 
dui (Petrila), Viorica Bot (Lu
peni). Stela I.azăr (L’ricani) 
știu că sînt membre ale con
siliului municipal al tinerelor 
fete? A.șa stînd lucrurile, co
mitetul municipal ll.T.C. a a- 
nalizat vreodată munca aces
tui consiliu .-are poartă cea 
mai elocventă pecete a for
malismului? Ne îndoim. Mai 
ales că în plenara recentă a 
comitetului municipal U.T.C. 
s-a amintit cerința ca în adu
nările de dări de seamă și a- 
legeri să se prezinte rapoar
te asupra activității consiliu
lui tineretului muncitoresc, 
cel al elevilor, comisiilor per
manente etc. Consiliul tinere
lor fete a fost uitat cu desă- 
vîrșire probabil din do
rința de a nu mai aminti o 
sarcină neîndeplinită...

Aceasta fiind realitatea, se 
impune ca respectivul consi
liu al... nimănui sli redevină 
al tinerelor fete, să fie spri
jinit. și controlat cdnsecvcnt 
de comitetul municipal L'.T.C. 
să-și reia cît mai repede atri
buțiile ce-i revin.

IONICa FIERARI

Întreprinderile Centralei in
dustriale de automatizări an 
adus la cel de-al ll-lea Tirg 
international de la București 
o serie de noutăți caro atestă 
nivelul înalt atins de indus
tria românească electronică, a 
tehnicii de calcul și de auto
matizare.

Remarcabile sini calculato
rul electronic ..Felix 256" — 
aflat la a treia generație —- 
caro execută peste 200 000 o- 
perații pe minut, precum si 
minicalculatoarele CE 33, CE

Moutăti ale
1

industriei de
! automatizări

121 T și CE 164. De aseme
nea, întreprinderile din acest 
domeniu produc astăzi insta
lații electronice de mare com
plexitate oa: mașina de fac
turat și contabilizat RO 1 > 
PT. stația de comandă pentru 
căile ferate, tabloul de auto
matizări pentru cazane, per
foratorul de cartele DR/l20x 
*720x1280 etc.

De o apreciere deosebită din 
partea specialiștilor din tară 
si de peste hotare se bucură in
stalația d» televiziune în cir
cuit închis si instalațiile sal- 
anexe, cu largi întrebuințări 
în radiocomunicații. în cerce
tarea științifică si în indus
trie

Catalogul produselor din! a- 
cest domeniu este completat 
printr-o variată gamă de ele
mente pentru comandagiro- 
qram și numerică a masini- 
lor-unelte, acționări reglabile 

n tiristoare, noi tipuri de in
stalații electronice complexe 
de automatizare, dispozitive 
pentru cuplarea la procese 
tehnologice a calculatoarelor 
electronice do proces, echi
pamente pentru culegerea de 
date si transmisia acestora, 
aparatură electronică merl'Ț’lă 
și de laborator etc.

(Agerpres) ,

ÎSISSTliL OE GOKSTRUCTII
MIISTMLE TIMIȘOARA

angajează urgent:

b șef sector economic la șantie
rul 1 Timișoara, la șantierul 8 
Arad, la șantierul 1 Deva— 
Chișcădaga

h șef serviciu financiar-conta
bilitate la șantierul 1 Deva- 
Chișcădaga și 8 Pădureni

e șef depozit, magazioner, mer
ceolog aprovizionare la șantie
rul 7 Deva - Chișcădaga

Condiții de încadrare conform Legii nr. 12\1971

—

ANGAJEAZĂ

muncitori cu următoarele calificări:
© LĂCĂTUȘI SUPRAFAȚĂ

© LĂCĂTUȘI SUBTERAN

© ELECTRICIENI SUPRAFAȚĂ

® MUNCITORI NECALIFICAȚI SUBTERAN

Condițiile de angajare și salarizare sint cele pre
văzute de H.C.M. 914/1968 și Legea nr. 12/1971.

Informații suplimentare se pot obține zilnic, in
tre orele 6,30—14. de Ia biroul personal al exploatării 
cu sediul in Bărbâteni.

Mica publicitate
PIERDUT ecusonul nr. 1904 eliberat de preparația ; 

: Petrila. II declar nul.

PIERDUT legitimație de serviciu pe numele Iliuță j 
1 Mihali, eliberată de E.M. lonea. O declar nulă.
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De peste hotare
Dezbaterile

din Comitetul 
pentru problemele 
coloniale al Q.N.U.
NEW YORK 18. — Trimisul 

special Agerpres, Corneliu 
Vlad, transmite: Comitetul
pentru problemele coloniale al 
Adunării Generale, care dez
bate situația din teritoriile a- 
fricane aflate sub dominația 
colonială portugheză, a ascul
tat intervenția secretarului 
general al Partidului African 
al Independenței din Guineea- 
Bissau și Insulele Capului 
Verde (PAIGC), Amilcar Ca
brai, invitat ca observator la 
lucrările comitetului, care s-a 
referit la lupta poporului din 
Guineea-Bissau și Insulele Ca
pului Verde, pentru libertate 
și independență națională.

Subliniind că forțele pa
triotice au eliberat trei sfer
turi din teritoriul Guineii- 
Bissau de sub dominația por
tugheză și controlează efectiv 
peste două treimi din supra
fața țării, Amilcar Cabral a 
spus că, în același timp, în 
condițiile grele ale luptei, 
populația edifică în zonele e- 
liberate o nouă viață politi
că, administrativă, economi
că. socială și culturală.

Acest fapt — a spus el — 
este cea mai puternică dovadă 
a suveranității Guineii-Bissau,

Noi incidente 
inter-yemenite

ADEN 13 (Agerpres). — Un 
purtător de cuvînt oficial de Ia 
Aden a declarat că forțele 
nord-yemenite au ocupat, 
miercuri, localitățile Djabal 
Foujla, Djabal Hamam și Djâ- 
bal Kamrane, situate în re
giunea Karechuwn de la fron
tiera dintre R.D.P. a Yemenului 
și R.A. Yemen — transmite a- 
genția France Presse.

SANAA 18 (Agerpres). — 
Un purtător de cuvînt militar 
de la Sanaa — reluat de a- 
genția France Presse — a a- 
î'irmat, miercuri, că forțele 
sud-yemenite au bombardat 
diferite localități din R.A. Ye
men. „Artileria și blindatele 
șud-yemenite, a declarat pur
tătorul de cuvînt, au bom
bardat în special localitățile 
Haid Al Sama și Idaid Aii, 
din regiunea Al Baida, la 220 
kilometri sud-est de Sanna“.

Acțiune de anvergură 
împotriva mafiei newyorkeze

După o supraveghere dis
cretă de aproximativ .un 
an, politia americană a 
reușit să identifice 677 
membri ai organizației de 
tristă faimă Cosa Nostra, 
adunind împotriva lor pro
be apreciate în primele de
clarații oficiale ca edifica
toare. In ultimele zile ma- 
fioților și complicilor lor 
le-au fost remise citații pen
tru a compărea în fața unui 
mare juriu federal. Ancheta 
care va urma este calif ica-

Notă externă

tă de procurorul districtu
lui newyorkez Brooklyn 
drept „cea mai importantă 
desjășurată împotriva cri
mei organizate in intreaga 
istorie a Statelor Unite". 
El relatează că poliția a 
reușit să pătrundă in se
cretele Cosei Nostra grație 
descoperirii locului de întâl
nire a șefilor celor cinci 
„familii" newyorkeze ale 
organizației. Acesta nu era 
altceva decit un cimitir de 
automobile, situat în Brook
lyn. „Un cimitir astfel ame
najat incit liderii mafioți 
puteau veni la conferințele 
lor la nivel înalt periodice 
fără a se teme c.ă-și vor 
murdări cadillacurile sau 
costumele de seară". In mij
locul grămezilor de mașini 
uzate se afla o veche ru
lotă, de circa 14 m lungime 
și 5 lățime — cartierul ge
neral propriu-zis. Ea era 
înconjurată de un gard de 
sirmă ghimpată, inalt de 3,5 
m, și păzită zi și noapte 
de gardieni înarmați și di
ni alsacieni.

Supravegherea continuă a 
cimitirului a prilejuit po
liției „întâlniri" zilnice cu 
unii membri de frunte ai 
celor cinci „familii" din 
New York. Aceștia nu știau 
că telefoanele din interiorul 
confortabil al rulotei au 
fost, timp de aproape șap
te luni de zile, „urmărite" 
cu grijă de poliție. Telefoa
nele erau dublate de o se
rie de dispozitive electroni
ce de ascultare și inregis- 

care dispune nu numai de for
țe armate proprii, dar de toa
te instrumentele unui stat su
veran.

Secretarul general al PAIGC 
a cerut deschiderea de nego
cieri cu Portugalia, care să 
duca la dobîndirea neîntîrzia- 
tă a independentei depline de 
către Guineea-Bissau. Dacă 
Portugalia va răspunde favo
rabil la aceasta, a adăugat el, 
vom lua în considerație inte
resele ei în Guineea-Bissau.

© După cum informează a- 
genția P.A.P., în capitala R.P. 
Polone au fost semnate două 
acorduri pe termen lung în
tre guvernul polonez și orga
nizații ale O.N.U. în domeniul 
sănătății și protejarea mediu
lui înconjurător. Se prevede, 
printre altele, crearea în 
R.P. Polonă a unui centru pen
tru protecția naturii.

® Un avion de turism de 
tip „Cessna", la bordul căru
ia se afla Hale Boggs, liderul 
majorității democrate din Ca
mera Reprezentanților a Sta
telor Unite, împreună cu alte 
trei persoane, a fost dat dis
părut într-o regiune situată 
pe coasta Alaskăi. Se pare că 
un accident a survenit în urs 
ma reducerii vizibilității, 
practic la zero ,în apropierea 
unui lanț muntos cu altitudi
nea de 2 000 metri. 24 de apa
rate de zbor trimise în cer
cetare ,au survolat, fără re
zultat, o regiune de 72 000' 

kilometri pătrați.

@ Prăbușirea unui pod, a- 
flat în construcție deasupra 
unui canion din apropierea 
localității californiene Pasa
dena ,s-a soldat cu moartea 
a patru muncitori și rănirea 
altor 22 persoane. Sute de lu
crători au fost antrenați în 
lucrările de degajare, exis- 
tînd temeri că alte victime ar 
putea fi descoperite cu acest 
prilej.

© La Washington s-a a- 
nunțat oficial că Henry Ki
ssinger, consilier special al 
președintelui S.U.A. pentru 
problemele securității națio
nale, a avut marți la Paris o 
întrevedere cu Xuan Thuy,, 
conducătorul delegației gu- 

trare, a căror prezență, de 
asemenea, mafioții o igno
rau. Lucrînd 24 de ore. din 
24 și șapte zile pe săptă- 
mînă, agenții federali au 
reușit să adune... 11 000 m 
de peliculă în culori. 54 000 
de fotografii și aproape 
600 000 m de bandă de mag
netofon, care retrasează acti
vitatea din ultima vreme a 
principalilor „mafioți" new- 
yorkezi și conțin revelații 
senzaționale despre compli
cii lor.

Toate aceste probe urmea
ză să fie prezentate în cursul 
investigatei ce va fi între
prinsă de marele juriu.

„Sperăm, a declarat pro
curorul, că pentru prima da
tă, vom reuși să lansăm un 
atac masiv care să ducă la 
lichidarea bandelor mafio
te". El a arătat că urmări
rea „du-te vino" de la ci
mitirul de automobile va de
păși prin efectele sale an
cheta celebră din 1957, care 
a destrămat parțial vălul ce 
acoperea activitatea lumii 
interlope americane. „Timp 
de un an de zile, a spus 
el, poliția a întreprins o in
vestigație intensă și cuprin
zătoare asupra crimei orga
nizate. pătrunzînd în secre
tele cele mai bine păstrate 
ale acesteia și rupind stra
tul izolator care a prote
jat pe unele dintre cele mai 
importante figuri, ale organi
zației".

Lista infracțiunilor de ca
re se fac vinovați membrii 
celor cinci „familii" este 
deosebit de lungă. După cum 
a declarat procurorul, per
soanele ce vor compărea in 
fața marelui juriu vor fi a- 
cuzate, intre altele, de tra
fic de stupefiante, extorcare 
de fonduri, corupție, contro
larea jocurilor de noroc, fal
sificare de documente și 
bancnote, fraude fiscale, po
sesiunea și vînzarea ilega
lă a armelor, furt de auto
mobile, tâlhărie, jaf. răpiri, 
spargeri, tăinuirea bunuri
lor furate etc., etc.

C. ȚINTEA

Prezențe 
peste

ROMA 18. — Coresponden- 
dentul Agerpres, Nicolae Pui- 
cea, transmite : In sălile de la 
Palazzo Maschioangioini din 
Napoli a avut loc inaugurarea 
unei expoziții de artă popu
lară românească. La festivita
tea inaugurării au participat 
prof. Gerardo de Michele, pri
marul municipiului Napoli, 
membri aî consiliului munici
pal al orașului, deputatul Ste
fano Vetrano, președintele 
Asociației pentru relații de 
prietenie cu România, pre
cum și prof. Iacob Ionașcu, 
ambasadorul Republicii Socia
liste România la Roma.

Luînd cuvîntul cu acest 

vernului R. D. Vietnam la 
Conferința cvadripartită pen
tru Vietnam, care se desfă
șoară în capitala Franței.

De la Casa Albă s-a anun
țat, de asemenea, că, la cere
rea președintelui Nixon, Hen- 
ry Kissinger urmează să pă
răsească Parisul cu destina
ția Saigon, relatează agenția 
TASS.

© Consiliul interministeri
al al țărilor exportatoare de 
cupru (CIPEC), reunit în se
siune de urgență la Paris, a 
hotărît, la sîîrșitul lucrărilor, 
convocarea, în luna noiem
brie a.c., la Santiago de Chi
le, a unei conferințe extraor
dinare „pentru a studia și ho
tărî asupra măsurilor de soli
daritate și de apărare a in
tereselor orgnizației, reclama
te de împrejurările prezente".

©Ciu En-lai, premierul 
Consiliului de Stat al R.P/ 
Chineze, și Ciu Pei-yuan, vi
cepreședinte al Institutului 
pentru relații externe al R.P. 
Chineze, nu avut o întrevede
re cu Dennis Healy, fost mi

DELHI

Conferitița regională 
a F. A. O.

DELHI 18 (Agerpres). — In 
capitala Indiei au început lu
crările celei de-a 11-a Con
ferințe regionale a Organiza
ției Națiunilor Unite pentru 
Alimentație și Agricultură 
(F.A.O.), Timp de aproape două 
săptămîni cit vor dura lucră
rile conferinței, participanții 
vor studia, cu prioritate, mij
loacele de natură să contri

Conferință de presă la Santiago 
de Chile în legătură 
cu situația din țară

SANTIAGO DE CHILE 13. 
— Corespondentul Agerpres, 
Eugen Pop, transmite : La 
Santiago de Chile a avut loc 
o conferință de presă în ca
drul căreia conducătorii for
țelor politice guvernamentale 
s-au referit la scopurile sedi
țioase urmărite de elementele 
de dreapta prin greva pro
prietarilor de camioane și la 
încercarea de a o extinde și 
asupra comerțului pentru a 
bloca sectoare principale ale 
activității economice și ale 
■serviciilor. Guvernul, avînd 
sprijinul oamenilor muncii, a 
luat o serie de măsuri pen
tru aplicarea legilor în vede
rea asigurării populației cu a- 
limente și combustibil. „Le
galitatea și Constituția sînt 
de partea noastră — a spus 
la această conferință de pre
să Luis Corvalan, secretarul 
general al C.C. al Partidului 
Comunist din Chile. Marea 
majoritate a chilienilor, in
clusiv mulți din cei care nu

Instaurarea legii marțiale 
în Coreea de sud

SEUL 18 (Agerpres). — Au
toritățile de la Seul au procla
mat, marți, instaurarea legii 
marțiale în Coreea de sud, 
dizolvînd, de asemenea, așa- 
zisa „Adunare Națională", 
suspendînd „Constituția" din 
1962, interzicînd activitatea 
partidelor politice și instituind 
cenzura asupra presei, trans
mite agenția ACTC. A fost, de 
asemenea, ordonată închiderea 
tuturor instituțiilor de învă- 
țămînt superior din țară.

Principalele clădiri publi
ce, universitățile și sediile 
instituțiilor centrale au fost 
înconjurate de armată.

Agențiile de presă relevă că 
este pentru a treia oară cînd 

românești 
hotare

prilej, primarul de Michele 
a subliniat dezvoltarea re
lațiilor tradiționale de prie
tenie între poporul italian și 
poporul român, necesitatea 
unei mai bune cunoașteri 
reciproce și simpatia cu ca
re este urmărită în Italia 
activitatea creatoare a po
porului român.

Expoziția, care va rămîne 
deschisă timp de 10 zile, 
prezintă o gamă variată de 
produse de artizanat, țesă
turi, obiecte din ceramică și 
sculpturi în lemn, instru
mente muzicale — din toate 
regiunile României.

nistru al apărării în guvernul 
laburist britanic ,cu care au 
purtat o discuție sincesă,) 
prietenească, relatează agen
ția China Nouă.

0 Unități de partizani tai- 
landezi. au lansat, zilele tre
cute, atacuri asupra unor po
ziții ale forțelor guvernului 
de la Bankok aflate în distric
tele Ban Din și Khao Wong 
din nord-estul Tailandei — 
informează agenția France 
Presse.

© Peter Veres .adjunct al 
ministrului comerțului exteri
or al R.P. Ungare, a plecat 
marți Ia Madrid pentru a lua 
parte la manifestările prile
juite de „Zilele economiei un
gare", ce se vor desfășura, 
între 19—27 octombrie, la Ma
drid, Barcelona și Bilbao.

0 O delegație a R.P. Mon
gole, condusă de D. Endon, 
adjunct al ministrului aface
rilor externe ,aflată în vizită 
la Havana ,a fost primită de 
Jesus Montane, membru al 
C.C. al P.C. din Cuba.

@ In încheierea unor dez
bateri inițiate de opoziția la
buristă, majoritatea conserva
toare din Camera Comunelor 
a aprobat — o dată mai mult' 
— cu 267 de voturi contra 
239 „politica europeană” a 
guvernului prezidat de Ed
ward Heath, respectiv con
dițiile de aderare la Piața Co
mună.

buie la sporirea producției a- 
gricole.

In cuvîntul inaugural, pre
ședintele Indiei, Varahagiri 
Venkata Giri, s-a referit la ne
cesitatea punerii în aplicare, 
fără întîrziere, a programe
lor elaborate de organizație în 
sprijinul sporirii producției de 
alimente în țările în curs de 
dezvoltare.

sînt în Unitatea Populară, 
nu vor ca, împotriva intere
selor naționale, să se comită 
acte ilicite, ca greva din 
transporturi, care i-a afec
tat pe toți chilienii. Sublini
ind că planurile reacțiunii 
nu vor atinge scopul urmărit, 
Luis Corvalan a menționat 
că, deși societatea patronală 
„Sofofa" a lansat un apel Ia 
grevă, la paralizarea activi
tății în întreprinderi, în nici 
o fabrieti lucrul nu a înce
tat.

Secretarul general al C.C. 
al Partidului Socialist. Car
los Altamirano, a subliniat 
în cuvîntul său rolul pe care 
îl are coeziunea Unității 
Populare în lupta pentru în
vingerea și dejucarea planu
rilor reacțiunii. Forța revolu
ționară a poporului și măsu
rile hotar tre ale guvernului, 
a arătat el, dau o ripostă cu
venită reacțiunii interne și a- 
gresiunii imperialiste a mo
nopolului „Kennecott".

în Coreea de sud se instituie 
legea marțială în cursul ulti
milor 11 ani.

Referindu-se la situația re
cent creată în Coreea de sud, 
Agenția Centrală Telegrafică 
din R.P.D. Coreeană califică 
această măsură a regimului de 
la Seul ca un act menit să 
mascheze haosul politic pro
fund în care se află regimul 
lui Pak Cijan Hi, ca o nouă 
încercare a guvernanților sud- 
coreeni de a înșela aspirația 
populației din Coreea de sud 
ia înfăptuirea reunificării paș
nice a patriei și, în același 
timp, o încercare vizînd su
primarea, în continuare, a drep
turilor și libertăților democra
tice ale populației.

(Urmore din pag 1)

perioada anului în curs, cît 
și etapa următoare, pînă în 
1975. Cu această ocazie s-au 
revizuit programele inițiale 
privind extinderea înlocuito
rilor și s-au stabilit măsuri în 
vederea reducerii continue a 
consumului de lemn și cheres
tea — pe faze ale procesului 
tehnologic. In sensul acesta, 
printre acțiunile preconizate, 
menționăm :

© îmbunătățirea metodelor 
de exploatare; aplicarea unor 
metode de exploatare de ma
re productivitate (metoda de 
exploatare cu front lung, cu 
banc subminat etc) ;

9 extinderea susținerii me
canizate în abataje ;
• extinderea susținerii me

talice individuale în abataje
le frontale ;

0 extinderea folosirii înlo
cuitorilor la lucrările de pre
gătire și deschidere ; banda- 
jarea cu plasă și panouri me

Trebuie restabilită corectitudin
în gospodărirea mărfurilor

(Urmare din pag. 1)
metru de raft, frumos aranja
te, stăteau 6 cutii cu bomboa
ne de ciocolată cu cremă, două 
din ele cu termene de garan
ție expirate din mai 1970, iar 
celelalte 4 tot din mai, însă din 
1971. Și să nu credeți că erau 
ținute în raft numai așa de> 
frumusețe, căci ultimul inven
tar (4 august a.c.) înregistrase'

Fabrici noi puse 
în funcțiune

Zilele acestea a intrat în 
circuitul economic național 
Fabrica de garnituri de frî- 
ne și etanșare de la Rîmnicu 
Sărat. Unitate modernă, uni
că de acest gen, ea produce 
garnituri și plăci de etanșa
re ce vor acoperi 50 la sută 
din necesarul țării, înlocuind 
totodată, plăcile de klinghe- 
rit care se importau pînă 
acum. Mai bine de 60 la sută 
din utilajele din dotare teh
nică a fabricii sînt de prove
niență românească.★

începutul trimestrului al 
patrulea al anului a marcat, 
de asemenea, intrarea în pro
ducție a fabricii de mobilă de 
Ia Nehoiu, iar în timpul ră
mas pînă la 30 decembrie ur
mează să se alinieze la star
tul productiv Uzina de utilaj 
terasier Buzău și Fabrica de 
parchete de la Vernești, pre
cum și noi capacități de pro
ducție în cadrul uzinei de sîr- 
mă și produse din sîrmă și a 
celei de prelucrare a maselor 
plastice din Buzău.

★
La Tîrgu Jiu și Rîmnicu 

Vîlcea au fost date în func
țiune noi fabrici, de produse 
lactate;’ Pînă la sfîrșitul anu
lui, urmează să intre în pro
ducția întreprinderi similare 
la Arad, Cluj și Sf. Gheorghe, 
precum și o nouă secție de 
brînzeturi la Deta — județul 
Timiș.

Concomitent, pînă în pre
zent unitățile existente au in
trodus în fabricație 15 sorti
mente noi, printre care brîn
zeturi fermentate din lapte 
de oaie, preparate dietetice, 
băuturi speciale din lapte cu 
esențe naturale de fructe. Alte 
zeci de preparate sînt în curs 
de omologare.

Se prevede ca în cursul a- 
cestui an producția întregu
lui sector . să înregistreze o 
creștere cu 20 Ia sută față de 
anul trecut.

Sr. Informații utilitare ■ Sr. Informații utilitare

JOI, 19 OCTOMBRIE
Soarele răsare la ora 6,35 

și apune la ora 17,25. Zile' 
trecute din an — 293. Zilei 
rămase — 73.

EVENIMENTE
© 1926 — A murit dr. 

Victor Babeș (n. 1854) ® 
1929 — A murit Alexandru 
Davila, dramaturg și om de 
teatru (n. 1862) © 1961 — 
A murit scriitorul Mihail 
Sadoveanu (n. 1880) © 1972 
— Prima întîlnire la nivel 
înalt a celor zece țării 
membre ale Comunității E- 
conomice lărgite (Paris 19 
—20) © 1972 — Reuniunea 
la nivel înalt a Pieței co
mune (Paris : 19—21).

FILME
PETROȘANI — 7 NO

IEMBRIE : Ferma din Arizo
na, seriile I șî II; REPUBLI- 

talice, podirea canalelor cu e- 
lemente prefabricate din beton 
armat;

@ experimentarea și extin
derea procedeului de susține
re prin toreretare și beton

Lemnul 
de mină

pompat .experimentarea susți
nerii cu panouri mari din pre
fabricate de beton, susținerea 
definitivă a lucrărilor miniere 
cu beton folosind cofrag mo
bil și altele.

Eforturile trebuie concentra
te de pe acum pentru aplica
rea cu consecvență a măsuri
lor preconizate în vederea re

8 cutii cu asemenea bomboane, 
deci două so vînduseră pînă la. 
data controlului nostru. La in
sistențele echipei de control 
s-au luat cutiile de bom
boane și s-au așezat sticle
le acelea cu vinul (excepțio-1 
nai!) precum și sticlele do 
spumă cu drojdie „uitate" în 
magazie... pentru prieteni și 
cunoscuți.

A doua zi ne-am continuat’ 
controlul prin alte magazine. 
Prima unitate vizitată a fost a- 
limentara nr. 84 Lupeni (gesti
onar Kovacs Bela). Unitatea e 
situată între blocuri —cu vad, 
cum se zice — este bine apro
vizionată, dar neorînduiala 
domnește atît în magazin cît 
și în magazie. Spațiul de depo
zitare și vînzare este deficitar, 
dar și simțul de gospodar al 
gestionarului, lipsește cu de- 
săvîrșire. Marfă în neorîndu- 
ială, într-o ladă, amestecate: 
conserve de mazăre, de carne 
de vită, fasole verde, pateuri 
de pasăre, Supco și altele. 
Cum le-o mai fi descurcind, as
ta n-o mai știm ! Și aici, în vi
trină, s-au găsit două cutii cu 
bomboane de ciocolată cu ter
men expirat (mai 1970) și în 
magazie două lăzi cu rachiu 
alb (în sticle de un litru) ca
re „încă” nu ajunseseră în raf
turi cu toate că din a doua la
dă nu mai rămăsese decît o 
sticlă. In schimb, sub tejghea 
într-o ladă, se mai găsea o stic

Noi locuințe pe B-dul Macaralei — cartierul Titan.

CA s Simon Bolivar; LO- 
NEA — MINERUL i După! 
vulpe ; ANINOASA: Aven
turi în Ontario j VULCAN ? 

• Mărturisirile unui comisar 
făcute procurorului Repu
blicii; LUPENI — CULTU
RAL: Jocul de-a moartea.

JOI, 19 OCTOMBRIE

9,00 Deschiderea emisiunii. Te
lex ;

9,05 România în lume ;
9,35 O viață pentru o idee: Ro

bert Koch;
10,00 Curs de limba rusă. Lec

ția a 24-a ;
10.30 Micii meșteri mari;
10,50 Teleobiectiv;
11,10 Telecinemateca : „Legenda 

îndrăgostiților";
13,00 Telejurnal;
16,00 Teleșcoală. Geografia Ro

mâniei (anul IV liceu) 
Munții Apuseni;

16.30 Filozofie și socialism știin
țific. Conferința Națională 
a P.C.R. din 19-21 iulie 
1972 — moment de însem
nătate istorică în procesul 
făuririi societății socialiste 

ducerii în continuare a con
sumurilor specifice de materi
al lemnos. Normele do con
sum prevăzute în planul cin
cinal la nivelul anului 1973 
conțin sarcini mobilizatoare 
în acest sens. Procentul de re
ducere a normelor față de a- 
nul în curs este de peste 10 
la sută la lemnul de mină și 
de 4,5 la sută la cherestea ră- 
șinoase. Aceste reduceri im
pun din partea colectivelor 
de la unități și centrală, o 
preocupare permanență pen
tru gospodărirea judicioasă a 
materialului în cadrul sectoa
relor, urmărirea consumului pe 
faze de lucrări, stimularea ini
țiativelor privind aplicarea de 
soluții tehnice care să condu
că la economii de lemn și 
cherestea.

Traducerea în viață a sar
cinilor privind reducerea chel
tuielilor materiale de produc
ție, respectiv a creșterii efi
cienței economice a unităților 
obligă îndeplinirea cu stricte
țe a măsurilor stabilite pen
tru reducerea consumurilor 
de materiale Ia toate exploa
tările miniere din Valea Jiului.

lă pusă la o parte, desigur... 
pentru cineva.

Ultima unitate controlată a 
fost magazinul alimentar cu au
toservire nr. 68 Lupeni (ges
tionar Olimpiu Medrea). Și a- 
ici lipseau unele sortimente de 
mezeluri însă în timpul con
trolului a sosit mașina cu toa
te aceste mărfuri. Lipseau cap
sulele pentru autosifoane care, 
după spusele gestionarului, vin 
o dată la 2—3 săptămîni și n- 
tunci numai cîte 60—80 de Cu
tii și magazinul are în rulaj) 
circa 600 bucăți). E o proble
mă pe marginea căreia s-a vor
bit mult dar practic nu s-a fă
cut aproape nimic. Sala maga
zinului a fost văruită în pri
măvara acestui an dar ce fc-. 
los dacă hidroizolația și tini- 
chigeria este deteriorată și 
cînd plouă apa se scurge și pe 
un perete al magazinului.

Inițiative din partea tovară
șului gestionar au existat, căci 
s-a intervenit prin numeroa
se adrese la conducerea O.C.L. 
„Alimentara" Petroșani, care, 
la rîndul ei, a întocmit docu
mentația lucrării încă din anul 
1970, dar „igeliștii" nu-și prea 
dau osteneala în problema as
ta. De ce ? Asta n-o mai știm.

multilateral dezvoltate In 
România ;

17,30 Deschiderea emisiunii de 
după-amiază. Emisiune în 
limba maghiară ;

18.30 La volan — emisiune pen
tru conducătorii auto ;

18,50 Revista literară T.V.;
19.20 1001 de seri: „Prințesa do 

mac" (V);
19.30 Telejurnal. In cinstea ani

versării Republicii. Cronica 
marii întreceri;

20,00 Comentariu la 40 de steme: 
județul Brașov ;

20.20 Aplauze pentru români. 
„Zeița de aur din Efes“ 
pentru ansamblul Dunărea 
din Tulcea ;

20,40 Pagini de umor: Aventuri 
în epoca de piatră ;

21.30 Tinerii despre ei înșiși;
22,15 Recital Ruxandra Ghiață;
22.30 „24 de ore".

JOI, 19 OCTOMBRIE
PROGRAMUL I : 6,00 Muzici 

și actualități ; 7,00 Radiojurnal ; 
8.00 Sumarul presei ; 9,30 Odă
limbii române ; 9,50 Formația
Los Cinco Musicales ; 10,00 Bu
letin de știri; 10,05 Muzică popu

AIn ei se poate investi 
(Urmare din pag. 1)

Am șefi de schimb tare capa
bili, ca Ștefan Șoloti și Petru 
Avram și Ion Calotă, așa că 
nu-mi fac eu griji prea de 
tot... cu mineri ca Ion Peca 
sau Gheorghe Țugurlan te poți 
încumeta să faci minuni, 
chiar..." In ciuda impasului — 
nu ne îndoim, temporar —• 
prin care trece brigada lui 
Cătană, sporul de peste 4 000 
de tone cumulat de la înce
putul anului, spune ceva..." 
Avem în sector brigadieri în 
care se poate investi toată 
încrederea, ca Gheorghe Bulu- 
țan, „crescut" la mine în gru
pă ca șef de schimb, Dumi
tru Sălăuțan, Gheorghe Han
gii, sau Cojocaru... Ne-ar fi 
rușine, ce mai, să nu reali
zăm, în cinstea aniversării Re
publicii noastre, ce ne-am pro
pus, adică un bilanț bogat.

Știm însă că se deteriorează, 
un magazin modern pentru ca
re s-au cheltuit bani 'grei. De
servirea cumpărătorilor se fa
ce în mod civilizat, am putea
spune chiar ireproșabil. In sa
la magazinului mărfurile sînt 
expuse și aranjate frpmos, cu 
gust, îndemnîndu-te jparcă să 
cumperi.

Faptele constatate de echipa 
de control obștesc au fost con
semnate în registrele respecti
ve. Urmează ca acolo unde lu
crurile se pot îndrepta, gesti
onarii magazinelor în cauză să
ia măsurile ce se impun pentru 
înlăturarea neajunsurilor con
statate, iar acolo unde acest 
lucru nu este posibil prin for
țe proprii, organelor ierarhice 
superioare (respectiv O.C.L. 
„Alimentara" Petroșani) să a- 
nalizeze și să ia măsurile ce 
se impun în fiecare caz în par
te. Aceasta pentru ca, contro
lul obștesc să contribuie efec
tiv Ia dezvoltarea unei atitu
dini înaintate a tuturor lucră
torilor din comerțul nostru so
cialist, la combaterea manifes
tărilor de neglijență, dezinte
res și nepăsare față de dolean
țele cumpărătorilor, la grija fa
ță de avutul obștesc, la respec
tarea legalității socialiste.

lară din Banat ; 10,30 Clubul că
lătorilor ; 10,45 Din creația com
pozitorului Glierase Dendrlno ; 
11,00 Buletin de știri; 11,05 Pie
se instrumentale ; 11,15 Din ță
rile socialiste ; 11,30 Album de 
madrigale ; 12,00 Discul zilei ;
Dalida; 12,15 Recital de operă ;
12,30 întîlnire cu melodia popu
lară și interpretul preferat; 13,00 
Radiojurnal ; 13,15 Avanpremie
ră cotidiană ; 13,30 Concert de
prînz; 14,00 Compozitorul săptă- 
mînii — Franz Liszt; 14,40 Viers 
de doină și de Joc; 15,00 Bule
tin de știri; 15,05 Tribuna radio. 
Permanența autoperfecționării ; 
15,15 Muzică de estradă; 16,00 
Radiojurnal; 16,15 Formații co
rale ; 16,30 Știința la zi ; 16,35 
Melodii populare ; 16,50 Publici
tate radio; 17,00 O oră la dis
poziția dumneavoastră; 18,00 O- 
rele serii ; 20,00 înfăptuim hotă- 
ririle Conferinței Naționale a 
P.C.R. ; 20,10 Zece melodii pre
ferate ; 20,45 Consemnări ; 20,50 
Cîntă Felician Fărcașu ; 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 Estrada nocturnă.

Pronoexpres
Rezultatele concursului nr. 

42 din 18 octombrie 1972.
Extragerea I: 20, 45, 11, 

15, 24, 28.
Fond de premii: 1 328 733 

lei.
Extragerea a Il-a : 26, 41, 

5, 35, 44.
Fond de premii: 577 420 

Iei.
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