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S-A ÎNAPOIAT ÎN CAPITALA

tovarășului
NICOLAE CEAIISESCO

București

Comitetul județean de partid Hunedoara, in numele 
comuniștilor, a tuturor oamenilor muncii hunedoreni. rapor
tează conducerii partidului și statului, dumneavoastră per
sonal. mult iubite tovarășe Nicolae C'eaușescu, că industria 
județului nostru a realizat, cu aproape o lună mai devre
me. prevederile planului cincinal actual Ia producția filo- 
baiă, producția marfă, la productivitatea muncii, beneficii 
și Ia export.

Succesul dobindit de zecile de mii de siderurgiști, mi
neri, energeticieni, constructori din județ, sub conducerea 
organizațiilor de partid, se integrează organic in tabloul 
marilor infăptuiri obținute de poporul nostru în opera de 
înflorire multilaterală a României socialiste. El constituie 
o nouă confirmare a justeței, consecvenței, caracterului ști
ințific și realist al hotăririlor partidului îndreptate spre 
dezvoltarea accelerată și modernizarea forțelor de produc
ție. punerea mai deplină in valoare a marilor resurse <le 
care dispune economia românească, perfecționarea organi
zării conducerii și planificării economiei naționale. în sco
pul ridicării eficienței activității, a creșterii bunăstării po
porului.

Traducind cu fermitate in viață hotăririlc partidului 
și statului, muncind cu abnegație și dăruire, colectivul de 
muncitori, tehnicieni, ingineri, din întreprinderile județu
lui au asigurat pe parcursul actualului cincinal îndeplinirea 
exemplară a sarcinilor stabilite. Raportăm că, in județul 
Hunedoara se va realiza, față de prevederile cincinalului, 
o producție industrială in valoare de peste 1,3 miliarde 
lei. Pe ansamblul cincinalului, industria hunedoreană fur
nizează suplimentar economiei naționale 712 mii tone fontă, 
790 mii tone oțel, 30 mii tone laminate finite pline, aproape 
1 miliard kWh energie electrică, importante cantități de 
cupru, plumb, zinc și alte produse.

In actualul cincinal, industria județului nostru a făcut 
progrese importante in domeniul ridicării calitative a ac
tivității economice. Preocupările susținute pentru realizarea 
cu randament sporit a capacităților productive, a forței de 
muncă și a timpului de lucru se concretizează in îndepli
nirea cu un an mai devreme a sarcinii de creștere a pro
ductivității muncii, ceea ce va determina, pină Ia finele 
cincinalului, un spor de productivitate de peste 52 mii lei 
pe salariat. S-a diversificat și îmbunătățit calitatea pro
ducției de oțel și laminate, s-au perfecționat tehnologiile 
de fabricație, metodele de muncă, de organizare și con
ducere, s-au făcut pași importanți pe linia reducerii chel
tuielilor de producție. îndeosebi a consumurilor specifice 
de cocs, metal, lemn de mină, combustibili, energie și ma
teriale de construcții. Punerea in valoare a acestor rezerve 
a condus la creșterea gradului de rentabilizare a produc
ției industriale, reflectată in obținerea unui volum de be
neficii suplimentare in valoare de aproape 400 milioane lei.

Ultimul an al cincinalului se încheie, de asemenea, cu 
rezultate importante la toți indicatorii planului. Pe 11 
luni in industria județului s-au realizat peste plan 44 100 
tone cărbune net, 22 700 tone oțel, 6 600 tone laminate fi
nite pline. 3 000 tone fier in minereu marfă, aproape 9 500 
mc prefabricate din beton și alte produse exprimate prin- 
tr-o producție marfă vîndută și încasată in valoare de 215 
milioane lei. Productivitatea muncii înregistrează un spor 
de 2 850 lei salariat. S-a executat un volum de investiții 
de 2.35 miliarde lei. reprezentind 92,6 la sută din planul 
anual.

Raportind aceste succese, colectivele de muncă, orga
nele și organizațiile de partid acționează cu intensitate, 
in sensul prețioaselor indicații cuprinse in expunerea dum
neavoastră, mult stimate tovarășe Nicolae Ceaușescu. la 
recenta ședință a Comitetului Executiv al Comitetului 
Central al Partidului Comunist Român și a guvernului, 
privind pregătirea celor mai bune condiții pentru înfăptui
rea cu succes a prevederilor viitorului plan cincinal. Efor
turile și preocupările noastre sint orientate spre dezvol
tarea si valorificarea superioară a bazei de materii prime, 
sporirea producției de oțeluri și laminate cu caracteristici 
superioare, creșterea productivității muncii, folosirea mai 
bună a mașinilor, utilajelor și a forței de muncă, îmbună
tățirea calității producției, reducerea consumurilor mate
riale. ridicarea rentabilității, a eficienței întregii activități 
economice.

Asigurăm conducerea superioară de partid și de stat, 
pe dumneavoastră personal, mult iubite tovarășe Nicolae 
Ceaușescu, că minerii, siderurgiștii, energeticienii. construc
torii. toți oamenii muncii din județul Hunedoara, in frunte 
cu comuniștii, vor urma cu încredere și abnegație politica 
partidului, vor munci cu toată energia, talentul și dăruirea 
pentru a îndeplini exemplar prevederile mobilizatoare ale 
viitorului cincinal, pentru a cinsti măreața sărbătoare a 
semicentenarului gloriosului nostru partid comunist, cu noi 
succese in înflorirea multilaterală a patriei socialiste.

De\a. 3 decembrie 1970.

COMITETUL JUDEȚEAN 
HUNEDOARA AL P.C.R.

Delegația de partid și guver
namentală a Republicii Socia
liste România, condusă de to
varășul Nicolae Ceaușescu, se
cretar general al Partidului 
Comunist- Român, președintele 
Consiliului de Stat al Republi
cii Socialiste România, care a 
participat la consfătuirea de la 
Berlin a Comitetului Politic 
Consultativ al statelor partici
pante la Tratatul de la Var
șovia. s-a .înapoiat joi la a- 
miază în Capitală.

Din delegație au făcut parte 
tovarășii Paul Niculescu-Mizil, 
membru al Comitetului Execu-
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A terminat cursurile

PRIMA PROMOȚIE
DE SUBINGINERI
Potrivit directivelor parti

dului, în urmă cu doi ani în 
diverse centre universitare 
au prins contur institutele și 
secțiile de subingineri. me
nite să 
roase cadre 
industria 
Secții de 
înființate 
Institutul 
șani, iar 
an un Institut de subingi
neri — a doua citadelă a în
vățământului superior din 
județ — și-a făcut debutul 
la Hunedoara.

Zilele trecute, în aula 
I.M.P. s-a consumat un eve
niment unic în viața de mai 
mult de două decenii a a- 
cestei școli superioare: pri
ma promoție de subingineri 
pregătiți la Petroșani a în
cheiat cursurile. Pe lingă cei 
„în cauză*, sute de studenți, 
cadre didactice, invitați au 
ținut să participe la ora fes
tivă, pentru a cinsti și sub
linia cum se cuvine eveni
mentul. Cu vii aplauze cei 
prezenți au primit în mijlo
cul lor pe tovarășii David 
Lazăr, secretar al Comitetului 
județean de partid, Clement 
Negruț, prim-secretar al Co
mitetului municipal de par
tid, prof. dr. ing. Aron Popa, 
rectorul institutului ș. a.

Absolventul Ion Micu, res
ponsabilul de an, a evocat cu 
emoție în glas activitatea de
pusă de colegii săi în cci doi 
ani de studii, mulțumind tu
turor celor care, cu sfaturile 
lor, cu cunoștințele și expe
riența lor au sprijinit zi de 
zi pașii studenților pe calea

pregătească nume- 
tehnice pentru 

și economia țării, 
subingineri au fost 
atunci și pe lingă 
de mine din Petro- 
începînd din acest

grea dar plină de satisfacții 
a pregătirii profesionale, a 
cunoașterii. „Ne vom strădui 
— a spus în încheiere vor
bitorul — ca acolo unde ne 
vom desfășura activitatea să 
obținem rezultate cît mai 
bune, să aplicăm cele în
vățate, să ne perfecționăm 
continuu’*.

In cuvîntul lor prof. dr. 
ing. Aron Popa, rectorul in
stitutului, precum și conf. dr. 
ing. Nicolae Lețu și conf. 
dr. ing. Wilhelm Kecs, deca
nii celor două facultăți, au 
subliniat strădania și serio
zitatea pe care absolvenții 
primei promoții de subingi
neri le-au dovedit în cei doi 
ani de curs.

In încheiere a luat cuvîntul 
tovarășul David Lazăr, secre
tar al Comitetului județean 
de partid. „Aveți cinstea to
varăși — a spus vorbitorul 
— de a fi primii absolvenți 
ai secțiilor de subingineri, și 
această cinste vă onorează 
dar vă și obligă. Să mun
ciți cu pasiune, competență, 
inventivitate, perseverență, să 
dovediți tact și înțelegere în 
relațiile cu oamenii și rezul
tatele bune nu vor întîrzia 
să apară. Problemele pro
ducției sînt diverse, dificile 
de multe ori. Faceți în așa 
fel îneît aplicînd temeinic și 
dezvoltînd după situație cele 
învățate, să sporiți producția 
de cărbune, să răsplătiți în
zecit grija pe care partidul 
și guvernul nostru 
dat-o în întreaga 
a școlarizării11.
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participante 
la Tratatul

Varșovia
© Declarație privind proble

mele întăririi securității 
și dezvoltarea colaborării 
pașnice în Europa

• Declarație in legătură cu 
agravarea situației din re
giunea Indochinei

• Pentru instaurarea unei 
păci trainice și a securită
ții în Orientul Apropiat

0 Să se pună capăt provo
cărilor imperialiste împo
triva stltelor independente 
din Ai.ica!

moment important în viata grupelor sindicale

In perioada 1—20 decembrie 
a.c. se desfășoară t 
de dare de seamă și 
în grupele sindicale, 
deosebit de important 
analiza activității și 
contribuției organelor sindicale 
la îndeplinirea mărețelor sar
cini stabilite de Congresul a! 
X-lea al P.C.R.

Adunările trebuie să asigu
re un climat optim de afirmare 
plenară a inițiativei maselor, 
de adîncire a democrației 
muncitorești, să analizeze în- 
tr-un spirit de înaltă exigen
ță tot ce s-a întreprins pentru 
realizarea sarcinilor de plan 
pe anul 1970 și să dea noi 
valențe activității de viilor a 
grupelor sindicale, de mobili
zare a colectivelor de muncă

la succese și mai mari în pri
mul an al noului cincinal.

Adunările vor analiza mo
dul în care au muncit birourile 
grupelor sindicale pentru mo
bilizarea și sprijinirea efortu
rilor muncitorilor, 
și tehnicienilor în .....
socialistă, pentru îndeplinirea 
planului de producție, reduce
rea cheltuielilor, creșterea in
dicilor de utilizare a ma
șinilor, utilajelor, economisirea 
de materii prime și 
a lemnului de mină, 
lui, îmbunătățirea 
produselor, folosirea 
a capacităților de 
existente. Ir. ,.......—
taj este necesar să se pună în 
dezbatere preocuparea pent-u 
mobilizarea lucrărilor în vede-

în special 
a mc ta lo

calității 
din plin 
producție 

In construcții-mon-

rea scurtării duratei de reali
zare a construcțiilor, pentru 
darea în funcțiune înainte de 
termen și de bună calitate a 
obiectivelor, îmbunătățirea in
dicilor de folosire a utilajelor 
și înlăturarea risipei de mate
riale etc. In transporturi și 
telecomunicații, se va urmări 
îndeosebi preocuparea pentru 
îndeplinirea planului dc tran
sport. in cele mai bune condi
ții dc regularitate și siguranță 
a circulației, realizarea 
indici înalți dc utilizare 
mijloacelor de transport 
și îmbunătățirea deservirii 
întreprinderilor și populației. 
In unitățile de comerț ș 
servire pe lingă sarcini! 
aprovizionare a populației 
mărfuri industriale, alimentare 
și reducerea cheltuielilor de 
circulație, să se insiste în mod 
deosebit pe laturile calitative

(Continuare in pag. a -l-a)

th, al Prezidiului 
secretar al C.C. al 
Verdeț, membru al . ........... ......
Executiv, al Prezidiului Perma
nent al C.C. al P.C.R., prim- 
vicepreședinte al Consiliului de 
Miniștri, și Corneliu Mănescu. 
membru al C.C. al P.C.R., mi
nistrul afacerilor externe.

La sosire, pe aeroportul Bă- 
neasa, delegația a fost întîmpi- 
nată de tovarășii Emil Bodna- 
raș, Gheorghe Pană, Gheorghe 
Rădulescu, Virgil Trofin, Ma
xim Berghianu, Florian Dână- 
lache, Emil Drăgănescu, Janos 
Fazekas, Petre Lupu, Manea

Permanent,
P.C.R., Ilie
Comitetului

Mănescu, Dumitru Popa, Dumi
tru Popescu. Leonte Răutu, 
Gheorghe Stoica, Vasile Vilcu, 
Ștefan Voitec, Iosif Banc, Petre 
Blajovici, Miron Constantines- 
cu, Mihai Gere, 7... ___
Vasile Patilineț. Ion Stănescu, 
Mihai Marinescu, de membri ai 
C.C. al P.C.R., ai Consiliului 
de Stat și ai Guvernului, con
ducători de instituții centrale 
și organizații obștești.

Erau de față dr. Hans Voss, 
ambasadorul R. D. Germane 
la București, și 
basadei.

Ion_ Ioniță,

membri ai am-

(Agerpres)

lecarea din
BERLIN 3 (Agerpres). — Joi 

dimineața, a părăsit capitala 
R. D. Germane delegația de 
partid și guvernamentală a Re
publicii Socialiste România, 
condusă de tovarășul Nicolae 
Ceaușescu, secretar general al 
Partidului Comunist Român, 
președintele Consiliului de Stat 
al Republicii Socialiste Româ
nia, care a participat la consfă
tuirea de la Berlin a Comite
tului Politic Consultativ al sta
telor participante la Tratatul 
de la Varșovia.

La aeroportul Schonefeld, de
legația a fost salutată de Willi 
Stoph, membru al Biroului Po
litic al Comitetului Central al 
Partidului Socialist Unit din 
Germania, președintele Consi
liului de Miniștri al R.D.G., de 
membrii Biroului Politic al 
C.C. al P.S.U.G., Erich Honec
ker, Gerhard Gruneberg, Erich 
Muckenberger. Gunter Mittag, 
Alfred Neumann, Albert Nor

INDIVID - COLECTIVIT ATE
• In întrecerea cu tine însuți cîștigi sigur ® Cinstea față în față cu sine • „Cavalerul** falsei 
străluciri (Mai multă vigilență și combativitate față de cei ce se îmbogățesc pe căi necinstite) 

® Cînd părăsești colacul de salvare D Scurt metraje
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in
den. Paul Verner, de membrii 
supleanți ai Biroului Politic al 
C.C. al P.S.U.G., Hermann 
Axen, Georg Ewald. Walter 
Halbritter, Werner Jaro.winsky, 
secretar al C.C. al P.S.U.G., 
Werner Lamberz, vicepreședinții 
Consiliului de Miniștri al R.D.G. 
Alexander Abusch, Gerhard

Weiss, Herbert 
Winzer, membru ;
P.S.U.G., ministrul 
externe al R.D.G., și 
soane oficiale.

Au fost prezenți
Ghenca, ambasadorul -------------
în R.D.G., și membri ai am
basadei.

Weiz, de Otto 
al C.C. al 

afacerilor 
alte per-

Nicolae 
României

CONTRIBUȚII ROMÂNEȘTI

ANULUI
INTERNAȚIONAL

AL EDUCAȚIEI

România a inițiat — după 
cum se știe — prestigioase 
manifestări în cadrul Anul ii 
internațional al educației.

Calendarul acestor manifes
tări a fost deschis, în primă
vară, cu „Reuniunea rectorilor 
universităților europene*, or
ganizată de Universitatea din 
București — sub egida 
UNESCO. Participanții — rec
tori, vicecancelari, prorectori, 
din partea a peste 40 de uni
versități europene — au efec
tuat, cu acest prilej, un util și 
rodnic schimb de opinii în pro
bleme de reală importanță 
pentru învățămîntul superior 
contemporan : cooperarea in- 
teruniversitară, cerință a tim
pului nostru ; găsirea celor 
mai potrivite forme pentru di
fuzarea rapidă a noilor infor
mații științifice ; activitatea și 
preocupările tineretului stu
dios ; necesitatea folosirii mij
loacelor tehnice moderne în 
procesul de predare și adap
tarea mijloacelor tradiționale 
la necesitățile actuale. îa 
scopul formării de specialiști 
cu o bună pregătire pentru 
munca practică.

Rezultatele fructuoase ale ■ 
cestei prime reuniuni a recto
rilor universităților europene 
sînt cuprinse în documentul 
final, care exprimă voința par- 
ticipanților de a diversifica și 
dezvolta colaborarea interuni- 
versitară europeană, de a ri
dica eficiența programelor de 
studii și metodelor de predare 
în facultate. Documentul con
semnează. de asemenea, pro
punerea românească de a se 
crea un centru european 
învățămint superior, proiect 
care urmează să fie supus spre 
aprobare viitoarei Conferințe 
generale a UNESCO.

Cîteva săptămîni mai tîr/.iu. 
o dată cu vacanța școlară de 
vară, Bucureștiul a găzduit — 
sub egida Consiliului Național 
al Organizației pionierilor — 
conferința „Educația copilului 
în fața progresului științei și 
tehnicii contemporane". Ea a 
reunit reprezentanți ti 28 de 
organizații de copii și tineret

de

din numeroase țări ale lumii, 
precum și delegați ai unor 
organisme internaționale care 
se ocupă de probleme educati
ve. Prin dezbaterile ei con
structive. întîlnirea a contri
buit la o mai bună cunoaștere 
reciprocă, la opera de apropie
re între tinerii de pe toate 
meridianele globului.

Sub semnul Anului interna
țional al educației au avut loc 
și alte interesante acțiuni. Pres
tigioasa Alma Mater bucureș- 
teană a fost, de pildă, gazda 
sesiunii „Matematica, instru
ment de cunoaștere în științele 
naturii și social-umaniste*. în ca
drul căreia au fost prezentate 70

de comunicări — axate pc o te
matică propusă de UNESCO — 
și realizate de profesori și 
specialiști în diferite discipli
ne. La rindul lor, colectivele 
catedrelor de matematică ale 
Institutului politehnic și Insti
tutului de construcții din Bucu
rești și ale institutelor politeh
nice din Cluj. Iași, Timișoara, 
au organizat simpozionul „Pre
darea matematicii în învăță- 
mîntul superior tehnic*. De o 
largă audiență s-a bucurat și 
simpozionul național 
și locul educatorului în proce
sul de modernizare a 
țămîntului*. care s-a desfășurat, 
luna aceasta, la Facultatea de 
drept din București. El a ?n- 
cheiat, de altfel, seria manifes
tărilor românești consacrate 
Anului internațional al edu
cației. Seminarul a fost prece
dat de conferințe cu teme si
milare, desfășurate în întreaga 
țară, pe tot parcursul lui 1970, 
în cadrul cărora peste 26 0C0 
membri ai corpului didactic și 
specialiști au venit cu propu
neri și soluții privind moderni
zarea învățămîntului contem
poran de toate gradele.

De asemenea, la Expoziția 
internațională de invenții a'e 
copiilor, deschisă la Tokio, cu 
prilejul Anului internațional 
al educației, un stand cu șapte, 
lucrări poartă culorile Români
ei. Să reținem numele elevii 
ale căror creații brevetate de 
Oficiul dc stat pentru invenții 
și mărci au fost trimise le 
Consiliul Național al Organiza
ției pionierilor, să figureze în 
expoziție, alături de ale celor
lalți colegi de vîrstă. din în
treaga lume. Ei sînt Radu Pa- 
pazian. din București. Alexan
dru Ionescu, din Oltenița, Că
lin Rădulescu, din Roșiorii de 
Vede, Dan Tarcea. din Cluj, 
Dorel Găină, din Oradea. Se
ver Oprișan, din Covasna. 
Cine știe, dacă de-a lungul 
vremii, micii meșteri de astăzi 
nu vor deveni, poate, inventa
tori sau savanți de renume’ 

Tot în contextul acțiunilor 
consacrate Anului internațio
nal al educației, se înscrie 
și inițiativa Ministerului Tnvfi- 
țămîntului de a tipări — gra
tuit — 30 000 de exemplare 
dintr-un abecedar necesar co
piilor unei țări în curs de dez
voltare. în care UNESCO exe
cută proiecte de alfabetizare 
funcțională. Un nou act, o nouă 
inițiativă generoasă, care de
monstrează încă o dată. «ișn 
cum declara Rene Maheu, di
rectorul general al UNESCO, 
interesul pe care România 
manifestă 
UNESCO.
ducației.

„Rolul

în vă-

îl 
față de activitatea 
față de progresul e-

Adina CONSTANTINESCU



2 Steagul roșu VINERI 4 DECEMBRIE 197»

In întrecerea 
cu tine însuți 

cîștigi sigur
• Sita deasă a timpului cerne, fără 

greș, valorile umane
• Intr-un climat prielnic pentru îm

pliniri mai este necesară doar pro
pria vrere

• Relațiile de bună înțelegere — 
premisă pentru culegerea succe- 
seln~

0
0

Sint loturi pe care dorești să Ie revezi oricind cu plă
cere. Sint oameni cu care reintilnirea iii prilejuiește motive 
de bucurie, «le agreabile aduceri aminte. Termocentrala 
l’aroșeni este, pentru mine, un asemenea Ioc. Ori de cile 
uri merg in această fabrică de forță și lumină încerc sen
timentul reîntoarcerii in locuri dragi, sentimentul reve
derii unor prieteni buni. îmi place de fiecare dată să co
lind secțiile uzinei, să văd ce mai e nou. Îmi place să mă 
intilnesc cu oamenii ei. să discutăm despre munca și viața 
lor. a noastră. Sint aici meseriași tineri și pricepuți, vred
nici si modești. Pe mulți dintre ei ii cunosc de acum 15 
ani cînd Paroșeniul încă nu pulsa kilowați în inima de 
lumină și forță a țării. Unii au plecat in alte părți. Destui 
insă au rămas. Și-au contopit viața cu a uzinei. S-au legal 
prin toate firele ființei lor de aceste locuri. Aici au cres
cut. aici au învățat, aici trăiesc.

Pavel Ilcău este unul dintre acești oamc n — loști și 
actuali ai l’aroșeniului. L-am reinlilnit cu cîteva zile in urmă 
la uzină. Un bărbat tînăr. voinic, sobru. In minte mi-a 
revenit figura aceluiași Pavel Ilcău de acum 12 ani — un 
băiețandru ce părăsise băncile unei școli profesionale din 
Timișoara. S-a încadrat repede in colectiv, afirmindu-se 
ca un meseriaș priceput și vrednic. Intr-un timp a scă
pătat spre lucruri ce nu făceau cinste unui tînăr. Colecti
vul l-a înconjurat însă cu grijă, organizația U.T.C. i-a în
tins mina de ajutor, el a știut s-o prindă și sâ revină din 
rătăcire la realitate. De atunci, curba ascensiunii lui pe 
scara de valori umane n-a mai fost întreruptă de nimeni 
și de nimic. A terminat liceul seral la școala din cartie
rul Sohodol și in 19G3 s-a înscris Ia cursurile serale ale 
I.M.P.. secția electromecanică. Paralel a lucrat și a învă
țat cu sirg. După 10 ani de .seral'*, după 10 ani de muncă 
îmbinată armonios cu studiul perseverent, Pavel Ilcău a de
venit inginer; inginer in aceeași uzină care l-a plasat po 
orbita împlinirilor. Ca mulți alți colegi ai generației sale, 
și el a crescut prin muncă; s-a împlinit prin muncă. Foștii 
săi colegi de serviciu l-au primit cu bucurie în mijlocul 
lor, în noua sa calitate de șef al formației de reparații 
electrice. Cu toții se cunosc bine. Au rămas aceiași buni 
prieteni. Cu toții muncesc umăr Ia umăr. Intre ei nu există 
divergențe, deosebiri de principii. Ii unește tinerețea și 
preocupările comune. Este și acesta un motiv pentru care 
acest nucleu de muncă are rezultate bune și se bucură de 
apreciere în uzină. Lucrările pe care le efectuează băieții 
tui Ilcău sint întotdeauna de bună calitate, iar de calitatea 
lor depinde funcționarea normală a tuturor agregatelor, 
depinde însăși producerea energiei electrice, atit de nece
sară economiei țării.

Discutam cu Pavel Ilcău despre el. despre activitatea 
sa in uzină, despre preocupările sale e.xtraprofesionale. „In 
această formație de reparații electrice sint băieți buni, pri- 
c-epuți. Avem întotdeauna mult de lucru, dar nici unul din
tre ei nu refuză munca. Cred că m-am apropiat într-atîta 
de ei pentru că mă străduiesc să-i înțeleg, să-i ajut, pentru 
ia nu-mi impun niciodată personalitatea, sau mai bine 
zis funcția, cu asprime. Eu am crescut aici, intre ei, ei 
cresc aici, lingă mine și. in afara faptului că ne respec
tăm funcțiile și omenia, sintein și buni prieteni. Ei nu-mi 
fac greutăți și nici eu lor. Și e bine așa. Treaba se des
fășoară normal, fără nervi, fără supărări'*.

Sigur că numai intr-un asemenea climat roadele muncii 
srnt mai consistente, oamenii sint mai mulțumiți. In fiecare 
colectiv de muncă nu toți oamenii sini la fel. caracterele 
lor diferă. .Arta conducătorului este «le a ști să le modeleze, 
de a ști să conlucreze cu fiecare după calitățile lui, după 
asperitățile lui de conștiință. II întrebam pe Pavel Ilcău 
despre satisfacțiile muncii sale. ..Există desigur. Mai mult 
«lecit în unele, mai puțin decit in altele. Dar există. Ele 
sint insă colective deoarece noi nu lucrăm singular, izolat 
unul de altul Cînd treaba se termină cu bine la uzină, 
merg acasă bucuros, îmi fac timp și pentru o carte bună 
— de fapt citesc foarte mult — pentru un careu de cu
vinte încrucișate, pentru o miuță de fotbal".

II priveam in față. Ginduri fugare îmi defilau dezor
donate prin memorie. Și meditam la timp. Cum trece ne
iertător timpul... Cum cresc oamenii... Cum oamenii mun
cesc și învață și suie pieptiș scara valorilor. Iar prin sita 
deasă a timpului, valorile se cern singure, fără greș. Mă ui
tam atent Ia interlocutorul meu. Figura sa brună era scăl
dată în lumină. Era lumina pe care ți-o conferă satisfac
țiile. împlinirile.

Despre inginerul Pavel Ilcău. secretarul comitetului «le 
partid pe uzină — maistrul Ilie Diaconu — îmi spunea : 
.Este omul producției, pregătit și conștiincios. Acolo lu
crează unde este nevoie de el. Și este nevoie in multe 
locuri".

La plecarea din uzină m-am gindit din nou la oa
menii ei. Și primul care mi-a pătruns în memorie a fost 
tocmai interlocutorul despre care am scris in aceste rin- 
duri. Acel bărbat tînăr. robust, destoinic. Și mă gindeam 
că asemenea oameni harnici și pricepuți nu se pot dez
volta decit intr-un colectiv similar. Iar la Termocentrala 
l’aroșeni, cu toate „descentrările" survenite, colectivul a 
rămas sănătos, puternic, bine sudat. Din mijlocul lui s-au 
ridicat multe valori care conduc acum sectoare impor
tante in energetica românească. Pavel Ilcău este încă des
tul de tînăr

mitru GHEONEA

Cînd părăsești
colacul de salvare

Lupcniul îi cunoștea 
Cîrciumile din oraș 
clienți permanenți. 
poposeau la miliție | 
plicații. Munca era 
pentru ei, ei erau < 
pentru cei din jur. 
însă, nu-i putea readuce 
drumul cel bun. Nimeni 
putea scoate din mocirla 
care se aruncaseră singuri, cu 
voluptate. Cineva de la Consi
liul popular orășenesc Lupeni 
a avut o idee lăudabilă. A stat 
de vorbă cu fiecare. I-a adunat 
într-o echipă și le-a încredin
țat o lucrare importantă — 
curățirea albiei pîrîului Roșia, 
ale cărei revărsări au adus 
multe necazuri locuitorilor din 
cartierul cu același nume al 
Lupeniului — în schimbul unei 
sume de bani. Cei pentru care 
munca era o povară, cei care 
nu puteau trăi fără să 
fără să bată aiurea 
porniseră cu entuziasm 
treabă. O zi, două trei... 
părea că niște oameni rătăciți 
pe potecile vieții au ieșit 
luminiș, că vor merge în pas 
cu ceilalți pe drumul muncii 
și al vieții 
în Lupeni se credea așa ceva.

Intr-una din zile — 15 oc
tombrie. a.c. — am adus vor
ba la Comitetul orășenesc de 
partid Lupeni despre această 
„echipă de șoc“, ce-și instalase 
cartierul general pe pîrîul Ro
șia. în apropierea gării. Toți 
erau optimiști și mulțumiți că 
se face treabă. Doar un pensio
nar. unul dintre oamenii cei 
mai vrednici ai Lupeniului. 
un comunist dîrz și hotărît și 
la cei aproape 70 de ani 
săi se arăta sceptic. .Am 
îmnreună cu el la locul 
muncă al color „opt", că 
erau în echipă. Era o diminea
ță friguroasă. Șaote dintre ei 
lucrau de zor. Am discutat cu 
fiecare. Le-am apreciat man
ca. le prevedeam zile 
deși. în suflet, păstram 
rezerve in corectarea lor. Știam 
ce fel dc oameni sint și le-am 
pus cîteva întrebări. Răspun
deau gravi, seriosi. convoca
tori. deosebit 
soarta lor.

— Muncim, 
avem familii, 
să-i întreținem, 
numea.

— In orice caz. avem pla
nuri mari — ne asigura Fran- 
cisc Bincso, un bărbat firav, de 
33 de ani. pe fața căruia se 
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cîteva întrebări, 
seriosi.

do interesați de

tovarășe. că 
copii. trebuie 

Dar e grea
Tare grea...

pe fala căruia 
citeau parcă litrii de 
consumați în acești 
ani ai tinereții. Vrem s 
năm lucrarea asta 
vedem de treburile 
Să ne angajăm undeva să 
cîștigăm mai bine, să ducem 
și noi o viață ca lumea.

Aceleași păreri bune despre 
viitorul lor le aveau și Iosif 
Bora si Ștefan Pataki și Au
gustin Fedak și George Bu- 
gar. Mai mult : Adalbert Gail 
ne mărturisea cu sinceritate i 
..Eu am casă. în colonia Ștefan, 
am nevastă, am copii, vreau 
să-mi văd de treabă. Recunosc 
că în ultima vreme m-am cam

prostii, am băut cam 
mi-am neglijat familia, 

vreau sâ 
să muncesc, 

t și 
mine 

se aseamănă se adună — 
să ne angajăm 
ce terminăm 

Să ne lăsăm și 
Nu-i bună.

ținut de 
mult, 
Dar m-am hotărît : 
devin om serios, 
să cîștig bine. Am vorbit 
cu Vicolov, că stă la i 
(cine 
n.n.), 
după 
asta, 
tură.

Priveam la ei 
compătimire. Mă 
țele lor supte, pe 
își lăsase urme vizibile, îmbă- 
trînindu-i înainte de vreme. 
Am întrebat de al optulea. 
„E plecat după kaateriale“ — 
ni s-a răspuns. In 'drum spre 
centrul orașului l-am îqtî'nit 
pe Ion Mătăsăreanu (el era 
cel absent). I se împleticea 
limba. „N-am băut decit două 
țuici" — ni s-a destăinuit. Nici 
nu-i trebuia mai mult ca să-i 
tulbure mintea. Despre Ion 
Mătăsăreanu de acum 15—20 
de ani am auzit numai cuvinte 
bune la mina Lupeni. Era unul 
dintre cei maî vrednici 
neri. De numele lui se 
multe din izbînzile 
din Lupeni. Și iată 
ajuns. O epavă pe o 
izolată, pe care s-a 
cu alte epave ca și el.
i-a subjugat pe toți într-atîta 
îneît sint bolnavi atunci rând 
nu-1 au.

Dc la discuția aceea din 15 
octombrie, cu membrii „brigă
zii de șoc" de pe pîrîul Roșia, 
au trecut multe zile. Do cu- 
rînd ne-am interesat iar îles- 
pre ei : ce fac, în 
înaintează lucrarea, 
lucruri triste, unele 
„Echipa dc șoc“ s-a 
A bătut-o vîntul ca pe un fulg 
de păpădie. Tntrînd în posesia 
unor sume de bani, eroii 
..tristelor figuri" au trecut... pe 
alcool, lăsînd baltă lucrul, ui- 
tînd și de ei și de alții. Doi 
au sfîrșit tragic : Iosif Bora a 
băut în neștire spirt rafinat

ia mină, 
lucrarea 
de bău-

oarecarecu
uitam la fe- 
care alcoolul

Lozul 
de un... an

Eliberîndu-1 de exploatare, de 
ioi mele ..înstrăinării" sale și 
rcabilitînd munca — din care 
a făcut baza oricărei moralități 
— x .oalismul a redat omului 
ații umanitatea sa — pierdută 
in milenii de oprimare socia
lă — cil și accesul liber la va- 

sociale create de el, la 
■ .năs’.are și avuție personală, 

n capitalism — datorită ex
ploatării omului — bunăstarea 
unuia înseamnă sărăcia celor
lalți. In socialism — în care 
f ax are membru al colectivității 
c- e și proprietar și producă
tor — bunăstarea unuia rezi
da in bunăstarea tuturor. 
Muma devine, astfel, criteriul 
oricărei repartiții, iar venitu- 
r:'e obținute prin muncă, sursa 
m cărei avuții personale. Pe 
măsura înaintării -pre contu
ri ~m. avuția pierde din semni
ficația sa economică — aceea 
du însușire a bunului — căpă- 
tird noi valențe și dimensiuni 
etici-. „Comunismul — spunea 
li «in — nu se construiește cu 
ir.iinile curățele ale unor comu
nali curăței". Construim o lu- 
)• . nouă pe ruinele alteia vechi, 
d r. care omul a ieșit cu mari 
amputări morale și care-l fac 
încă tributar trecutului. Și tri
bului cel mai mare îl plătește 
ai clei „bătrîne vrăjitoare" — 
cum i sc mai spune proprie
tății private — ai cărei „pă
rinți" au fost, de totdeauna, 
exploatarea omului și furtul 
muncii lui (ceea ce i-a făcut 
pe Prudhontme să decreteze : 
„proprietatea «.sie un furt").

Cu astfel de „părinți", „bă-

„CAVALERUL
trîna vrăjitoare" nu puica, la 
rindul ei. să zămislească decit 
tot monștri : o morală a in
dividualismului. un cult sălba
tec al interesului personal, o 
filosofic a raput ilății și — din 
toate astea la un loc — un 
ideal de viață cinic, mirosind 
a tămîie sfințită : „fiecare pen
tru el. Dumnezeu pentru toți".

Dinlr-o asemenea „ereditate" 
morală încărcată descind toate 
formele dc parazitism social, 
de la cele ostile muncii — mai 
rare — pînă ia cele care co
chetează doar, cu munca — 
mai des întâlnite — dar și 
mai periculoase pentru că reu
șesc. din păcate, să înșele bu
na credință și vigilența celor 
d n jur. Este cazul parvenitis
mului și căpătuielii — expre
sii ale unui materialism vul
gar — apropiate prin sursa 
lor imorală : sporul de cîștig 
nemuncil sau necuvenit. în dis
prețul principiului socialist al 
repartiției după muncă și al 
spiritului de echitate socială.

Fără alte veleități decit îna
vuțirea .și falsa strălucire, par
venitul și căpătuitul rămin tri
butari moralei individualiste. 
„Socialul" din ei este ce! mai 
profund deteriorat. Noțiunile de 
„colectivism" sau dc ..interes 
general" le sini «umplct străi
ne și dușmane căci orice vic

torie colectivă ii aruncă in a- 
nonimal. N-au idealuri umani
tare pentru că n-au conștiință 
(și-au ștrangulat-o ca să nu-i 
audă reproșurile !). Nu iubesc 
pe nimeni, căci fiecare se iu-

Aurel Conta, din Petroșani, 
călătorea intr-o zi cu auto
buzul. Pină aici nimic deo
sebi’. La un moment dat, 
privirea i-a fost atrasă de 
geanta taxatoarei Margareta 
Poiescu. Interesant că numai 
privirea lui 'a fost atrasă de 
geanta taxatoarei. Aurel a 
raționat pe loc : „un loz va
loros tot iese de aici*. A in
trodus cu abilitate mina în 
geantă și a scos 325 lei. Din 
nefericire (pentru Aurel, e- 
vident). gestul lui a atras 
multe priviri. In scurt timp 
i s-a atribuit și lozul cău
tat : 1 an de zile închisoare. 
Aurel Conta e tînăr. Are a- 
cum 21 de ani...

Lapidar, știrea ar putea fi 
redată astfel : intr-o diminea
ță, o femeie a găsit un portmo- 
neu ce conținea suma de 
2 000 lei. S-a transpus imediat 
in postura păgubașului, a pus 
mina pe cel mai apropiat te
lefon public, a format numă- 
iul miliției și a anunțat, in 
cuvinte simple, foptul. La 
scurtă vreme, o femeie din 
Deva, venită cu treburi Io Pe
troșani, a reintrot in posesia 
banilor care nici măcar nu 
erou ai ei, ci oi unei cunoș
tințe, și erau destinați cumpă
rării unui obiect de valoare. 
Inutil să mai subliniem recu
noștința și nemărginita bucu
rie o acesteia din urmă, dar și 
mulțumirea sufletească a pri
mei că o săvirșit un oct de 
cinste, corectitudine și genero
zitate. Ceo care a găsit po«l- 
moneul se numește Ano Hoca 
și este femeie de serviciu 
T.A.P.L. Petroșani. Asta ar 
pe scurt, toată știreo.

In fond, nu-i nimic extra
ordinar, nu-i nimic senzațional. 
Un simplu fopt divers cotidian 
pe core - normal — or fi tre
buit să-l săvirșească oricine. 
Tocmai aici om vrea să co
mentăm puțin despre cinste și 
corectitudine. De ce ? Pentru ■ 
că autorul ocestui fapt este 
un solariat de la T.A.P.L. Pen
tru că Io acest T.A.P.L. Petro
șani există și oomeni harnici, 
și comeni cinstiți, și OAMENI. 
Ano Hoca este unul dintre 
oceste personaje. Ea ore o 
slujbă modestă la T.A.P.L. Pe- 
troșoni pe care o îndeplinește 
r • '■^nstiinciozitate de 18 ani 
de zile. însuși directorul uni- 
tr’ii ore cuvinte de 
pentru Ano Hoco. Si 
ei este modest. Ea nu 
nici gestionar, nici 
nici ospătar, nici 
bucător. Ea se îngrijește 
ordinea și curățenia birourilor. 
Ea nu cîstigă de nicăieri un 
bon în plus. Si ore o situație 
familiară 
deși 
crescut și rinduit 
eonii ai săi.

Dor ce suflet 
rot ! N-o văzut-o 
găsit portmoneul. Si avea in

CINSTEA FATA
IN FAȚA CU 

SINEîn locuința lui modestă din co
lonia Ștefan. De la țigară fo
cul s-a întins în toată încăpe
rea și el a ars în cîteva mi
nute. Tot alcoolul i-a grăbit 
sfîrșitul și lui Ștefan Pataki. 
Organele de miliție l-au găsit 
fără viață intr-un canal undo 
căzuse și sc lovise mortal. 
Dobrogeanul Chirilă Vicolov a 
dispărut fără urmă, cu echi
pamentul de protecție, ce li se 
dăduse, iar ceilalți și-au reluat 
preocupările dinainte, orbecă
ind in nesiguranță prin viață.

Spre opt oameni între 33 și 
47 de ani s-a întins încă o 
mină încărcată de ajutor. 
I.c-a oferit loc de muncă, bani. 
Zilnic, cineva îi vizita, le dă
dea sfaturi, le lăuda munca, 
spera în vindecarea lor de 
maladia alcoolului — lichidul 
acesta care întunecă mințile, 
dereglează conștiințe, seamănă 
victime. Și totuși, băutura a 
fost mai puternică. I-a atras 
din nou în jocul hazardului, 
i-a aruncat din nou Ia perife
ria societății, iar pe doi i-a 
trecut, pentru totdeauna, pra
gul neființei.

N-am redat acest caz pentru 
senzaționalul sau pentru tragis
mul lui. Am vrut doar să-l fa
cem ecou pentru toți acei care, 
ca și cei „8 eroi", bat bezmetici 
drumurile vieții, sfidează mun
ca cinstită, bunul simț și ome
nia. adăpîndu-se cu iluzii 'n 
imensa cramă a lui Bachns, 
dc unde cărările nu mai .u 
direcții precise. Am vrut doar 
să reamintim tuturor acelora 

„8 eroi“, li 
se întind la vreme colaci de 
salvare din partea societății, 
să se prindă puternic de ei. 
deoarece numai așa vor ajun
ge la mal — acolo unde îi aș
teaptă bucurii, plăceri, împli
niri. Altfel, viața este searbă
dă, scurtă. Și asemenea eroi 
mai sint...

Io 
li,

care 
ei. Ea nu 
asemenea 

ca bunii 
repede la 
ar fi fost 
la T.A.P.L.

Tranzacție 
nerespectată

Tranzacția s-a încheiat re- ' 
pede, în baza unui contract 
oficial. Ion Corbeanu a cum
părat o motoretă „Carpați* 
de la Alexandru Paczkan
— ambii din Lupeni —, cu 
suma de I 100 lei, pe care i 
s-a obligat să o achite în mai ! 
multe rate. La suma de 750 : 
lei. însă, Corbeanu s-a oprit. ! 
Restul de 350 lei nu vrea să-i » 
mai dea celui care l-a făcut ) 
cu motoretă. Mai mult: afi- 1 
șează și o atitudine de sfi- . 
dare față de cei care-l sfă- l 
tuiesc să-și achite această o- ! 
bligație prevăzută printr-un ! 
act legal. In cele din urmă, • 
Corbeanu va plăti. Dar de 
cc trebuie să poarte niște ' 
oameni pe drumuri, să ră
pească din timpul altora 
pentru a da curs unei obli
gațiuni nu doar legale, dar, i 
în primul rînd, umane. f

baminfa
de scandal
Peniru repetate abateri dis- j 

ciplinare — provocarea de 
sc inda! în localurile publice
— Vasile Ciochină a fost 
sancționat de mai multe ori 
dc către organc-le de miliție. 
Dar nu s-a străduit să renun
țe Ia deprinderile sale jos
nice. Dimpotrivă, a continuat 
să semene sămînță de scan
dal prin cîrchimi. In seara 
zilei de 28 noiembrie a. c. 
a făcut pe ..eroul- la bufe
tul ..Jiul" din Petroșani. \- 
f it în avansată stare de e- 
brietate, a lovit mai mul’i 
consumatori pașnici. Rezulta 
tul : două luni de închisoare 
contravențională

Asemănare...
Trei cetățeni, de vîrsle di

ferite. din localități diferite, 
de ocupații diferite, au că
lătorit cu trenul pe rute di
ferite. Ceea ce-i tseamănâ 
este modul in care au călă
torit : fără bilet. Nu. n-aveau 
nici abonament. Au călătnrit 
fraudulos. Toți trei au fost 
obligați sâ coboare la mili
ție. După o e< ală aici. Ion 
Ghilea. Geza Sebesrin și ,\- 
lexandru Rupa-Farcaș au 
plecat pe altă rută. Cu bi
lete în regulă.

Pe bază de... 
cărbune

In 8 iulie a. c. a furat «>P 
vițel de la Avram Sima d 
Banița. In 6 noiembrie a c. 
a ridicat de la E. M Pctrila 
trei tone de cărbune, in con
tul minei Dîlja, pe care le-a 
vîndut.. in contul său. Mai 
mulți cetățeni creduli i-au 
căzut victime, oferindu-i a- 
nn.mi’e sume de bani in 
schimbul unor promisiuni 
de... cărbune. Dacă mai sini 
și alții care așteaptă cărbu
nele promis de Andrei Vla
dislav, să nu-și facă iluzii. 
Nu-1 vor primi. Nici banii. 
Nici pe Vladislav nu-1 vor 
mai vedea o vreme. Din cau
za... cărbunelui.

Amabilitate... 
scumpă

După ce a băut mult peste 
limita admisă. Constantin A- 
riton din Lupeni a devenit 
extrem de amabil. $i de... 
beat, evident. A mers la masa 
lui Gheorghe Vrabie ș. i a 
îmbiat să bea ceva că c!. 
Ariton, plătește. Vrabie a re 
fuzat, Ariton a insistat. Vra
bie nu s-a lăsat convins, mo
tiv pentru care a fost bă
tut mâr de .binefăcătorul* 
Ariton. La comisia dc jude
cată a Consiliului popular 
Lupeni. Constantin Ariton 
și-a recunoscut . imabililu- 
tea*. care i-a fost taxată cu 
500 lei. Și așa avea bani 
destui, cA care să-i cinstească 
pe alții. Mare e grădina...

el 2 000 de lei - o sumă, od
eum, opreciabilă. Conștiința - 
acest prețios bun ol oameni
lor - n-o lăsat-o să procedeze 
egoist, meschin. Acei bani pu
teau fi ai cuiva care nu prea 
duce lipsă sau ai cuiva 
are mare nevoie de 
se gindeo inso la 
lucruri. Vroia doar 
să ojungă cit mai 
păgubaș - oricine 
el. Ciți saloriați de
ar fi procedat la fel ? Ciți sa
loriați de la T.A.P.L. se gin- 
desc cu otita respect la banii 
și nevoile altora ? întrebările 
vizează, evident, pe acei lu
crători din unități, care vin 
zilnic în contact cu clienții, cu 
banii. Cu siguranță că foorte 
puțini, ca să nu 
unul. Pentru 
repetăm, mai sint și 
harnici și oomeni cinstiți, 
OAMENI. In oceostă cotego- 
rie nu intră insă și cei care 
bagă mina în buzunarul statu
lui și in buzunorele oamenilor, 
cei core uită intenționat 
dea restul clienților, dor 
uită să dilueze băuturile, să dea 
lipsă la gramaj, să vorbească 
necuviincios gu consumatorii. 
Asemenea exemple ou umplut 
multe coloane ale ziarului 
nostru și mai este incă destul 
spațiu pentru ele.

In intenția noastră sinceiă 
o fost doar să redăm un mo
del de cinste și corectitudine 
din rindul solorioților T.A.P.L. 
Petroșani. Un model pe care-l 
pot 
din 
alte 
tru, 
cu populația, 
zilnic cu bonii statului și 
oamenilor.

zicem nici 
că la T.A.P.L, 

oomeni 
Și

DUMITRU
G. DINU3

și-o 
trei

sâ 
nu

cărora, ca și celor

mare și 
nimeni că a

nu tocmoi ușoară, 
e mulțumită cum 

pe cei

cu-

domnișoara ! Dar se poate 7 
chiar «le azi ! Cererea o puteți aduce și 
ioarc...

— Lasați tovarășe director, dacă n-ați „putui" rezolva 
cererea mea pînă acum, revin... la anul. Tot in decem
brie

ini- 
legau 

minerilor 
ce a 
insulă 

întîlnit 
Alcoolul

dizolvat.

opreciere 
saloriul 

este 
barman, 
„măcar" 

de
urma foarte mulți lucratori 
oceostă unitate dor si din 
unități ole comerțului năs
care vin zilnic in contact 

care lucreoză 
oi
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FALSEI STRĂLUCIRI
— nu are nimic comun cu fe
ricirea autentică izvorită din 
< cea infimă contribuție și mo
destă dăruire a fiecăruia din
tre noi. la progresul colectivi
tății, și care dă atita măreție

Drama a începui o dată cu 
visul său de a avea... un au
tomobil. O prefigurau mai mul
te elemente : salariul său mo
dest, — ani de zile, sub 900 
lei lunar — întreținerea unei

Mai multă vigilentă și combativitate față de cei ce se îmbogățesc pe 
căi necinstite.

bește doar pe el însuși. Și unul 
și celălalt se mișcă intr-un u- 
nivers îngust : lumea propriilor 
lor interese — o lume stearpă 
și meschină în care-.și consu
mă toată pasiunea, energia și, 
mai ales, „talentul" de a adul
meca situații, de a pîndi con
junctura cea mai favorabilă și 
apoi de a le specula cu pre
țul minciunii, lingușirii, intrigii 
sau imposturii. Pe scurt, psi
hologia lor este una dezuma
nizată, care-i transformă în 
oameni fără suflet, „roboti cu 
chip de om și cu i eflexe de 
cîine*. Parvenitul și căpătuitul 
sini niște biete ființe .înstrăi
nate" — cu toată falsa lor 
strălucire sau prosperitate — 
„ocnași* încătușați de propriile 
lor interese — mărunte și e- 
goiste. Fericirea lor — hră
nită din nefericirea celorlalți

omului. In conflict permanent 
cu morala și cu legea, desti
nul lor nu poate fi, pînă la 
ui mă. dccît un destin drama
tic. Este drama oricărei op
țiuni care neințelegînd impe
rativele necesității sociale — și 
legea este expresia concentra
tă a acesteia — își pierde vo
cația de om liber și, o dată cu 
ea, puterea de a-și supune pro
priul destin. Cazul Remzso din 
Petroșani este o confirmare a 
acestui simplu adevăr.

Drama lui Ștefan Remzso 
— recent judecat pentru îm
bogățire ilicită — a început cu 
mult înainte de verdictul ju
decătoresc prin care se consta
tă, lapidar că : „Ștefan Remzso, 
tehnician dentist, cu domiciliul 
în Petroșani... nu poate jus
tifica proveniența licită a unor 
bunuri in valoare dc 58 644 lei“.

familii din 3 persoane și — mai 
ales — vocația sa de parvenit.

Cavaler al falsei străluciri și 
avuții, dornic de a ieși din a- 
nonimatul muncii modeste și de 
a cuceri un loc în ierarhia 
bunei stări, ignorind „lungimea 
plapomei sale", Ștefan Remzso 
iși pregătea, singur și conștient, 
un destin dramatic.

Instrumentul acestui destin a 
fost propriul său vis ; automo
bilul. Afirmația nu trebuie să 
surprindă și ea iși are tîlcul ei.

Produs al mariajului dintre 
tehnică și confort, această fas
cinantă căruță cu motor influ
ențează, mai bine de o jumă
tate de secol, psihologia și 
moravurile omului modern. 
Căci automobilul este „fata 
morgană" a veacului nostru, ca
re dă, în cel mai înalt grad, 
iluzia libertății, voluptatea vi

tezei și gustul aventurii. El 
este — pentru mulți — etalo
nul avuției, blazonul bunei 
stări și actul de identitate ce 
permite posesorului ei acces 
la o anumită poziție socială 
și ..dreptul" de a stropi cu 
noroi... pe trecători.

Ravagiile acestui mit al auto
mobilului — dincolo de victi
mele multe ale excesului de 
viteză — au, în plan moral, 
efectele drogului. La baza ce
lor mai multe delicte sociale 
grave — delapidare, furturi, 
înșelăciune, parazitism social — 
stă cultul pentru această tru
fașă .zeitate* modernă. Să nu 
fiu înțeles greșit : nu atomo- 
bilului ii fac rechizitoriu, ci 
mentalității care îi cultivă mi
tul — dincolo de barierele le
gii .și 'moralei, din dorința unei 
false străluciri și care face din 
automobil instrumentul alitor 
nenorociri personale, sursa a- 
tîtor prejudicii sociale.

înțelepciunea este conștiința 
limitelor. Ștefan Remzso — și 
alții ca el ce își așteaptă sen
tința — ar fi trebuit să știe 
pînă acum că falsa avuție și 
strălucire — chiar și atunci 
cînd sînt capriciul unui ha
zard — lot surogate de fericire 
rămin. Ca să nu fie un basm, 
.cămașa fericitului" trebuie să 
poarte sudoarea muncii.

Rațiuni de echitate socială 
— al căror fruct este legea 
(18/68) cu privire la îmbogă
țirea pe căi ilicite — ne o- 
bligă să luăm poziție fermă 
împotriva tuturor formelor de 
parazitism social ce permit u- 
nora sâ sc îmbogățească în dau
na bunăstării tuturor.

Parvenirea și căpătuiala — 
expresii ale acestui soi de fal
să avuție și strălucire — pro
movează inechitatea și generea
ză parazitism social, tulburînd 
grav viața și armonia organis
mului nostru social. împotriva 
acestor .tumori canceroase" nu 
se poate lupta nici cu indife
rența „spălatului pe mîini* și 
nici cu lipsa de curaj a struțu
lui care — cu capul virît in 
nisip — „nu vede, nu aude*. 
Leacul împotriva lor nu este 
nici „alifia" îngăduinței și nici 
„pastilele" criticii duleege. îm
potriva lor trebuie folosite toa
te mijloacele .chirurgiei" socia
le, începînd cu atitudinea mai 
termă, din partea opiniei pu
blice de a demasca răul și ter- 
rninind cu bisturiul sancțiuni
lor penale care să-l izoleze. 
Altfel, răul acesta va prolifera, 
«e va întinde ca orice celulă 
canceroasă. Avem dreptul s-o 
(acem căci ne apărăm. Avem 
obligația sâ o facem, din fide
litate față dc lege și de pro
priile noastre interese.

David MANIV, 
procuror șef 

al Procuraturii locale Petroșani
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Prin valorificarea tuturor resurselor.

Spre noi succese în activitatea
transporturilor feroviare

Dezbătând m conferința de 
dare de seamă și alegeri mul
titudinea sarcinilor ce au re
venit colectivelor de muncă din 
unitățile C.F.R., delegații co
muniștilor ceferiști au adoptat 
un complex de măsuri menite 
să ducă la îmbunătățirea mun
cii de viitor in toate dome
niile de activitate. Colectivele 
de muncă din unitățile C.F.R.. 
mobilizate de organizațiile de 
partid au raportat in conferin
ță realizarea ritmică, la toți in
dicatorii a sarcinilor și a an
gajamentelor luate în întrece
rea socialistă. Ca urmare a 
muncii politice desfășurate dc 
organizația de partid, la de
poul de locomotive planul cin
cinal s-a îndeplinit la 10 no
iembrie a. c.. a sporit produc
tivitatea muncii cu 4,66 la su
tă, s-au realizat economii în 
valoare de 250 000 lei: la miș
care C.F.R. s-a redus staționa
rea vagoanelor cu 4.68 la sută, 
tonajul pe tren a crescut cu 
5,35 la sută, la revizia de va
goane și secția L 4 producti- 

a crescut cu 
cu 2.60 la sută, 
la prețul de 
210 000 lei. La

vitatea muncii 
25,88, respectiv, 
iar economiile 
cost însumează 
atelierul de zonă productivita
tea muncii a fost sporită cu 
13 la sută, iar economiile se 
ridică la 11 127 lei. Rezultate re
marcabile au obținut și colec
tivele de la R.C.M„ stația Li- 
vezeni. recepția de cărbune, 
S.C.B.-T.T.R., unde indicatorii 
de plan au fost substanțial de
pășiți. Ceea ce caracterizează 
activitatea colectivelor dc mun
că este faptul că a crescut 
preocuparea pentru întărirea si
guranței circulației și buna de
servire a publicului călător. 
Astfel, în această perioadă s-au 
redus evenimentele de cale fe
rată atît ca număr cît și ca 
valoare a pagubelor, iar nu
mărul de reclamații din partea 
beneficiarului este în continuă 
scădere.

Conferința a apreciat că rea
lizările obținute demonstrează 
creșterea forței de mobilizare a 
organizațiilor de partid, ridica
rea continuă a nivelului de con
știință al salariaților. Atît din 
darea de seamă cît și din cu- 
vîniui comuniștilor Nistor Ar
mean. Petru Nedopaca. Simion 
Benea, Victor Hindea, Ion Das- 
călu, Gligor Crișăn, Ion Po
pescu, Ion Boldura, Dumitru 
Atanasiu. Ilie Andeleanu și Ion 
Dăianu s-a desprins concluzia că 
realizările puteau fi și mai 
bune, dacă comitetul de par
tid, birourile organizațiilor de 
bază, conducerile tehnico-admi
nistrative ar f! manifestat mai 
multă preocupare pentru crea
rea tuturor condițiilor de mun
că și viață pentru salariați, 
pentru educarea lor în spiritul 
unei înalte răspunderi față de 
îndatoririle profesionale. Dato
rită acestor neajunsuri în aceas
tă perioadă s-au săvârșit unele 
abateri de la siguranța circu
lației, utilizarea vagoanelor nu

Adunările dc dare dc scamă si
(Urmare din pag 11

ale muncii lucrătorilor din 
comerț și anume: atitudine 
plină de grijă față de consu
matori, organizarea exemplară 
a activității în unitățile cie 
desfacere și valorificarea su
gestiilor făcute de consuma
tori și echipele de control ob
ștesc.

Grupele sindicale vor anal'za 
contribuția adusă la creșterea 
conștiinței socialiste, însușirea 
disciplinei și răspunderii cu 
care membrii de sindicat își 
rezolvă sarcinile de serviciu 
indiferent de sectoarele în 
care-și desfășoară activitatea.

Un loc important în dă.'i’e 
de seamă, in dezbateri trebuie 
să-l ocupe problemele cu pri
vire la continua îmbunătățire 
a condițiilor de muncă și de 
viață ale oamenilor. Probleme
le de protecția muncii să se 
dezbată strîns legat de activi
tatea de producție, să se ana
lizeze preocuparea pentru res
pectarea legislației muncii, si 
fie combătute neajunsurile în 
acest domeniu.

In același timp. în adunări 
să se analizeze multilateral 
activitatea cultural-cducativă 
și sportivă de masă, contribu

mai ra-s-a făcut în modul cel 
țional, reparațiile la locomotive 
nu au fost întotdeauna de cea 
mai bună calitate, iar scoate
rea lor din depou s-a făcut 
de multe ori cu intîrziere și 
nu intr-o stare tehnică perfec
tă de funcționare. Calitatea re
viziilor tehnice la vagoane, atît 
la formarea cit și la sosirea tre
nurilor de marfă, nu a fost în
totdeauna la nivelul cerut, din 
care cauză unele trenuri au 
fost expediate cu nereguli ceea 
ce a avut repercusiuni directe 
asupra siguranței circulației și 
a regularității în parcurs a tre
nurilor. Lipsuri s-au manifes
tat și în activitatea colectivelor 
de muncă de la atelierul de zo-

Conlerinfa 
organizatei 

de partid de la 
complexul 
C. F. R.

nă. unde calitatea vagoanelor 
reparate a lăsat uneori de do
rit. iar la T.T.R., S.C.B., C.E.D. 
nu a existat o suficientă ope
rativitate în remedierea unor 
deranjamente ce au apărut la 
instalații. Pe total complex 
C.F.R. s-au înregistrat în aceas
tă perioadă 124 zile nemoti- 
vale care au condus la dere
glări în circulație, au împiedi
cat desfășurarea normală a pro
cesului de producție. Intre acei 
care au absentat nemotivat de 
la serviciu sînt și membrii de 
partid Teremia Munteanu, de 
la depoul de locomotive. Emi- 
lian Mateescu și Ștefan Lopo- 
tme de la revizia de vagoane, 
Aurel Pîrcălabu de la atelie
rul de zonă și alții.

Lipsurile manifestate în acti
vitatea economică își au cauza 
și în faptul că organizațiile 
de partid nu au intervenit o- 
perativ, nu au luat întotdeauna 
cele mai corespunzătoare mă
suri pentru remedierea defi
ciențelor. Astfel. în adunările 
generale ale organizațiilor de 
bază nu s-au luat în dezbatere 
toate cazurile de indisciplină, 
membrii de partid nu au luat 
peste tot o poziție combativă, 
intransigentă față de abaterile 
săvîrșite în activitatea profesio
nală. Și în conferința de partid 
participanții au criticat faptul 
că birourile organizațiilor de 
bază de la mișcare C.F.R.. re
vizia de vagoane și depoul 
C.F.R. nu au exercitat o îndru
mare și un control sistematic 
asupra preocupării conducerilor 
tehnico-administrative ale aces
tor unități pentru rezolvarea 
unor propuneri în vederea 
creării condițiilor de muncă și 
viață optime salariaților.

Conștienți de locul important 
pe care-1 ocupă transporturile 

ția la ridicarea cunoștințelor 
cultural-științifice și tehnico- 
economice ale membrilor de 
sindicat.

In această perioadă comite
tele sindicatelor din întreprin
deri. instituții și comune vor 
analiza modul în care și-au 
desfășurat activitatea birourile 
grupelor sindicale, contribuția 
lor la îndeplinirea sarcinilor 
care au stal în fața sindicate
lor de la alegerile precedente 
și pină in prezent, preocuparea 
acestora pentru mobilizarea si- 
lariaților la înfăptuirea sarci
nilor de producție, la întărirea 
răspunderii, ordinii și discipli
nei în muncă. Analiza să aibă 
în vedere activitatea fiecărui 
membru al biroului grupei 
pentru a se putea sccjte în 
evidență experiența pozitivă 
în vederea generalizării ei, cit 
și cauzele care au condus ca 
unii membri să fie inactivi. 
Concluziile desprinse să forme
ze prin intermediul dărilor 
de seamă, obiect al dezbateri
lor în cadru] adunărilor de 
dări de seamă și alegeri, cre- 
îndu-se astfel posibilitatea ca 
acestea să facă un adevărat 
bilanț al muncii fiecărui mem
bru al biroului, iar membrii 
de sindicat, în deplină cunoș
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feroviare în cadrul economici 
naționale, de faptul că reali
zările prezente oferă perspec
tive largi pentru activitatea de 
viitor, delegații la conferință 
au făcut importante propuneri, 
au adoptat măsuri multiple în 
vederea pregătirii condițiilor 
pentru o activitate rodnică în 
anul viitor. Revizuirea și pre
gătirea șinelor pe întreaga sec
ție, a mijloacelor de transport, 
reducerea timpului de staționa
re a vagoanelor la încărcare- 
descărcare, creșterea sarcinii 
statice prin folosirea la capa
citatea maximă a suprafeței 
vagonului precum și a volumu
lui său. îmbunătățirea calității 
reparațiilor și a întreținerii 
locomotivelor, reducerea consu
mului specific de combustibil, 
materiale și lubrifiant i în vede
rea reducerii cheltuielilor de 
transport sînt cîteva din obiec
tivele ce trebuie să stea în a- 
tenție. Un complex de măsuri 
se referă la eliminarea curse
lor izolate la locomotive și a 
curselor goale ale vagoanelor, 
aprovizionarea ritmică cu va
goane a unităților economice 
din Valea Jiului, respectarea 
cu strictețe a graficului de 
circulație a trenurilor pentru a 
asigura o perfectă regularitate 
și siguranță a circulației. Se 
impune ca o necesitate obiec
tivă întreținerea liniei ferate, 
sporirea exigenței în efectua
rea reviziilor și a reparațiilor 
la vagoane în termen cît mai 
scurt și punerea lor operativă 
în circulație. întreținerea insta
lațiilor în mod corespunzător 
in vederea eliminării complete 
a deranjamentelor.

Materializarea acestor obiec
tive impune organelor și orga
nizațiilor de partid să intensi
fice munca politică și cultu- 
ral-educativă în rândul tuturor 
salariaților în vederea creșterii 
răspunderii fată de obligațiile 
profesionale. Organizațiile de 
partid vor trebui să-și exercite 
cu mai multă vigoare rolul de 
conducător politic urmărind în
deaproape modul în care con
ducerile tehnico-administrative 
ale unităților C.F.R. militează 
pentru aplicarea hotărârilor a- 
doptate de conferința de par
tid. a propunerilor făcute în a- 
dunările de dări de seamă și 
alegeri.

tință de cauză, să-i realeagă 
pe cei merituoși, asigurând ast
fel continuitatea, atît de ne
cesară. în activitatea birouri
lor grupelor sindicale.

Eficiența adunărilor de ale
geri în grupele sindicale este 
condiționată de pregătirea te
meinică a acestora de către co
mitetele și birourile grupelor 
sindicale. O mare atenție tre
buie acordată de către comite
tele sindicatelor. repartizării 
membrilor lor, a întregului 
activ sindical pentru a ajuta 
și conduce în toate fazele, 
pregătirea și desfășurarea ale
gerilor.

Un element de seamă al 
reușitei adunărilor îl consti
tuie asigurarea participării tu
turor membrilor de sindicat la 
adunările de alegeri, dîndu-se 
astfel posibilitatea întregului 
colectiv să ia parte la dezbate
rea problemelor și alegerea 
celor care vor forma viitoarea 
conducere a grupei sindicale. 
Mai mult ca oricând, acum, 
cînd sarcinile grupelor sindi
cale au crescut substanțial pe 
locurile lor de muncii este ne
cesar ca membrii de sindicat 
să se orienteze ferm spre a 
alege în fruntea grupelor sin
dicale pe cei mai activi oameni

De la adunarea de dare 
de seamă și alegeri a orga
nizației U.T.C. de la atelie
rul de bobinaj din cadrul 
U.U.M.P. a trecut mai bine 
de o lună și jumătate. Timp 
relativ scurt și, totuși, sufi
cient pentru a ne determina 
să punem o întrebare : care 
a fost eficiența ei, cu ce 
s-au soldat dezbaterile, pro
punerile exprimate in adu
nare de uteciști ?

Prin problemele, nu exage
rez, aproape vitale ale tine
rilor, dezbătute în adunare, 
aceasta a marcat un moment 
deosebit de important pentru 
organizație, evidențiind direc
țiile principale spre care tre
buie orientată munca de vi
itor a întregii organizații. 
Sporirea contribuției fiecărui 
tînăr la îndeplinirea sarcini
lor de plan. înlăturarea to
tală a actelor de indiscipli
nă. a rebuturilor, încadrarea 
tuturor tinerilor în învăță- 
mîntul politic și intensifica
rea activităților politico-edu
cative și cultural-sportive au 
fost doar cîteva din proble
mele mult discutate. Progra
mul de activitate elaborat, a- 
tunci, de adunare, în care 
s-au materializat propunerile, 
năzuințele de viitor ale ute- 
ciștilor, trasa obiective pre
cise noului birou ales.

Convinși că mare parte din 
prevederile programului se 
află cel puțin in stadiul in
cipient al rezolvării lui ne-am 
adresat tov. Mihai Palothy, 
noul secretar U.T.C. ales în 
cadrul acestei adunări.

Mi-am propus să scriu des
pre problemele și frământă
rile unui secretar U.T.C. nou 
ales. De aceea, l-am rugat 
să-mi spună cum se simte 
în postura de secretar, care 
sînt gîndurile care-1 frâmîn- 
1â în legătură cu problemele 
stringente ale celor 43 de ti
neri care l-au ales și, cum 
a trecut la rezolvarea pro
gramului de activitate trasat 
de adunarea generală, ce pro
bleme i s-au ridicat în do
meniul muncii educative, ce 

aacțiuni a inițiat și cum 
trecut la rezolvarea lor.

La întrebările adresate, cu 
toate că sincer, secretarul, 
ar fi vrut să-mi dea un răs
puns mulțumitor, mi-a spus 
doar atît: ..Am organizat un 
meci de fotbal cu toți tine
rii uteciști și intenționăm să 
facem o excursie la Doftana".

— Și altceva ?
Spre regretul meu. n-am 

mai primit nici un răspuns 
satisfăcător, spunîndu-mi-se 
doar că, acum, pregătesc a- 
dunarea generală a organi
zației și

ai muncii, bine pregătiți pro
fesional și politic, cu experien
ță în munca sindicală, cunos- 
cuți și cu autoritate in masă, 
cu profil moral sănătos, cadre 
tinere și activiști obștești cu o 
îndelungată activitate.

In darea de seamă ce va fi 
prezentată va trebui să-și gă
sească locul întreaga activitate 
desfășurată de grupa sindicală! 
In acest scop se impune parti
ciparea activă a tuturor mem
brilor biroului la redactarea 
acesteia. Se știe că atunci cînd 
darea de seamă este elabora
tă in colectiv și cu spirit de 
răspundere, cînd abordează 
problemele esențiale, fără a 
ocoli deficiențele, ci dimpotri
vă reliefând cauzele lor și mo
dul în care pot fi înlăturate, 
ca oferă o bază solidă pentru 
dezbateri principiale, rodnice.

Ținînd seama că alegerile la 
grune au loc în preajma trece
rii la înfăptuirea sarcinilor vii
torului cincinal, atit dările de. 
seamă cît și dezbaterile trebuie 
îndreptate cu precădere spre 
problematica complexă a asi- ’ 
gurării condițiilor necesare în
făptuirii sarcinilor planului dc 
stat pe anul 1971. In lumina

Deci, în locul unor preocu
pări multiple, susținute și 
frământări pentru a finaliza 
tot ce s-a discutat, s-a pro
pus și s-a hotărât în aduna
rea de alegeri — acalmie. 
Că această situație îl acuză 
în primul rând pc secretar, 
biroul U.T.C., spre insatis
facția mea, e adevărat.

Dar, în același timp am 
căutat să-1 înțeleg și mi-am 
dat seama că Mihai Palo- 
tay, asemenea poate multor 
tineri secretari noi aleși, se 
află intr-o situație dificilă 
și poate, totodată, de răspîn- 
tic; că nu știe ce să facă.

De ce se află 
în derută 
secretarul 

T. C.
nou ales ?

cu ce să înceapă, spre a va
lorifica potențialul, elanul ti
neresc al utecișlilor care l-au 
ales secretar. Dar cum sînt a- 
jutate noile birouri U.T.C., ti
nerii secretari U.T.C. spre a 
justifica încrederea ulevisti- 
lor?

M-am adresat secretarului 
U.T.C. de la uzină, tov. loan 
Stoicoi, care mi-a confir
mat părerea că asemenea lui 
Palotay sînt și alți secre
tari. Interlocutorul a încer
cat să acrediteze idcca că 
faptul care generează această 
situație ar fi acela că... nu 
le-au sosit încă planurile și 
programele de activitate de 
la comitetul municipal U.T.C.

Dar, se pune o legitimă în
trebare : oare însăși progra
mul dc activitate și conclu
ziile adunării de dare de 
seama și alegeri nu sînt 
o călăuză suficient de autori
zată pentru munca noilor or
gane U.T.C. ? Nu, tovarășe 
secretar, altceva lipsește : ini
țiativa, preocuparea, pentru 
a ajuta noile organe, pentru 
activizarea lor. Oare n-ar fi 
mai firească și utilă o ase
menea preocupare decît aș
teptarea comodă a „dispozi- 
ților“ de Ia municipiu ? Este 
clar: comitetului U.T.C. pe 
uzină îi revine în primul 
rind datoria să facă tot ce-i 
stă în putință pentru a-i a- 
juta pe uteciștii nou aleși în 
fruntea organizațiilor, aflat,i 
la începutul unei munci des
tul do dificile.

alegeri
celor mai stringente și mai ac
tuale probleme economice indi
cate de conducerea partidului, 
adunările să stimuleze intere
sul participanților pentru de
pistarea și punerea în valoa
re a noi rezerve de creștere 
a productivității muncii. de 
folosire judicioasă a forței de 
muncă, a mijloacelor materiale 
și bănești, în scopul optimiză
rii activității în toate dome
niile. a sporirii eficienței eco
nomice.

Deosebit de important pentru 
comitetele sindicatelor și con
ducerile tehnico-administrative 
este de a se soluționa și stabili 
măsuri pentru rezolvarea pro
punerilor rezultate cu prilejul 
adunărilor de grupă.

Adunările de dare de seamă 
și alegeri trebuie să conducă 
la intensificarea eforturilor 
consacrate ridicării nivelului 
calitativ al muncii sindicale, 
corespunzător cerințelor ac
tuale, așa încât organizat ide 
sindicale să întâmpine semi
centenarul creării P.C.R. și 
Congresului U.G.S.R, cu noi 
succese în mobilizarea colecti
velor de muncă din Valea Jiu
lui ia înfăptuirea sarcinilor e- 
conomîce.

VINERI 4 DECEMBRIE
17,00 Deschiderea emisiunii.
17.20 Limba română (clasa a 

XIT-a).
17,40 Geografie (clasa a XII-a). 

Tema ; Depresiuni inter- 
carpatice (film didactic).

18.50 Revista economică TV.
19.10 Tragerea rezultatelor Loto.
19.20 1 001 de seri — emisiune 

pentru cei mici.
19,30 Telejurnalul de seară.
20,00 Reflector. ..Dacă ar ninge 

mâine..."
20.15 Film artistic : .Riscurile 

meseriei*.
21.45 Mai aveți o întrebare? 

Tema : „Autentic și fals 
în operele de artă". Me
tode moderne de depista
re a falsurilor in pictură, 
sculptură, literatură și an
tichități.

22.45 Telejurnalul de noapte. 
23,00 închiderea emisiunii.

PETROȘANI — 7 Noiem
brie : De șapte ori șapte 
(3—6 decembrie); LONEÂ — 
7 Noiembrie: Fecioara ca
re-mi place (3—5 decem
brie); Minerul : Argoman, 
superdiabolicul (3—6 decem
brie); VULCAN : Doi băr
bați pentru o moarte (3—6 
decembrie): LUPENI — Mun
citoresc : Taina leului (3—5 
decembrie); URICANI : O 
noapte furtunoasă (4—5 de
cembrie).

SPITALUL 
UNIFICAT 
Lupeni 

angajează 
urgent

ȘEF SECTOR ECO
NOMIC ȘI GOSPO
DĂRIRE

încadrarea conform
H.C.M. nr. 2 351 1969.
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§ In sala răcoroasă a micului 
| restaurant de pe 8th Avenue, 

din centrul orașului, sînt 
g numai europeni. Barmanul,
| după ce rezolvă comenzile de
I bere, coctailuri și gustări pen-
ș trii clientela albă, umple paha-
g re de bere, din alt butoi. A-
t cestea dispar apoi printr-o
1 gaură făcută în zid, prin care

Ș mâini negre întind banii potri-
§ viți : era „barul african**... 
g Călătorisem mult prin Afn- 
| ca, prin regiuni în care rasis- 
g mul a intrat în istorie. Ni- 
g căieri nu încercam atîta ru- 
§ șine ca în Bulawayo, atunci 
g cînd priveam în ochii africani- 
g lor cu care mă întilneam și 
g care vedeau în mine în primul 
g rind un alb, un rasist, un o- 
g presor.

| IN CARTIERUL AFRICAN

H Se înserase. Pe un acoperiș
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Cine a făcut prima implantație de inimă ar
tificială ?
Cum se împart între locatari taxele de con
sum al combustibilului și apei ?
Cum va arăta lumea peste trei decenii ?
Cum se calculează pensia ?
Cum s-au născut și s-au dezvoltat marile 
mituri ale lumii ?
Ce ape minerale există în comerț și cum se 
folosesc ele ?
Ce indicatoare și probleme noi au intervenit 
în circulația rutieră ?
Ce ne pregătește Miinchen pentru Olimpia
da ’72 și C.M. la fotbal ’74 ?
Și — în sfîrșit — cum puteți căpăta răsnun- 
suri la toate aceste întrebări și Ia sute și 
sute altele ?

O lume într-o carte.
O lume în 424 pagini.

ALMANAHUL

SCÎNTEIA 1971

— mică enciclopedie a universului contemporan 
dispoziția dumneavoastră

Se găsește la chioșcuri și librării.

e

licărește reclama luminoasă a 
micilor baloane cu gaz lacri
mogen : una din cuceririle 
tehnice locale pentru folosința 
împotriva „primejdiei negre"*. 
Se apropie timpul plecării. Mă 
urc într-un taxi condus dc un 
indian și îi cer să mă du<ă 
mai întâi în cartierul african 
Mpopoma. Am sosit într-o a- 
glomerație de căsuțe de forma 
stupului, pe un teren pleșuv. 
Din loc în loc, cioturi, dar nici 
un pom : toți copacii au fost 
tăiați din ordinul autorităților, 
pentru ca polițiștii să poată 
cuprinde cu privirea străzi în
tregi și să poată trage nestin
gherit i In fața fiecărui „stup" 
se află un loc de foc. „Stu- 
purile" nu au bucătării.’

Voiam să cobor pentru a vi
zita una din căsuțe, pentru a 
sta de vorbă cu locatarii ei. 
Mi-am amintit însă de cele ce 
mi-a spus un coleg, corespon-
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dentul unui cunoscut ziar lon
donez, care fusese expulzat 
recent din Salisbury : „Cînd 
mă întilneam pe stradă cu r.n 
african cunoscut, mă uitam 
înlîi în jur înainte de a-i m- 
tindc mina, pentru a mă asigu
ra că nu există în apropiere 
un polițist sau un alb. O dată 
nu am fost suficient de pr.’.- 
dent. Am fost expulzat, pen
tru ..raporturi compromițătoa
re cu populația de culoare"*.

In fața unui grup de case 
se opri un car blindat, cu mi
traliere și reflectoare. Un sol
dat alb se întreținu cu unul 
din carul blindat. Am aruncat 
o ultimă plivire asupra ghe- 
ttoului de africani și am -erut 
șoferului să mă ducă la gară.

Al. A.
(Sfirșit)
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DUMINICA 6 DECEMBRIE

9,00 Matineu duminical 
pentru copii.

10.00 Viața satului.
11.30 Amfiteatru muzical.
12.30 Concurs internațion'1 

de gimnastică artistică.
14,15 In reluare, la cererea 

telespectatorilor. Reci
tal Marie Laforet.

14.45 Muzică populară.
15,00 Emisiune în limba ma

ghiară.
16.30 Studioul
18.00 Cîntare patriei.
19,20 1 001 de seri.
19.30 Telejurnalul de seară.
20.00 Maroc.
20.30 România în 1 000 de 

imagini. „Bună ziua, 
doctore*.

20,55 Gala UNICEF.
22,35 Telejurnalul de noapte.
22.45 Telesport.

,N*.

LLNI 7 DECEMBRIE

18,00 Deschiderea emisiunii. 
Scena și ecranul.

ca-r. 
•le 

sus-

18,30 „Mândră floare 
Banat". Program 
cântece și dansuri 
ținut de ansamblul 
Casei de cultură a sin
dicalelor din Reșița.

19.00 Ce sînt și ce trebuie să 
fie centralele industria
le.

19,20 1 001 de seri. Emisiune 
pentru cei mici.

19.30 Telejurnalul de seară.

20,00 Agenda politică.

20,10 Roman foileton : Răz
boiul celor două roze 
(VII).

21.00 Steaua fără nume.
(Muzică ușoară).

22,00 Telejurnalul de noapte.
22,10 Viața literară.

10,00—11,00 Teleșcoală.
10.30 Fizică, cl. a VlII-a. E- 

fectul termic al curen
tului electric.

18,00 Deschiderea emisiunii. 
Din muzica popoarelor.

10.15 Toate pînzele sus 1 — 
eriiisiunc pentru pio
nieri.

19,00 Măsurile cu privire la 
perfecționarea organi
zării, planificării și 
conducerii agriculturii, 
lvcouri.

19.15 Publicitate.
19,20 1 001 de seri.
19.30 Telejurnalul de seară.
20,00 Reflector.
20.15 Seară

mieră
— de

22.15 Prim
na oplimpică Lia Ma- 
noliu.

22,45 Telejurnalul de noapte.

de teatru : Pre- 
TV. Trei surori 
A. P. Cehov.
plan. Campioa-

22,40 Telesport.

23,00 închiderea emisiunii.

MIERCL RI 9 DECEMBRIE

18,00 Deschiderea emisiunii.
Universal șotron. Enci
clopedie pentru copii. 
Emisiune de Elena Cre- 
țu.

18.30 Cabinet economic TV. 
Dezvoltarea transportu
rilor — cerință a eco
nomiei moderne.

19,10 Tragerea concursului 
pronoexpres.

19.20 1 001 cie seri. Emisiune 
pentru cei mici.

19.30 Telejurnalul de seară.

20,00 Tele-cinemateca. Por
tret Paul Newman.

21,15 Poșta TV.
21,35 Cadran internațional.
22.20 Telejurnalul de noapte.

22.30 Baschet masculin î
Steaua — Galatasaray 
Istanbul. („Cupa Cupe
lor*). înregistrare de ia 
sala Floreasca (repriza 
a Il-a).

23,00 închiderea emisiunii.

JOI 10 DECEMBRIE

18,00 Deschiderea emisiunii. 
Emisiune în limba ma
ghiară.

18.30 La volan. Emisiune 
pentru conducătorii au
to.

18.50 ..Mult e dulce și fru
moasă...*1

19,15 Publicitate.
19.20 1 001 dc seri. Emisiune 

pentru cei mici.
19.30 Telejurnalul de seară. 
20.00 Ancheta TV. Parada

timpului pierdut.
20,45 Film serial Vidocq (II).
21.10 Panoramic științific.
21.50 Teleglob : Abu Dhati 

un oraș pe petrol.
22.10 Divertisment muzicai- 

coregrafic.
22.20 Telejurnalul de noapte.
22.30 Baschet masculin ; Di

namo București — 
Akademik Sofia (Cupa 
Campionilor Europeni), 
înregistrarea reprizei a 
11-a.

23,00 închiderea emisiunii.

VINERI 11 DECEMBRIE

17,00 Deschiderea emisiunii. 
Teleșcoală.

18,00 Căminul.
18,50 Revista economică IV.
19,10 Tragerea loto.
J9,20 1 001 de seri. Emisiune 

pentru cei mici.
19.30 Telejurnalul de seară. 
20,00 Reflector.
20.15 Film artistic. Pașa.
21,35 Recitalul tinerilor mu

zicieni. Violonista Vic
toria Bașta și baritonul 
Nicolae Constanlinescu.

22,00 Telejurnalul de noapte.
22.15 Laureați ai concursului 

de muzică . ușoară „Ti
nere speranțe*. Brăila 
— 1970. Elena Durb’icâ. 
Georgeta Mocan u. Cor
nelia Badiu.

22.30 Hochei pe gheață : 
U.R.S.S. — Cehoslova
cia (repriza a IlI-a). 
înregistrare de la Mos
cova.

23,00 închiderea emisiunii.

SÎMBĂTĂ 12 DECEMBRIE

17.00 Deschiderea emisiunii. 
Emisiune in limba ger
mană.

18.15 Bună seara, fete ! 
Bună seara, băieți!

19.15 Publicitate.
19.20 1 001 de seri.
19.30 Telejurnalul de seară.
20.00 Tele-enciclopedia.
20.50 Frescă... Din cele mai 

valoroase creații ale 
școlii românești de 
dans. „Ciobănașul" 
„Clitorițele. „Luceafă 
rul de ziuă'*.

21,10 Film serial. Incorupti
bilii.

22.00 Telejurnalul de noapte.

22.15 Hochei pe gheață: Sue
dia — Cehoslovacia 
(repriza a 111-u).

22,40 Re.ilal Hary Belafon-
te.

2.3.30 închiderea emisiunii.



Steagul roșu VINERI 4 DECEMBRIE 197»

|||1KTW
Hi H BLnî fari iH îli11] iTîl

Documentele Consfătuirii Comitetului Politic Consultativ

„DECLARAȚIA 
DE LA HIROȘIMA"

al statelor participante la ferata tul <!e Ia Varșovia

DECLARAȚIE
în Europa

TOKIO 3 — Corespondentul 
Agerpres, Florea Țuiu, tran
smite : La Hiroșima s-au în
cheiat lucrările Conferinței 
pentru pace, convocată de ce
tățenii și oamenii de știință 
din această localitate, pentru 
comemorarea unui sfert de 
veac de la explozia primei 
bombe atomice. Participanții 
— peste 1 000 de persoane, prin
tre care laurcați ai Premiului 
Nobel și savanți din Japonia 
și din alte țări ale lumii — 
au adoptat „Declarația de la 
Hiroșima*, prin care își expri
mă convingerea că armele nu
cleare trebuie să fie interzise 
cit mai repede posibil și pen
tru totdeauna. Singura cale 
pentru obținerea unei securi
tăți trainice a omenirii este

interzicerea războiului, se a- 
rată în declarație. Conferința 
cerc Organizației Națiunilor 
Unite să reconfirme rezoluția 
adoptată la cea de-a 16-a \- 
dunare Generală, care conside
ră că folosirea armelor nucle
are constituie o violare a Car
tei O.N.U. și propune măsuri 
pentru interzicerea lor. In a- 
cest sens s-a subliniat că îr- 
mamentele nucleare sînt in
compatibile cu constituția de 
pace a Japoniei, adoptată după 
cel de-al II-lea război mondial.

In contextul importantelor 
probleme abordate. Declarația 
de la Hiroșima subliniază că 
este absolut necesară repre
zentarea Republicii Populare 
Chineze în Organizația Națiu
nilor Unite.

Republica Populară Bulgaria, 
Republica Socialistă Cehoslova
că, Republica Democrată Ger
mană, Republica Populară Po
lonă, Republica Socialistă Ro
mania. Republica Populară Un
gară și Uniunea Republicilor 
Sovietice Socialiste — reprezen
tate la Consfătuirea de la Ber
lin a Comitetului Politic Con
sultativ al țărilor participante 
la Tratatul de la Varșovia — 
au examinat situația creată in 
Europa.

Consfătuirea constată cu sa
tisfacție că eforturile depuse de 
țările socialiste contribuie in 
mod eficient la însănătoșirea 
atmosferei pe continentul eu
ropean și la înfăptuirea prac
tică a principiilor coexistenței 
pașnice între state cu sisteme 
sociale diferite. S-a constatat 
că, in ultimul timp, în rela
țiile dintre statele europene își 
croiesc tot mai mult drum ten
dințele spre destindere și lar
gă colaborare de bună veci
nătate.

Statele reprezentate la con
sfătuire salută o asemenea e- 
voluție a evenimentelor din 
Europa, care corespunde inte
reselor tuturor țărilor Europei, 
mari și mici, asigurării unei 
păci trainice în lumea întrea
gă. Ele intenționează să con
tribuie și in viitor la lărgirea 
și adincirea relațiilor reciproc

DECLARAȚIE
în legătură cu agravarea situației în regiunea Indochinei

Republica Populară Bulgaria, 
Republica Socialistă Cehoslova
că, Republica Democrată Ger
mană. Republica Populară Po
lonă, Republica Socialistă Ro
mânia. Republica Populară Un
gară și Uniunea Republicilor 
Sovietice Socialiste — reprezen
tate la Consfătuirea de la Ber
lin a Comitetului Politic Con
sultativ al statelor participante 
la Tratatul de la Varșovia — 
au examinat situația care se 
creează în Peninsula Indochina.

In ultimul timp, S.U.A. au 
întreprins noi acte de agre
siune împotriva Republicii De
mocrate Vietnam, săvîrșind o 
serie de atacuri masive asupra 
teritoriului Republicii Democra
te Vietnam.

Aceste acțiuni insolente ale 
imperialismului american au 
trezit o adincă indignare și 
revoltă in întreaga lume. S.U.A. 
nu numai că demonstrează din

Pcclra instaurarea unei pâcl 
trainice șl a securității 

in Orientul Apropiat
Republica Populară Bulgaria, 

Republica Socialistă Cehoslova
că, Republica Democrată Ger
mană, Republica Populară Po
lonă, Republica Socialistă Ro
mânia. Republica Populară Un
gară și Uniunea Republicilor 
Sovietice Socialiste — reprezen
tate la Consfătuirea de la Ber
lin a Comitetului Politic Con
sultativ al țărilor participante 
la Tratatul de la Varșovia — 
au examinat situația din Orien
tul Apropiat și au adoptat in 
legătură cu aceasta următoarea 
declarație :

In Orientul Apropiat se men
ține o situație periculoasă pen
tru cauza păcii. De mai bine 
de trei ani, trupele israeliene 
ocupă teritorii arabe. Politica 
imperialistă promovata de cer
curile conducătoare din Israel 
și politica forțelor externe ale 
reacțiunii internaționale care 
o susțin, creează noi și noi 
obstacole în calea realizării 
unei reglementări politice în 
Orientul Ipropiat. Nil se pot 
subaprecia profunzimea și 
proporțiile pericolelor legate 
de aceasta, ținînd cont de im
portanta internațională a aces
tei zone.

Avem de-a face cu două li
nii opuse în ceea ce privește 
problemele Orientului Apro
piat. Prima linie este cea ur
mată consecvent pentru reali
zarea prin mijloace politice a 
unei reglementări care ar ga
ranta fiecărui popor din O- 
rientnl Apropiat, inclusiv po
porului 'sraelului. o existență 
națională independentă. in 
condiții de securitate, ar face 
ca frontierele lor să fie sigure, 
ar permite ca toate forțele, 
resursele si energia lor să fie 
îndreptate spre satisfacerea 
nevoii -r lor vitale. Dar nu 

avantajoase cu toate statele din 
Europa care, la rindul lor, sint 
gata să promoveze o politică de 
destindere a încordării interna
ționale. S-a subliniat din nou 
necesitatea respectării cu stric
tețe in relațiile dintre toate sta
tele a principiilor independen
ței, suveranității, integrității 
teritoriale, egalității in drepturi 
și neamestecului in treburile 
interne ale altora.

Participanții la consfătuire au 
subliniat marea importanță in
ternațională a încheierii Tra
tatului dintre U.R.S.S. și R.F.G. 
și a parafării Tratatului din
tre R.P.P. și R.F.G. Recunoaș
terea situației existente in Eu
ropa, statornicită ca rezultat al 
celui de-al doilea război mon
dial și al dezvoltării postbeli
ce. a inviolabilității frontiere
lor actuale ale statelor euro
pene, respectarea principiului 
soluționării litigiilor exclusiv 
prin mijloace pașnice nere- 
curgind Ia forță sau la ame
nințarea cu folosirea ei — toa
te acestea au o însemnătate 
uriașă pentru destinele păcii eu
ropene, pentru viitorul pașnic 
al popoarelor europene. Intra
rea în vigoare a acestor tra
tate va corespunde intereselor 
vitale ale tuturor statelor și 
popoarelor.

Participanții la consfătuire 
și-au exprimat în unanimitate 

nou lipsa lor de dorință de a 
ține seama de normele general 
recunoscute ale relațiilor dintre 
state suverane, dar și anulează 
propriile lor promisiuni. Guver
nul american a încălcat in mod 
cinic angajamentul său privind 
încetarea deplină și necondi
ționată a bombardamentelor ae
riene și de artilerie asupra te
ritoriului Republicii Democrate 
Vietnam, care a permis să se 
înceapă tratativele cvadriparti- 
te de la Paris pentru reglemen
tarea problemei vietnameze. 
Foarte recent, așa-zisul program 
de reglementare pașnică în 
Vietnam, trîmbițat de preșe
dintele S.U.A. s-a dovedit a fi 
în realitate doar un paravan 
pentru continuarea și lărgirea 
agresiunii.

Continuarea războiului tilhă- 
resc în Vietnamul de sud, ex
tinderea intervenției armate în 
Laos, încălcarea neutralității și 

poate fi pace în Orientul Apro
piat pînă cind trupele israeliene 
nu vor pleca din toate teritoriile 
arabe ocupate. Fără aceasta 
este imposibil de imaginat ca 
popoarele din Orientul Apro
piat să trăiască în bună veci
nătate. Cei care sînt in favoa
rea acestei linii — R.A.U. și 
alte țări arabe, precum și ță
rile socialiste și alte state iubi
toare de pace, care le sprijină 
— se pronunță pentru îndepli
nirea tuturor prevederilor re
zoluției Consiliului de Securi
tate din 22 noiembrie 1967, 
care reprezintă baza pentru 
restabilirea păcii in Orientul 
Apropiat. Ca primi pași prac
tici, ei insistă asupra stabili
rii de contacte și ducerii de 
tratative între părțile aflate 
în conflict, prin intermediul 
ambasadorului Jarring, repre
zentantul special al secretaru
lui general al O.N.U.

Cea de-a două linie este în
dreptată spre menținerea prin 
orice mijloace și anexarea te
ritoriilor ocupate ale statelor 
arabe, spre menținerea încor
dării in Orientul Apropiat, 
spre răsturnarea regimurilor 
progresiste arabe și submina
rea mișcării arabe de eliberare 
națională. Israelul și ocrotito
rii săi sabotează cu perseveren
ță tot ce ar putea duce Ia o 
reglementare justă. Ei încearcă 
să dicteze popoarelor acestei 
regiuni pretențiile lor imperi
aliste. declarind. în esență, că 
ori vor fi acceptate aceste pre
tenții, ori nu va fi pace. Nu 
de mult, această politică a fost 
condamnată încă o dată la 
cea de-a 25-a sesiune a Adu
nării Generale a O.N.U.

Toată răspunderea pentru 
faptul că regiunea Orientului 
Apropiat continuă să rămînă 
unul dintre cele mai periculoa

solidaritatea cu politica iubi
toare de pace a Republicii De
mocrate Germane. întreaga e- 
voluție în Europa este o măr
turie a faptului că fără parti
ciparea R.D.G. este imposibil 
să se construiască edificiul li
nei păci trainice in această zo
nă. Stabilirea de relații de e- 
galitate în drepturi între Repu
blica Democrată Germană și 
alte state care, deocamdată, nu 
au stabilit asemenea relații, in
clusiv a unor relații bazate 
pe normele unanim acceptate 
ale dreptului internațional în
tre R.D.G. și R.F.G., primirea 
R.D.G. în Organizația Națiuni
lor Unite și alte organizații in
ternaționale în calitate de mem
bru cu drepturi egale, repre
zintă imperative vitale ale 
vremii și ar constitui o con
tribuție majoră la cauza secu
rității europene și internațio
nale.

Statele reprezentate Ia con
sfătuire sprijină în întregime 
cerința justă a Republicii So
cialiste Cehoslovace privind re
cunoașterea de către R.F.G. ca 
nevalabil de la bun început a 
acordului de la Miinchen, cu 
toate urmările care decurg din 
aceasta. Disocierea clară și de
finitivă a R.F.G. de acest dic
tat. care a întruchipat politica 
hitleristă tîlhărească, ar con
tribui la însănătoșirea situației 

agresiunea împotriva Cambod- 
giei, noile raiduri barbare a- 
supra Republicii Democrate 
Vietnam — toate acestea sînt 
verigi ale aceluiași lanț, sînt 
părți componente ale aceleiași 
politici, a politicii de innăbu- 
șire a mișcării de eliberare na
țională, a politicii de dictat 
grosolan imperialist, de a im
pune popoarelor pretențiile lor 
prin forța armelor.

Nu este întimplător faptul 
că, în același timp, S.U.A. spo
resc încordarea și in regiunea 
Orientului îndepărtat. Ele încu
rajează acele forțe din Japo
nia care sînt pentru renaște
rea militarismului japonez și a 
politicii Iui expansioniste. Cer
curile militariste americane și 
marionetele de la Seul organi
zează neîntrerupt provocări îm
potriva R.P.D. Coreene. S.U.A. 
au extins ajutorul militar a- 
cordat clicii ciankaișiste, men- 

se focare de încordare din lu
me cade asupra forțelor impe
rialismului internațional, în 
primul rind asupra celui ame
rican. Cercurile conducătoare 
militariste din Israel, care se 
fălesc cu planurile lor de co
tropire. cu programul de con
struire a „marelui Israel", în 
fapt lovesc în interesele vitale 
ale poporului israelian.

Consfătuirea își exprimă în
crederea că încercările țări
lor imperialiste de a dezbina 
și a contrapune unul altuia 
popoarele arabe se vor lovi și 
pe viitor de eforturile statelor 
și popoarelor arabe de a în
tări unitatea și coeziunea lor. 
Participanții la consfătuire 
sînt convinși că, la fel ca si 
în trecut, uneltirile reacțiunii 
internaționale împotriva regi
murilor arabe progresiste sînt 
sortite eșecului. In legătură cu 
aceasta, ei exprimă profunda 
lor satisfacție față de declara
țiile conducătorilor Republicii 
Arabe Unite, în sensul că ei 
intenționează să urmeze neabă
tut linia pe care R.A.U. a pro
movat-o în timpul vieții pre
ședintelui Gamal Abdel Nasser, 
se pronunță pentru rezolvarea 
politică a conflictului din O- 
rientul /Ipropiat, împotriva 
imperialismului • internațional, 
pentru independență, libertate 
și progres, pentru prietenie cu 
țările socialiste, pentru pace 
și înțelegere internațională.

Participanții Ia consfătuire 
reafirmă că sînt gata să sus
țină și în viitor în mod hotă- 
rit lupta dreaptă a popoarelor 
arabe, inclusiv a poporului arab 
al Palestinei, împotriva poli
ticii agresive a imperialis
mului în Orientul Apropiat, 
pentru eliberarea teritoriilor 
arabe ocupate, pentru libertate 
și progres social. 

in Europa și la dezvoltarea^ re
lațiilor R.F.G. cu țările socia
liste.

La consfătuire s-a constatat 
că se creează premise pentru 
reglementarea altor probleme 
existente în Europa și, in le
gătură cu aceasta, s-a exprimat 
speranța că tratativele care se 
desfășoară in prezent în pro
blema Berlinului occidental se 
vor încheia prin realizarea u- 
nei înțelegeri reciproc accepta
bile, care să corespundă. in
tereselor destinderii in centrul 
Europei, precum și necesități
lor populației Berlinului occi
dental și intereselor legitime 
și drepturilor suverane ale 
R.D.G.

Participanții la consfătuire 
și-au exprimat convingerea că 
convocarea conferinței general- 
europene în problemele securi
tății și colaborării ar repre
zenta o nouă etapă majoră pe 
calea consolidării păcii in Eu
ropa.

Datorită activității pregătitoa
re desfășurate pînă acum, sînt 
create în prezent premise su
ficiente pentru organizarea li
nei asemenea conferințe. S-a 
conturat, în general, ordinea 
de zi, a fost definită compo
nența participanților la confe
rință, s-a pus o bază largă 
pentru înțelegerea reciprocă și 
asigurarea unor rezultate po

țin bazele lor militare în Insu
la Taiwan, care aparține Re
publicii Populare Chineze. Ele 
au împiedicat din nou restabi
lirea drepturilor legitime ale 
Republicii Populare Chineze la 
O.N.U. Anumite cercuri din 
S.U.A. presupun, probabil, că. 
cu cit vor atrage mai multe 
țări în jocul lor periculos în
dreptat spre agravarea situației 
internaționale, cu atît Ie va fi 
mai ușor să-și atingă scopurile 
lor imperialiste. Pe această 
cale S.U.A. pot să cunoască 
doar noi insuccese și eșecuri.

încercările imperialiștilor a- 
mericani de a infringe voința 
poporului vietnamez, de a-1 in
timida și îngenunchea au eșuat. 
Politica S.U.A. se află în fața 
unuia dintre cele mai mari e- 
șecuri. Cu cît își extind S.U.A. 
intervenția, cu atît este mai 
hotărită riposta eroicului popor 
vietnamez, care are de partea 
sa sprijinul țărilor socialiste 
frățești, al tuturor forțelor iu
bitoare de libertate din lume.

Propunerile constructive a- 
vansate de către Guvernul Re
voluționar Provizoriu al Repu

SĂ SE PUNĂ CAPĂT PROVOCĂRILOR 
IMPLRIALISTE ÎMPOTRIVA STATELOR

INDEPENDENTE DIN AERICA!
Republica Populară Bulga

ria, Republica Socialistă Ceho
slovacă, Republica Democrată 
Germană, Republica Populară 
Polonă, Republica Socialistă 
România, Republica Populară 
Ungară, Uniunea Republicilor 
Sovietice Socialiste — repre
zentate Ia consfătuirea de la 
Berlin a Comitetului Politic 
Consultativ al statelor partici
pante la Tratatul de Ia Varșo
via — declară următoarele în 
legătură cu "agresiunea colonia
liștilor împotriva Republicii 
Guineea :

Imperialismul a săvîrșit o 
nouă crimă împotriva Africii 
libere. La 22 noiembrie a.c., 
colonialiștii portughezi au în
treprins o agresiune armată 
împotriva unui stat suveran, 
membru al Organizației Națiu
nilor Unite — Republica Gui
neea.

Scopul acestei aventuri, care 
incalcă în mod flagrant nor
mele elementare ale dreptului 
internațional, este de a răstur
na regimul progresist din 
Guineea, de*a bara calea po
porului guineez spre construi
rea unei vieți noi, de a impu
ne din nou jugul asupririi stră
ine. In același timp, imperia
liștii și-au îndreptat lovitura 
și împotriva altor țări indepen
dente din Africa. Ei nu au re
nunțat încă la încercările de 
a institui pe acest continent 
rinduieli care să le permită 
să ducă politica lor neocolonia- 

zitive ale conferinței. Încheie
rea punerii de acord a tuturor 
problemelor legate de convoca 
rea conferinței necesită în pre
zent, alături de contacte bila
terale, desfășurarea de consul
tări multilaterale, cu partici
parea tuturor statelor intere
sate. Pentru aceasta s-au și 
pronunțat multe state europene.

Participanții la consfătuire 
au luat cunoștință cu satisfac
ție de noua inițiativă a guver
nului Finlandei privind orga
nizarea la Helsinki a unor in- 
tilniri pregătitoare ale repre
zentanților tuturor statelor in
teresate, în problemele legate 
de convocarea conferinței ge- 
neral-europenc. Statele repre
zentate Ia consfătuire declară 
că sînt de acord să participe 
la asemenea întilniri chemate 
să contribuie Ia pregătirea prac
tică a conferinței general-eu- 
ropene.

Nu există nici un motiv de a 
tărăgăna convocarea conferin
ței, de a pune anumite con
diții prealabile. Mișcarea pen
tru securitate și colaborare pe 
Continentul european capătă 
un caracter tot mai larg și de 
masă. Statele socialiste partici
pante la consfătuire sint hotă- 
rîte să facă tot ce depinde de 
ele pentru ca voința de pace 
a popoarelor europene să fie 
transpusă în viață.

Participanții la consfătuire 

blicii Vietnamului de sud și 
sprijinite de către guvernul Re
publicii Democrate Vietnam au 
dat și dau conducătorilor State
lor Unite posibilitatea de a 
pune capăt conflictului, de a 
înceta rușinoasa aventură colo
nială in care și-au atras țara. 
Retragerea totală și necondițio
nată a trupelor americane din 
Vietnamul de sud, intr-un anu
mit termen, crearea unui gu
vern provizoriu de coaliție, pe 
baza propunerilor guvernelor 
Republicii Vietnamului de sud 
și Republicii Democrate Viet
nam, reprezintă calea realistă 
pentru realizarea unei regle
mentări politice rapide în Viet
nam.

Participanții la întîlnire con
damnă in mod hotărit acțiunile 
agresive ale S.U.A. Ei își rea
firmă solidaritatea cu popoarele 
Vietnamului, Laosului și Cam- 
bodgiei, care luptă pentru li
bertatea și independența lor. 
pentru dreptul sacru de a-și 
hotărî singure, fără nici un a- 
mestec din afară, calea pro
priei lor dezvoltări, in confor
mitate cu interesele și aspi

listă de jaf și exploatare a 
popoarelor.

Agresorii au scontat, de a- 
semenea, să frineze lupta de 
eliberare a popoarelor din 
Guincea-Bissau, Angola. Mo- 
zainbic, Africa de sud. Zim
babwe, Namibia, care năzuiesc 
să se smulgă din ghiarele asu
pririi coloniale și rasiste și 
să-și hotărască singure soarta. 
Săvîrșind atacul armat împo 
triva Republicii Guineea. co
lonialiștii portughezi și-au n- 
sumat rolul de detașament de 
șoc, de instrument al forțelor 
imperialiste, al tuturor acelora 
care jinduiesc după bogățiile 
continentului african.

Portugalia nu s-ar fi decis 
niciodată la un pas atît de in
solent fără știrea și sprijinul 
forțelor imperialiste care înar
mează această țară și îi orien
tează politica, inclusiv încer
cările ei de a se răfui cu miș
carea de eliberare națională. 
In mîinile mercenarilor portu
ghezi care au atacat stalul 
suveran Guineea au fost și 
arme din arsenalul NATO.

Aventura imperialiștilor su
feră un eșec, poporul Guineei, 
cu sprijinul țărilor africane și 
socialiste prietene, al tuturor 
forțelor progresiste și antiim- 
perialiste, respinge cu succes 
intervenția armată, apărînd 
dreptul său la dezvoltarea in
dependentă.

Agresiunea imperialistă îm
potriva Guineei demonstrează 
încă o dată necesitatea imperi

constată că adversarii destin 
derii și colaborării pașnice in 
Europa nu și-au încetat acti
vitatea periculoasă. In legătu
ră cu aceasta, s-a atras aten
ția asupra activizării cercurilor 
agresive ale N.A.T.O..- a acțiu
nilor provocatoare ale forțelor 
revanșarde și militariste din 
R.F.G., asupra încercărilor ne
contenite făcute din afară de a 
frina dezvoltarea proceselor fa
vorabile pe continentul euro
pean. A fost exprimată încre
derea fermă că forțele iubi
toare de pace din Europa sînt 
capabile să înlăture obstacolele 
create de adversarii păcii și 
prin eforturi unite să rezolve 
sarcina asigurării unei păci 
trainice în această regiune a 
lumii.

Consfătuirea reafirmă poziția 
expusă în Declarația de la Bu
curești din 1966 în problemele 
securității europene, destinderii 
șl dezarmării.

Participanții la consfătuire au 
exprimat hotărirea partidelor și 
guvernelor țărilor lor de a în
făptui și în viitor acțiuni co
mune puse de acord pe arena 
internațională în interesul asi
gurării securității trainice în 
Europa și în întreaga lume. In 
acest scop, fiecare dintre ei va 
continua să promoveze o po
litică activă de pace, de des
tindere a încordării și de lar
gă colaborare internațională.

rațiile lor naționale. Acționind 
in spiritul principiilor interna
ționalismului proletar, apărînd 
cauza păcii și progresului, ță
rile socialiste vor acorda și in 
viitor întregul lor sprijin po
poarelor Indochinei pentru res
pingerea intervenției armate 
imperialiste.

Ei se pronunță și se vor pro
nunța in sprijinul eforturilor 
întreprinse de guvernul Repu
blicii Democrate Vietnam, Gu
vernul Revoluționar Provizoriu 
al Republicii Vietnamului de 
sud, de forțele patriotice din 
Laos și Cambodgia, pentru rea
lizarea unei reglementări poli
tice cit mai rapide în regiunea 
Indochinei.

Țările socialiste cred cu fer
mitate în triumful cauzei drepte 
pe care o apără popoarele 
Vietnamului, Laosului și Cam- 
bodgiei și cheamă guvernele, 
organizațiile politice și obștești 
din toate țările cărora le sînt 
scumpe interesele păcii și li
bertății popoarelor să-și inten
sifice sprijinul acordat luptei 
popoarelor din Indochina.

oasă a lichidării cil mai iapi 
de și totale a regimurilor colo 
niale ■ și rasiste. Colonialismul 
amenință pacea și securiiatea 
tuturor popoarelor. Atita timp 
cît pe pămîntul african se va 
păstra măcar un regim colo
nial, cit nu vor fi îndepărtate 
din această zonă toate trupele 
și lichidate bazele militare ale 
colonialiștilor, dezvoltarea paș
nică și liberă a statelor din 
Africa se va afla în pericol. 
Lichidarea totală a colonialis
mului și a rasismului va avea 
loc cu atit mai repede, cu cit 
vor fi mai unite și mai hotă- 
rite acțiunile țărilor și popoa
relor africane independente, 
inclusiv in cadrul Organizației 
Unității Africane, cu cît va fi 
mai puternică unitatea de ac
țiune a tuturor detașamentelor 
mișcării antiimperialiste mon
diale.

Participanții la consfătuire 
condamnă in mod hotărit agre
siunea împotriva Republicii 
Guineea și celelalte acțiuni 
criminale ale imperialiștilor și 
neocolonialiștilor. Ei reafirmă 
solidaritatea lor cu lupta 
dreaptă a poporului guineez 
și a tuturor popoarelor afri
cane pentru libertate și pro
gres. pentru înfăptuirea depli
nă a Declarației O.N.U. pri
vind acordarea independenței 
țărilor și popoarelor coloniale. 
In lupta lor de eliberare, po
poarele Africii se pot bizui ca 
și pînă acum pe ajutorul sta
telor socialiste.

Activitate intensă

în comitetele 0. N. U.
NEW YORK 3 (Agerpres). 

— O intensă activitate se des
fășoară în aceste zile in comi
tetele actualei sesiuni a Adu
nării Generale a O.N.U. în ve
derea epuizării punctelor ce 
le-au fost trimise spre dezba
tere, în scurtul interval care a 
mai rămas pînă la încheierea 
lucrărilor.

In Comitetul politic al Adu
nării Generale se apropie de 
sfirșit dezbaterile referitoare 
la activitatea Oficiului de aju
tor și lucrări O.N.U. pentru 
refugiații palestinieni. Luînd 
cuvîntul. secretarul general 
al O.N.U., U Thant, a chemat 
statele membre să-și sporească 
contribuția voluntară la buge
tul Oficiului pentru ca activi
tatea acestuia, îndeosebi în do
meniul învățămîntului și în 
construcțiile de locuințe, să se 
poată îmbunătăți substanțial. 
Grupul țărilor arabe la O.N.U.

Lupiele din
PNOM PENH 3 (Agerpres). 

— Forțele populare de rezis
tență din Cambodgia continuă 
acțiunile ofensive împotriva 
trupelor regimului Lon Noi în 
mai multe provincii ale țării. 
Agențiile de presă relevă că 
forțele patriotice dețin iniția
tiva operațiunilor militare, dis- 
trugînd multe puncte de rezis
tență ale inamicului și înain- 
tînd rapid spre capitală. Pa- 
trioții cambodgieni. care au 
atins încă de la începutul aces
tei săptămîni așa-zisul perime
tru de securitate al capitalei, 
situat Ia 30 km de oraș, des
fășoară în prezent lupte de hăr
țuire cu unitățile regimului Lon 
Noi. Agenția France Presse rela
tează că în provincia Kompong 
Cham forțele populare au neu

,,/azz £xpo ’70“
„Jazz Expo ’70" deschisă la 

Londra, eveniment foarte co
mentat de lumea jazzului, a 
fost onorată de o multitudine 
de talentați muzicieni printre 
care, poate cel mai deosebit 
dintr-o serie de puncte de ve
dere este Ray Charles, neîntre
cut cintăreț american de me
lodii populare și blues.

El este unul dintre acei cin- 
tăreți de culoare care, aidoma 
lui Louis Armstrong și Erroll 
Garner, au îmbinat cu succes 
contrastele dintre muzica reli
gioasă a negrilor și muzica 
laică. Instrumentist și cintăreț 
deosebit de înzestrat, Ray Char
les și-a demonstrat incă o dată 
măiestria sa la concertul de 
deschidere al „Jazz Expo ’70". 
Se legăna neîncetat pe tabu
retul său, copleșit de propriile 
sale emoții și, cind s-a ridicat 
si a făcut cițiva pași pe scena 
Odeonului, părea un cowboy 
obosit...

Dar, drumul pină la această 
scenă, pină la cea a Olympiei 
sau cea a Carnegiei Hall-ului
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Documentele adoptate de 
consfătuire : „Declarația pli
vind proo.emele întăririi secu
rității și dezvoltării colaborării 
pașnice in Europa", „Decla
rația in legătură cu agravarea 
situației in regiunea Indochi
nei", „Pentru instaurarea unei 
păci trainice și a securității 
in Orientul Apropiat", „Să se 
pună capăt provocărilor impe
rialiste împotriva statelor inde
pendente din Africa", au fost 
semnate :
- din partea Republicii Popu

lare Bulgaria : TODOR JIV- 
KOV, prim-secretar al Comite
tului Central al Partidului Co
munist Bulgar, președintele 
Consiliului de Miniștri al Repu
blicii Populare Bulgaria ;

- din partea Republicii So
cialiste Cehoslovacia : GUS
TAV HUSAK, prim-secretar al 
Comitetului Central al Parti
dului Comunist din Cehoslova
cia ; LUBOMIR STROUGAL, 
președintele guvernului Repu
blicii Socialiste Cehoslovace ;
- din partea Republicii De

mocrate Germane : WALTER 
ULBRICHT, prim-secretar al 
Comitetului Central al Partidu
lui Socialist Unit din Germa
nia, președintele Consiliului de 
Stat al Republicii Democrate 
Germane; WILLI STOPH, preșe
dintele Consiliului de Miniștri al 

a depus un proiect de rezoluție 
în care se recomandă Adunării 
Generale să afirme că respec
tul deplin pentru drepturile 
inalienabile ale palestinienilor 
este un element indispensabil 
în stabilirea unei păci juste 
și durabile în Orientul Apro
piat.

In Comitetul politic special, 
numeroși delegați au cerut 

„Organizației Națiunilor Unite 
să apere interesele țărilor în 
curs de dezvoltare în ce pri
vește folosirea în scopuri paș
nice a bogățiilor solului sub
marin. Trei state — Kuweit, 
Peru și Libia — au depus un 
proiect de rezoluție în care se 
relevă că folosirea acestor bo
gății trebuie să se facă în con
formitate cu interesele tuturor 
statelor, intr-o manieră care 
să contribuie la reducerea de
calajului dintre țările indus
trializate și cele în curs de 
dezvoltare.

Cambodgia
tralizat prin bombardamente 
continue de artilerie batalioa
nele inamice cu un efectiv de 
30 000 de oameni și înaintează 
extrem de rapid spre sud.

Observatorii politici din ca
pitala cambodgiană afirmă că 
autoritățile militare de la Pnom 
Penh „au fost mai mult decit 
surprinse* cînd au aflat că 
forțele populare de rezis
tență cambodgiene contro
lează o regiune extrem de în
tinsă. aflindu-se la 30 km nord 
de Pnom Penh.

Reprezentanți ai regimului 
Lon Noi au afirmat că singura 
soluție ar fi numaj intervenția 
trupelor saigoneze pentru a 
încetini temporar ofensiva pa- 
trioților asupra capitalei.

a fost presărat cu greutăți, pe 
care acest negru orb de 40 de 
ani a știut să le infringă.

Albany, Georgia, septembrie 
1936. Un bâiețandru de șase 
ani își vede, de la înălțimea 
unei coline, cimpul vizual din 
ce in ce mai restrins. Intr-o 
seară, soarele coboară la pi
cioarele lui. „Ultimul obiect pe 
care l-am mai putut vedea a 
fost un pian vechi", va spune 
Ray Charles mai tîrziu.

1955. O pagină în istâria 
jazzului. Pianist, saxofonist, or
ganist • „cu o voce care pă
rea că urmează zgomotul cata
ractelor Niagarei și cursul flu
viului Mississippi" -, Ray Cha
rles înregistrează „I got a wo
man". 3 600 000 de discuri se 
epuizează in patru luni. Impre
sionată, „Lady of Jazz" - Ella 
Fitzgerald - proclamă : „lată 
vocea care depășește toate 
sensurile". Ray Charles este su
pranumit „The Genius". Frank 
Sinatra declară : „El a pătruns 
în sufletul Americii".

ILEANA DUMITRESCU

Republicii Democrate Gerr-a- 
ne ;
- din partea Republicii

Populare Polone : WLADYS- 
LAW GOMULKA, prim-secretar 
al Comitetului Central al Par
tidului Muncitoresc Unit Polo
nez ; JOZEF CYRANKIEWICZ, 
președintele Consiliului de Mi
niștri al Republicii Populate 
Polone; Ț
- din partea Republicii So

cialiste România : NICOLAE 
CEAUȘESCU, secretar general 
al Partidului Comunist Român, 
președintele Consiliului de Stat 
al Republicii Socialiste Româ
nia ; ILIE VERDE}, prim-vice- 
președinte al Consiliului de 
Miniștri al Republicii Socia
liste România ;
- din partea Republicii 

Populare Ungare : JANOS KA- 
DAR, prim-secretar al Comite
tului Central al Partidului 
Muncitoresc Socialist Ungar ; 
JENO FOCK, președintele gu
vernului revoluționar muncito- 
resc-țârănesc ungar.
- din partea Uniunii Repu

blicilor Sovietice Socialiste : 
L.l. BREJNEV, secretar general 
al Comitetului Central al Par
tidului Comunist al Uniunii 
Sovietice ; A.N. KOSIGHIN, 
președintele Consiliului de Mi
niștri . al Uniunii Republicile 
Sovietice Socialiste.
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