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Vizita conducătorilor de partid 
și de stat la Expoziția de artă 

plastică consacrată 
semicentenarului partidului

Gtinerar minierI

Tovarășul Nicolae Ceaușescu, 
împreună cu tovarășii Ion 
Gheorghe Maurer, Emil Dodna- 
raș. Manea Mănescu, Paul Ni- 
culescu-Mizil, Gheorghe Pană, 
P.ie Verdeț, Maxim Berghianu, 
Emil Drăgăneseu. Janos Faze- 
kas, Petre Lupu, Dumitru Po
pi;, Gheorghe Stoica, Ștefan 
Voitec, Miron Constantinescu, 
Mihai Gere, Ion Iliescu, Ion 
loniță. Vasile Patilineț, Ion Stă- 
nescu, a vizitat joi la amiază 
expoziția de artă plastică pe 
care creatorii din domeniul pic
turii, sculpturii, graficii, artei 
decorative din întreaga țară au 
dedicat-o glorioasei aniversări 
a partidului. Organizată de Co
mitetul de Stat pentru Cultură 
și Artă și Uniunea Artiștilor 
Plastici. în colaborare cu Uniu
nea Generală a Sindicatelor din 
România și Uniunea Tineretu
lui Comunist, această amplă 
expoziție înmănunchează efor
turile creatoare ale plasticie- 
.nilor vîrstnici și tineri din toa
te centrele culturale ale țării.

La intrarea în sala Dalles — 
prima din cele patru săli vi
zitate — conducătorii de partid 
și de stat au fost întîmpinați 
de Pompiliu Macovei, președin
tele Comitetului de Stat pen
tru Cultură și Artă, acad. Ion 
■Jalea, președintele de onoare 
al Uniunii Artiștilor Plastici, 
Brăduț Covaliu, președintele U- 
niunii Artiștilor Plastici, de nu
meroși artiști expozanți, critici 
de artă și alți oameni de cul- 
tiiră.

Salutînd pe oaspeți, președin
tele Uniunii Artiștilor Plastici, 
Brăduț Covaliu, a arătat că a- 
ceastă reprezentativă manifes
tare artistică se înscrie în an
samblul acțiunilor prin care po
porul nostru a sărbătorit îm
plinirea unei jumătăți de veac 
de la înființarea partidului, re
prezintă o contribuție a artiș
tilor plastici din țara noastră 
Ia cinstirea acestei aniversări. 
El a arătat că vizita tovară
șului Nicolae Ceaușescu și a 
celorlalți conducători de partid 
și de stat la această expoziție 
constituie încă o dovadă a pre
țuirii și atenției deosebite de 
care se bucură în țara noastră 
creatorii de artă. Această vi
zită — a subliniat președintele 
Uniunii Artiștilor Plastici — 
constituie un puternic stimulent 
pentru artiștii plastici din pa
tria noastră în activitatea lor 
de creație.

In cele patru săli ale expo

Ieri a avut loc la București 

Solemnitatea dezvelirii Mirilor 
lui Karl Marx și Friedrich Engels

Joi dimineața a avut loc, în 
Capitală dezvelirea busturilor 
lui Karl Marx și Friedrich En- 
geN

onumentele celor doi iluștri 
întemeietori ai socialismului ști
ințific. sînt așezate intr-unui din 
oartierele cu tradiții muncito
rești — Bucureștii Noi — în 
piața ce poartă începînd de azi 
numele, atribuit prin Decret al 
Consiliului de Stat: „Karl 
Marx — Friedrich Engels".

La solemnitatea ce a avut 
loc cu acest prilej, au luat par
te tovarășii : Nicolae Ceaușescu, 
Ion Gheorghe Maurer, Emil 
Bodnaraș, Manea Mănescu, Paul 
Niculescu-Mizil, Gheorghe Pană, 
Virgil Trofin. Ilie Verdeț, Ma
xim Berghianu, Emil Drăgănes- 
cu, Janos Fazekas, Petre Lupu, 
Dumitru Popa. Gheorghe Stoica, 
Ștefan Voitec, Iosif Banc, Mi
ron Constantinescu, Mihai Gere, 
Ion Iliescu, Ion loniță, Vasile 
Patilineț, Ion Stănescu.

Au participat membri ai C.C. 
al P.C.R., ai Consiliului de Stat 
și ai guvernului, conducători de 
instituții centrale și organiza
ții obștești, vechi militanți ai 
mișcării muncitorești din țara 
noastră, precum și un mare 
număr de oameni ai muncii și 
alți cetățeni din cartier.

La sosirea conducătorilor dc 
partid și de stat, cei prezenți 
îi salută cu multă căldură. O 
gardă militară, aliniată în fața 
monumentelor prezintă onorul.

La ora 12,00 în acordurile In
ternaționalei, tovarășul Nicolae 
Ceaușescu dezvelește cele două 
busturi care imortalizează în 
marmură albă, chipurile lui 

ziției sînt reunite aproape 1 000 
de lucrări, selecționate din cele 
peste 3 000 care au fost pre
zentate juriului. Numărul ma
re al lucrărilor, calitatea lor, 
tematica bogată ilustrează re
velator largul ecou pe care a- 
niversarea partidului l-a avut 
în rîndul artiștilor din toate 
generațiile, români, maghiari, 
germani și dc alte naționali
tăți.

In sala Dalles au fost vizio
nate lucrări de pictură și sculp
tură. Numeroase din aceste o- 
pere înfățișează principalele e- 
venîmente din istoria poporului 
și a partidului, a luptei clasei 
muncitoare și a întregului po
por român, sub conducerea 
partidului comunist, pentru e- 
liberarea socială și națională, 
pentru doborîrea dictaturii fas
ciste și instaurarea puterii popu
lare, pentru edificarea* socialis
mului.

In continuare au fost vizio
nate lucrările de grafică și artă 
decorativă expuse în sălile Mu
zeului de Artă. Tovarășul 
Nicolae Ceaușescu, ceilalți to
varăși din conducerea partidu
lui vizitează apoi sălile Ate
neului Român, unde se află 
expoziția afișului politic și alte 
lucrări de grafică publicitară, 
precum și tapiserii, imprimeuri, 
obiecte de artă decorativă.

Prezenți în număr mare în 
sălile de expoziție, artiștii plas
tici au făcut pretutindeni o 
călduroasă primire tovarășului 
Nicolae Ceaușescu, și-au expri
mat 'satisfacția, adînca mulțu
mire pentru interesul și pre
țuirea cu care secretarul gene
ral al partidului, partidul și 
statul nostru îi înconjoară pe 
creatori.

Pe parcursul vizitei, tovarășul 
Nicolae Ceaușescu, ceilalți oas
peți discută cordial cu artiștii 
expozanți, apreciază lucrările 
prezentate, preocuparea creato
rilor pentru a realiza opere du
rabile. Printre altele, se subli
niază necesitatea unei colabo
rări mai strînse între creație 
și industrie, în vederea valo
rificării la scară mai amplă a 
realizărilor plasticienilor. Dc a- 
semenea, se formulează necesi
tatea organizării în centrele 
turistice a unor mari expoziții 
de ceramică și produse de artă 
decorativă cu vînzare. Este a- 
bordată, de asemenea, proble
ma perfecționării învățămîntu- 
lui superior artistic, în sensul 
realizării unor secții de învă

Karl Marx și Friedrich Engels. 
Ele sînt așezate pe cîte un so
clu din marmură roșie, pe care 
se află inscripțiile : „Karl Marx 
1818—1883“ și „Friedrich En
gels 1820—1895". Cele două mo
numente sînt creații ale sculp
torului Alexandru Deacu-Ialo- 
mița.

După dezvelirea monumente
lor, tovarășul NICOLAE 
CEAUȘESCU a spus:

„Dezvelirea busturilor lui 
Marx și Engels constituie un 
act de adincă prețuire a în
temeietorilor celei mai înaintate 
științe sociale — materialismul 
dialectic și istoric — a acelora 
care au pus bazele concepției 
științifice despre lume și viață 
a proletariatului.

Este cunoscut că mișcarea 
progresistă și revoluționară din 
România a avut legături cu 
Marx și Engels, că Marx și 
Engels au acordat o atenție deo
sebită istorici noastre, lupte
lor sociale și naționale ale po
porului român, că în scrierile 
lor s-a oglindit această preocu
pare, simpatia față de felul în 
care poporul român a știut să 
lupte pentru a-și apăra drep
tul la o viață liberă și inde
pendentă.

Mișcarea noastră revoluționa
ră și-a bazat întotdeauna acti
vitatea pe învățătura lui Marx 
și Engels; tocmai datorită a- 
cestui fapt, atît mișcarea re
voluționară din trecut, cit mai 
cu seamă Partidul Comunist 
Român au putut și au reușit 
să conducă cu succes luptele so
ciale și naționale din patria 

țămînt care să pregătească ar
tiști decoratori, ceramiști, spe
cialiști în tapiserii și desene 
pentru imprimeuri.

Adresîndu-se artiștilor pre
zenți. tovarășul Nicolae Ccaușes- 
cu a spusi

„Doresc să felicit atît pe ar
tiști cit și pe organizatorii a- 
cestei expoziții. Consider ex
poziția ca o reușită. Ea cuprin
de multe lucrări bune și foarte 
bune în care sînt oglindite mo
mente legate de istoria, prezen
tul și viitorul poporului nos
tru. Subliniez că, după apre
cierea mea, — și, cred, și după 
părerea celorlalți tovarăși din 
conducerea partidului — expo
ziția cuprinde lucrări valoroase, 
atît din punct de vedere al 
conținutului de idei cit și al 
imaginației și realizării artisti
ce. Ea oglindește preocupările 
artiștilor plastici de a lega arta 
lor de popor, de realizările a- 
cestuia, strădaniile de a crea 
opere accesibile maselor. Con
sider aceasta un rezultat al 
participării rodnice a creatori
lor noștri de artă, a intelec
tualității noastre, alături de în
tregul popor, la marea ani
versare a partidului, Ia efor
turile generale pentru înflorirea 
artei și culturii din țara noas
tră. Eu vă îndemn, dragi to
varăși, să mergeți și în viitor 
pe această cale.

De asemenea, aș dori să re
lev bogăția și varietatea de ex
presie artistică, fantezia cu ca
re au fost realizate lucrările 
expuse.

Țin, totodată, să remarc drept 
un lucru prețios, preocuparea 
artiștilor plastici de a răspunde 
prin creația lor unor cerințe 
legate de producția bunurilor 
de larg consum — și cred că 
Uniunea Artiștilor Plastici și 
Comitetul de Stat pentru Cul
tură și Artă trebuie să-i încu
rajeze și să-i ajute pe crea
torii care merg în această di
recție.

Legînd mereu mai strîns crea
ția dumneavoastră de munca și 
năzuințele poporului, de înfăp
tuirile sale pe drumul bunăstă
rii și fericirii, perfecționîndu-vă 
continuu măiestria artistică, veți 
reuși să dați opere durabile, 
să faceți o artă valoroasă, să 
îmbogățiți tezaurul de cultură 
și artă al patriei noastre socia
liste.

Felicitîndu-vă încă o dată 
pentru realizările obținute, vă 
urez mult succes în activitatea 
de viitor®.

noastră, să ducă la victorie ma
rile bătălii desfășurate de cla
sa muncitoare, de celelalte forțe 
revoluționare, de întregul nos
tru popor pentru răsturnarea 
asupririi burghezo-moșiereșii, 
pentru construcția socialismu
lui.

Dezvelirea acestor două mo
numente va face ca în inimile 
poporului nostru să trăiască 
veșnic amintirea întemeietorilor 
celei mai înaintate științe des
pre lume și viață, a celor care 
întotdeauna au privit cu sim
patie poporul nostru. Prin a- 
ceasta noi dăm încă o dată 
glas sentimentelor noastre in
ternaționaliste de solidaritate, 
de prețuire și de întărire a 
unității cu toate țările socia
liste, cu comuniștii din toată 
lumea, cu toate forțele revo
luționare și antiimperialiste de 
pretutindeni".

La monument au fost depuse 
apoi coroane de flori din partea 
Comitetului Central al Partidu
lui Comunist Român, a Uniunii 
Generale a Sindicatelor, Comi
tetului municipal București al 
P.C.R., Comitetului foștilor lup
tători antifasciști din România, 
Colectivului dc muncă al Uzi
nelor de utilaj chimic „Grivița 
Roșieli. Un grup de pionieri au 
depus jerbe de flori.

Conducătorii de partid și de 
stat și celelalte persoane oficiale 
păstrează un moment de recu
legere.

In încheierea solemnității, 
conducătorii de partid și de stat 
primesc defilarea gărzii mili
tare de onoare.

(Agerpres)

0 evoluție prestigioasă
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In preajma sărbătoririi semicentenarului 
Școlii profesionale din Lupeni

In localul Școlii profesio
nale din Lupeni privirea vi
zitatorilor este reținută de 
vitrinele expoziției cu carac
ter permanent cuprinzînd di
verse instrumente și scule lu
crate de elevi. Este investit 
în ele nu numai timpul — 
orele de practică, în cave e- 
levii asimilează cunoștințe in
dispensabile oricărei profe
siuni și își formează deprin
derile muncii îmbrățișate — 
dar și o considerabilă doză 
de măiestrie, de gust artistic, 
fiecare obiect, prin șlefuirea 
fină și formele desăvîrșite, 
asociindu-se cu produsele de 
artizanat. Toate cuprind în 
strălucirea lor metalică o ca
racteristică a omului contem
poran, creator nu numai în

PROIECT LEGE
PRIVIND ORGANIZAREA $1 FUNCȚIONAREA CONTROLULUI ORSTESC

J > >

Consiliul Național al Frontului Unității Socialiste îm
preună cu organizațiile de masă, obștești, cooperatiste și 
profesionale care fac parte din Front, au elaborat proiectul 
de lege cu privire la organizarea și funcționarea contro
lului obștesc.

Plenara Consiliului Național al Frontului Unității So
cialiste, care a avut loc recent, a dezbătut și aprobat acest 
proiect de lege, apreciind că aplicarea prevederilor sale 
va determina o și mai largă participare a maselor de oa
meni ai muncii la conducerea și rezolvarea treburilor de 
stat și obștești, la lărgirea democrației noastre socialiste.

In spiritul practicii promovate de către partidul nostru, 
plenara a hotărit ca proiectul de lege să fie supus unei largi 
dezbateri publice, pentru ca toți cetățenii să-și, poată aduce 
contribuția la definitivarea lui în vederea prezentării pen
tru adoptare. Marii Adunări Naționale.

Observațiile, propunerile și sugestiile în legătură cu 
acest proiect de lege vor fi înaintate Consiliului Național, 
consiliilor județene, municipale, orășenești și comunale ale 
Frontului Unității Socialiste, organizațiilor de masă, ob
ștești și profesionale care fac parte din Front, presei locale 
și centrale.

Hotăririle adoptate de Con
gresul al X-lea și de Confe
rința Națională a Partidului 
Comunist Român pentru per
fecționarea continuă a vieții 
sociale și adîncirea democra
ției socialiste au determinat 
mobilizarea largă a energiilor 
și capacităților creatoare ale 
maselor la fundamentarea și 
înfăptuirea politicii partidului 
și statului, participarea activă 
a acestora la conducerea tre
burilor de stat și obștești.

In cadrul formelor instituțio- 
nalizate care permit antrenarea 
tuturor categoriilor de oameni 
ai muncii la o mai bună gos
podărire și folosire a mijloa
celor pe care le oferă societa
tea pentru îmbunătățirea con
tinuă a condițiilor dc xiață 
și de muncă ale poporului, la 
realizarea politicii partidului

CAPITOLUL I
Dispozifii generale

ART. 1. — Controlul obștesc 
se exercită, cu participarea 
largă a oamenilor muncii de 
la orașe și sate, în scopul îm
bunătățirii activității în unită
țile de stat și cooperatiste pro
ducătoare de bunuri de con
sum, precum și în unitățile de 

ordinea necesității, ci și po
trivit unor legi ale frumosu
lui. Stabilitatea și permanen
ța, parcă insuflate de fiecare 
colțișor al școlii, sînt rodul 
unui proces de învățămînt 
cu o tradiție considerabilă... 

începutul învățămîntului 
profesional din Lupeni n-a 
avut un specific minier și a 
luat naștere la 15 martie 1921, 
o dată cu înființarea școlii 
comunale de ucenicie. Un în
ceput simplu și modest. Pe 
atunci nu aveau un local 
propriu, iar școala se între
ținea din contribuțiile uceni
cilor angajați la- diferiți pa
troni și o cotă comunală.

' Structura profesională era e- 
terogenă i tinichigerie, panto- 
fărie, frizerie, măcelărie, zi- 

dc ridicare a bunei stări a ce
lor ce muncesc, un rol deo
sebit îl are exercitarea contro
lului obștesc asupra unor im
portante sectoare ale activi
tății social-economice și de 
servire a populației.

Controlul obștesc acționează 
ca un factor de educație civi
că, contribuind la dezvoltarea 
unei atitudini înaintate a lu
crătorilor din unitățile de ser
vire publică, la răspîndirea ex
perienței bune, la combaterea 
manifestărilor de neglijență, 
nepăsare și lipsă de răspunde
re față de interesele populației 
și păstrarea avutului obștesc, 
la respectarea legalității socia
liste.

Pentru îmbunătățirea organi
zării și desfășurării controlului 
obștesc, Marea Adunare Na
țională adoptă prezenta lege i 

aprovizionare și de servire a 
populației.

ART. 2. — Activitatea de 
control obștesc este organizată 
și condusă de Frontul Unității 
Socialiste, cu sprijinul nemij-< 
locil al sindicatelor, organiza-a 
țiilor de tineret, comițețelotț

• Instalația de briche
tai se va moderniza

Se acționează intens în ve
derea modernizării instala
ției de brichetaj dc la pre- 
parația Petrila, In prezent, 
se execută lucrările de pre
gătire a montării benzi'' de 
transportat brichete. Fru
moasa Inițiativă se va con
cretiza cu atît mai repede 
cu cît Uzina de utilaj mi
nier Petroșani va urgenta 
livrarea transportorului res
pectiv.

• O nouă combină 
de abataj

In prima decadă a lunii 
iunie a.c. e programată să 
intre în lucru o combină de 
tipul KB-125 Z într-un aba-

Tînărul miner 
chita din brigada 
sile de la mina 
dreptîndu-se spre

Vasile 
lui Ion 
Petrila 
mină.

dărie, cofetărie. Cu acest spe
cific a funcționat pînă în 
1935 cînd devine școală de 
ucenici industriali.

Evantaiul meseriilor se în
dreaptă spre metalurgie, apoi 
spre minerit, parcurgîndu-se. 
de-a lungul anilor, diverse 
forme de învățămînt.

O nouă restructurare a avut 
loc în 1955 cînd s-a trans
format în școală profesională 
de ucenici aparținînd de 
E. M. Lupeni, din 1959 sub 
tutela C.C.P. In 1963 se trans
formă în grup școlar minier 
pregătind muncitori calificați, 
maiștri și tehnicieni în elec
tromecanică, exploatări, lăcă-

T. SPATARU

(Continuare in pag. a 3-a)

și comisiilor femeilor, al uni
unilor cooperatiste și al celor
lalte organizații obștești și 
profesionale care fac parte din 
Frontul Unității Socialiste.

Ministerele, Consiliile Popu
lare, celelalte organe centrale 
și locale dc stat și cooperatis
te în subordinea cărora se află 
unitățile supuse controlului, 
vor ajuta Frontul Unității So
cialiste în organizarea contro
lului obștesc.

CAPITOLUL II
Unitățile și activitățile supuse 

controlului obștesc
ART. 5. — Controlul obștesc 

se exercită în următoarele uni- 
lăți :

a) întreprinderile de stat și 
cooperatiste producătoare de 
bunuri de consum;

b) unitățile de stat și coope
ratiste care execută lucrări du
pă comandă, reparații și alte 
prestări de servicii pentru popu
lație;

c) unitățile comerciale și de 
alimentație publică de stat și 
cooperatiste, inclusiv depozitele 
pentru păstrarea și conservarea 
mărfurilor; 

taj cu front lung din stratul 
17, la E. M. Aninoasa.

Ținînd cont că ritmul de 
introducere a utilajului a 
fost, pînă acum, destul de 
lent, factorii’ de conducere 
ai sectorului II vor trebui să 
dovedească o preocupare sus
ținută, o urmărire mai aten
tă a punerii în funcțiune. în 
termen util, a combinei care 
Vii conduce, inerent, la ob
ținerea unor indicatori teh
nici și economici superiori.

• Complexul se 
dovedește rodnic

Nu de mult introdus 
subteran, la E. M. Paroșeni, 
complexul de abataj 2 MKE 
dintr-unul din frontalele 
stratului 15, își dovedește, 
diin plin, rodnicia. In mo-

PRIMĂVARA Foto: V. IORDACHESCU

ART. 3. — Controlul obștesc 
se exercită prin echipe de con
trol obștesc.

Membrii echipelor de control 
obștesc desfășoară activitatea 
de 'control în afara programu
lui lor de lucru.

ART. 4. — Controls' obștesc 
efectuat în condițiile legii de 
față nu înlocuiește controlul 
de specialitate care, potrivit 
legii, revine organelor dc stal 
sau cooperatiste.

d) cantinele restaurant și orice 
alte cantine care funcționează 
pe lîngă întreprinderi și insti
tuții;

e) unitățile sanitare spitali
cești și ambulatorii, unitățile 
farmaceutice și cele pentru des
facerea produselor tehnico-me- 
dicale;

f) creșele, leagănele, grădini
țele și casele pentru copii pre
cum și celelalte instituții de 
ocrotire a minorilor;

g) căminele instituțiilor de în
vățămînt ți ale întreprinderi-

(Conțintigre. în pag. a 3-a) 

mentul de față, vrednicii mi; 
neri conduși de Gheorghe 
Deac reușesc să taie și cîte 
șase fîșn în 24 de ore, ceea 
ce înseamnă realizarea unei 
cantități de peste 900 
tone pe zi.

Facem mențiunea că însu
șirea noii tehnologii s-a fă
cut „din mers”, fără pierderi 
de producție.

de

• Cărucior de perforat
In scopul accelerării lu

crărilor de deschidere a o- 
rlzontului 400 de la mina La- 
peni, la începutul săptămînli 
curente sectorul de investi
ții de aici a fost dotat cu un 
cărucior de perforat BU-1. 
Instalația se află în curs 
de introducere și montare 
la locul de muncă. J

Cooperatorii 
din Lupeni 
evidential 

pe U.C.EC.O.M.
In ziua de 26 mai, colecti

vul cooperatorilor din Lu
peni a trăit momente de in
tensă bucurie și satisfacție. 
La clubul sindicatelor din 
.localitate a avut loc festivi
tatea decernării «Diplomei 
de cooperativă evidențiată 
pe Uniune" in întrecerea so
cialistă pe anul 1970, coope
rativei „Deservirea" — rod al 
rezultatelor frumoase obți-“ 
nute în ultimul an al 
cincinalului trecut In anul 
1970 planul și angaja
mentele la producția marfă 
și prestări de servicii in
dustriale și neindustriale au 
fost depășite cu 209 mii lei, 
iar prevederile indicatorului 
livrări către fondul pieții cu 
41 mii lei. In același timp, 
prin reducerea prețului de 
cost cu 12 lei/1 000 lei pro
ducție s-au obținut economii 
în valoare de 406 mii lei.

In cadrul aceleiași festi
vități au fost înmînate insig
ne de onoare cooperatorilor 
Nicolae Ehllng, șeful secției 
croitorie de mică-serie și 
Iosif Negoțiu, președintele 
cooperativei. Intre lucrătorii 
cooperativei declarați cu a- 
cest prilej evidențiați în în
trecerea socialistă pe anul 
trecut se numără dc ase
menea tovarășii Petru Abra
ham, Liviu Botezat, Marin 
Durlă, Vaier Botoi, Valorică 
Boabă, Gheorghe Stega. Flo- 
rea Oprea și alții.
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Drumul succeselor:
PRICEPERE, DĂRUIRE, ÎNTR-AJUTORARE I

I
Si dacă se putea...?!

/ --------

Fabrica de fire artificiale 
„Viscoza" Lupeni. Una dintre 
fabricile vechi, de acest profil, 
din țară. Am vizitat-o in re
petate rînduri, am scris în re
petate rînduri despre oamenii 
ei harnici și pricepuți. Aici 
torul muncii nu contenește zi 
de zi. Colectivul își sub
ordonează toate forțele a- 
celuiași scop: mătase ar
tificială tot mai multă și de 
oalitate tot mai bună. Angre
najul producției este complex 
și nu-1 vom parcurge în aces
te rînduri. Principal este că
toate verigile lui sînt durabil

I legate între de, își transmit
• rapid pulsul muncii, îl pre

iau din mers una de la alta, 
pentru a da. în final, trăini
cie și strălucire firelor de mă
tase.

Nc-am aflat din nou, zilele 
trecute, la „Viscoza". După o 
vizită prin secții, printre ma
șini, suveici și bobine, printre 

! harnicele textiliste, care toc
mai prcluascră schimbul, dis
cutam la sediul comitetului de 
partid, cu tovarășa Maria 
Tomșa. secretara comitetului, 
și cu tovarășul Ion Bojincă, 
secretarul comitetului sindica
tului. își manifestau aprecie
rea față de ultimele rezultate 
obținute. In cuvintele inter- 

i locutorilor revenea cu insisten-
i ță numele subsecției răsucit,
! condusă de maiștrii Susana

Maghiar. Ana Taborschi și A- 
malia Turtoi. N-am reținut 
însă cifrele, datele compara- 

■ tive, numele tuturor acelora
care hotărăsc, cu conștiincio
zitate și pricepere, soarta pro
ducției. Am căutat să pătrun
dem în esența muncii, în su-

________________________

fletele oamenilor, să aflăm se
cretele succeselor lor.

— Secrete, cu adevărat, nu 
există in activitatea noastră — 
ne spunea tovarășa Ema Far
caș, șefa secției finisaj textil. 
Aven» lucrătoare bune, carc-și 
fac datoria, și atit.

Răspunsul era scurt și clar. 
Am insistat să ne spună ceva 
despre comportarea în pro
ducție a muncitoarelor de la

lor sale, depinde realizarea 
sarcinilor do plan ale între
prinderii.

— Și nu numai atit — a ți
nut să adauge tovarășa Marin 
Tomșa. Dar se observă că ce
va s-a produs în conștiința 
oamenilor. Ceva bun s-a pro
dus. Toți — mai bine zis toa
te, pentru că la subsecția ră
sucit este vorba numai de fe
mei — își fac datoria exem

• 100 femei răsucesc zilnic mătase •• „Ceva 
bun s-a petrecut în conștiința oamenilor"
• Colegialitate sută la sută • Izbînzile colec
tive au mai multă strălucire

.răsucit". A fi bun .și a-ți face 
datoria, tu, ca individ iz.olat, 
este foarte bine și absolut ne
cesar. Dar nu și suficient. 
Trebuie ca toți membrii co
lectivului tău să-și facă la fel 
de conștiincios datoria, tre
buie să-i lege ceva comun și 
trainic.

— Sigur că îi leagă — a 
continuat firul ideii maistrul 
Erna Farcaș. Predarea și pre
luarea schimbului se face din 
mers, eliminînd orice fărimă 
de timp pierdut; fiecare lu
crătoare din subsccția răsucit
— și nu uitați dă în fiecare 
schimb sînt 35 de muncitoare
— este conștientă de datoria 
ei, știe că trebuie să exploa
teze rațional mașina, să o men
țină mereu curată și în per
fectă stare de funcționare, știe 
că de calitatea muncii ei de
pinde calitatea muncii colege

plar. Nu lipsesc de la serviciu, 
nu întirzic la serviciu, nu re
fuză sarcini de serviciu, se în
țeleg perfect ca intr-o mare 
și unită familie.

— Eu n-aș vrea — a inter
venit tovarășul Ion Bojincă — 
să nemulțumim pe nimeni. 
Lucrătoarele de la subsecția 
răsucit sini, fără îndoială, așa 
cum au remarcat tovarășele 
Tomșa și Farcaș. Dar și cele
lalte celule de muncă din fa
brica noastră sînt bune, își fac 
datoria, realizează rezultate 
meritorii.

Indiscutabil, nu am avut — 
nu avem niciodată — de fiînd 
să supărăm pe cineva. Atunci 
cînd constatăm, însă, lipsuri 
— indiferent în ce domeniu 
de activitate — le prezentăm 
așa cum sînt, pentru ca ele 
să dispară. Cînd însă, ne ies 
în cale oameni minunați, pe

eare faptele îi reclamă, mai 
mult dccît cuvintele, ne fa
cem datoria de a-i așeza la loc ■ 
de frunte pe soare de valori I 
a societății. Cu atît mai mult , 
cînd oamenii merg laolaltă, | 
umăr lîngă umăr, în armonie ■ 
și bună înțelegere, pe șantie- I 
ru) muncii și a) vieții sociale. • 
Pentru că izbînda este mai I 
consistentă și mai deplin gus- > 
tată atunci cînd are un autor I 
colectiv. s

De aceea am și reținut co- I 
lectivul subsecției răsucit de I 
la F.F.A. „Viscoza" Lupeni ca- | 
re nu este, de fapt, nici pri- ■ 
mu), nici ultimul, nici singu
rul de acest fel : adică unit, 
sîrguineios, disciplinat. Am re
ținut și cîteva nume, fără 
vreo preferință anume, din 
schimburile conduse cu price
pere și seriozitate de Susana 
Maghiar, Ana Taborschi și A- 
malia Turtoi. Sînt ale vred
nicelor muncitoare Ana Ban- 
ță, Ko/alia Szekely, Iuliana 
Raita, Adolfina Chiciudcan, 
Maria Chiorcan, Floarea Ne- 
gheș, exemple demne de ur
mat in muncă, pe umerii că
rora se sprijină multe din suc
cesele subsecției răsucit. •

Fabrica de fire artificiale 
„Viscoza" Lupeni. Una dintre 
fabricile vechi, de acest profil, 
din țară. Am vizitat-o în re
petate rînduri, am scris în re
petate rînduri despre oamenii 
ei harnici și pricepuți. Am 
scris din nou, acum, despre o 
celulă de bază a acestei fa
brici — subsecția răsucit — 
din cadrul secției finisaj tex
til, despre „caratele" în mun
că ale acelora care o alcă
tuiesc.

Dumitru GHEONEA

Cunosc un intelectual caic, 
departe de a răspunde unei o- 
bligații de serviciu, nici ccl 
puțin unei sarcini obștești și-a 
pus la inimă soluționarea unuia 
din cele mai ardente și toto
dată dificile deziderate de in
teres public. Fără a fi solici
tat sau vizat, omul s-a pus pe 
treabă și și-a consacrat timpul 
liber, după-amiezile, dacă nu 
și nopțile cîtorva săptămîni, 
unei munci asidue. A cerce
tat, a strîns date, a făcut cal
cule ș> a prezentat propune
rile argumentate tehnic și e- 
conomic forului competent. 
Soluția, cercetată din nou de 
un colectiv, tot în colectiv 
dezbătută și pînă la urmă ac
ceptată ca rațională, eficientă, 
a fost înaintată mai departe. 
Adevărul e că de „departe" nu 
s-a dat încă decizia aplicării 
ei. Aceasta din motive pro
babil bine determinate, în 
orice caz, mai presus de com
petența autorului soluției și a 
celor care au acceptat-o. De 
fapt, nu soarta soluției intere
sează în aceste rînduri și nici 
ren urnele prezentatorului ei. 
Omul a rămas pentru public 
în același anonimat ca și mat 
înainte. Interesează însă mo
bilul întreprinderii sale. Rezol
varea chestiunii în cauză pen
tru el ca individ nu va aduce 
un cîștig mai deosebit decit 
semenilor luj care populează 
orașul — doar satisfacția că a 
contribuit, pe măsura pregăti
rii sale, la realizarea unui de
ziderat — pe bună dreptate 
reclamat de semeni. Deci, nici 
orgoliul, nici dorința pentru 
a fi „remarcat* undeva nu

j-au constituit imbold. Omul 
a făcut cc a făcut pentru a 
răspunde unui interes general, 
pentru că a simțit o responsa
bilitate ca specialist, față de 
remedierea unei anomalii în 
urbea sa. S-a angajat intr-un 
act în urma unui transfer mo- 
livațional : o cauză colectivă 
i-a devenit o- cauză proprie, 
intrinsecă.

Mi-aduc aminte de intelec
tualul în cauză ori de cite ori
sînt în situația să ascult și să
văd la cîte o tribună diferiți 
partizani ai inerției care, lu- 
înd în brațe „cauze obiective", 
își enumera argumentele „pre
fabricate" pentru a jus
tifica ncindeplinirea unei in-
datoriri
nei sarcini 
datoriri și 
plicații mai întotdeauna 
ordin general.

profesionale 
obștești 
sarcini

Și vorbesc mulți din acești 
partizani candizi ai sloganului 
„nu se poale" cu alîta grandi
locvență, cu alîta convingere 
ineît iți dai seama că oamenii 
au cugetat atît de „adine*, au 
meditai atît de „profund" asu
pra argumentelor imposibili
tății îndeplinirii atribuțiilor lor 
incit ei înșiși le cred. Prezintă 
o listă a materialelor și piese
lor deficitare, acuză incompe
tența și indolența subalterni
lor, „neînțelegerea" forului tu
telar, aduc în discuție și in
temperiile și... cite ș> mai cile. 
Concluzia : nu s-a putut reali
za lucrarea, nu s-a putut re
media anomalia, nu s-a putut 
evita stagnarea... Nimic nu
s-a putut.

— Și dacă, totuși, se putea ?!

...Ei, )a această variantă nu 
au mai avut timp să cugete, 
să mediteze. Ar fi necesitat un 
efort prea mare. Atit pentru 
găsirea soluțiilor optime, pen
tru descoperirea unor rezerve 
reale, cit și pentru aplicarea, 
respectiv, valorificarea practi
că a acestora. Imposibil ! A- 
ceasta le-ar fi periclitat tihna, 
le-ar fi solicitat inteligența, 
pasiunea, curajul răspunderii 
și fidelitatea față de adevăr, 
le-ar fi dat peste cap blazarea, 
spiritul îngust, rutinier și in
competența. Nu I E mai comod 
să-ți spui aprioric „nu se poa 
te" și, pînă Ja termenul sca
dent, să aduni argumente 
pentru a le demonstra și al
tora.

E absurd, e stupid ? Da, e 
stupid și absurd ca stagnarea 
unor compartimente .producti
ve din cauza proastei organi
zări, ca întîrzicrea nejustif'ca- 
lă a predării unor obiective, 
ca anomaliile datorate auto- 
mulțumirii din unele sectoare 
de deservire, ca anacronisme
le din domeniul edilitar... ,.E 
stupid ca și gravitatea dema
gogică a directorului „ofensat" 
de judecata sănătoasă, exigen
tă a colectivității, care fiind 
atins la „coarda cea mai... sen
sibilă" ripostează: „Râvnește 
cineva la scaunul meu?! Eu îl 
cedez bucuros, tovarășe..."

Ce bine, ar fi să-I cedeze. Ce 
bine ar fi să-i cedeze t«ți acei 
care n-au ajuns .să simtă. să 
se înflăcăreze, să cugete și să 
se angajaze în spiritul impera
tivelor novatoare ale colectivi
tății, ale progresului.

Ion DUBEK
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LA POLUL OPUS

ATENȚIUNE, 
PĂRINȚI!

y

Emisiunea .Atențiune pă
rinți!“ se transmite de mult 
la radio și e plină de în
vățăminte pentru părinții ca
re sint interesați să extragă 
din ea învățămintele. Se pa
re insă că prea puțini tați, 
prea puține mame o urmă
resc cu atenție și rețin din 
ea esențialul. Spunem cu 
convingere acest lucru întru- 
cît mulți copii sint lăsați 
nesupravegheați și fac ceea 
ce ii taie capul.

In pagina „Individ-colecti- 
vitale' din ziarul nr. 6 697 
(14 mai a. c.) am publicat 
articolul intitulat .Corigenți 
la capitolul supraveghere",

Poșta paginii
care semnala cazurile unor 
părinți care-și lasă copiii fă
ră control, împingindu-i, prin 
aceasta, spre fapte reproba
bile. Revenim azi cu un alt 
comentariu pe această temă 
— la sugestia unor locatari 
din cartierul „Car păți' — Pe
troșani, fără a da — de data 
aceasta — nume concrete.

Mulți cetățeni din cartie
rul amintit au locuințele îm
prejmuite, amenajîndu-și gră
dini frumos colorate, cu pomi 
fructiferi, cu multe flori. Ei 
sint indignați însă că truda 
le este pină la urmă zădăr
nicită datorită grupurilor de 
copii din cartier care dau 
seara iama in grădini. Ziua, 
copii de 13—16 ani (băieți și 
fete), const ituiți în grupuri 
organizate, se plimbă pașnic 
pe străzi, pe lingă grădinile 
oamenilor, in recunoașterea 
terenului de atac. După ce 
au observat bine unde sint 
lalele, narcise, trandafiri, alte 
flori ori pomi înfloriți, sea
ra, după orele 21—22, por
nesc — tot in grupuri orga
nizate — la atac. Flori gin
gașe sînt rupte fără milă, 
rodul din vișini, meri, cireși 
este prăpădit in floare, ron
durile de flori sint călcate 
brutal in picioare.

Și locatarii ale căror gră
dini sint jefuite sistematic 
de copii — precis de copii 
pentru că de cîteva ori au 
fost văzuți și alergați — se 
întreabă pe bună dreptate: 
oare acești copii nu au de 
învățat ? Oare cînd se întorc 
acasă, seara tîrziu, cu buche
te de flori și crengi de pomi 
fructiferi, ii întreabă părinții 
de unde vin, de unde au 
cumpărat plăpindele .da
ruri" ?

Atențiune, părinți ' Intreba- 
ți-i aceste lucruri pe copiii 
dumneavoastră, că s-ar putea 
să intre in grădina vreunui 
om mai nervos și... reclama- 
ții ulterioare nu se primesc. 
Puneți copiii să învețe ! Ve
gheat i cu atenție la viitorul 
lor!

D G.

Colaborare, bună înțelegere, într-ajutorarei — trei factori esențiali în rodnicia muncii, 
lată-i pe ingineri; Ion Crețu și maistrul Mircea Guia de la Fabrica de stîlpi hidraulici 

din Vulcan — cea mai tinără celulă a Uzinei de utilaj minier Petroșani — consultînd pla
nul unei noi lucrări.

In antiteză cu vrednicia și 
pasiunea muncii colectivului 
amintit de la „Viscoza1* Lu
peni situăm cazul unor tineri, 
tot din Lupeni. care ignoră 
munca, bălînd fără cast stră- 

- zile, consumîndu-și ani tinere
ții în petreceri ieftine, trăind 
din ce pot, din truda părinți
lor.

Gheorghe Lumperdean are 
numai 18 ani. Intr-un timp 
foarte scurt a colindat' vreo 
șase întreprinderi, dar în nici 
una nu și-a găsit locul. Mama 
lui. Victoria Jimboreanu, are 
o slujbă modestă la Grupul 
școlar minier Lupeni, trebuind

să o întrețină și pe fiica sa, 
elevă la școala elementară. 
Dar Gheorghiță nu ține cont 
de nimic. Vine noap'ca tîrziu 
acasă, o bate și pe mamă și 
pe soră pentru a-i da bani de 
buzunar. Chemat în fața co
misiei de judecată. Gheorghe 
Lumperdean răspunde evaziv 
apărîndu-și cauza atit de tris
tă.

Asemănător se comportă și 
Mircea Boris, de 19 ani. A ab
solvit Școala profesională din 
Lupeni. Deci, are o meserie. 
Dar nu-i place munca. S-a an
gajat de trei ori pînă acum și

MUNCII
tot de atitea ori a părăsit ser
viciul. Are un frate în clasa 
a VH-a, pentru care nu con
stituie, de bună seamă, exem
plu de urmat. Umblă fără rost, 
cu aere de june-prim, uitînd 
educația și instrucția primite 
în școală.

Doi tineri, două cazuri. Bă
ieți puternici, sănătoși, care-și 
consumă energia pe străzi 'și 
prin localuri și nu în mină, în 
uzină, pe schele, acolo unde 
viața capătă importanță și 
strălucire.

D. G.

„Apa trece, pietrele rămin“
Ii ascultam involuntar. Dis

cutau aprins, cu mînie în glas 
că au lost tulbii'aij în cișiigu- 
rile lor fabuloase.

— Am auzii, amice, că le-au 
luat la întrebări ăștia de la 
comisie. Cum te-ai descurcat ?

— Dimpotrivă, am încurcat-o.
— Dar ce te-au întrebat, cum 

au procedat ? N-ai putut jus
tifica nimic?

— N-am prea putut. Nu știu 
cum de m-au găsit tocmai pe 
mine că alții stau „bine mersi" 
fără grijă.

— Fără grijă, pe darcu 1 Ne
vine la toți rîndul. Ce crezi
tu, că ne iartă ?!

— Apăi, la drept vorbind,
ori să-j ia la pipăit pe toți,
ori pe nici unul. Oameni sîn-
tem.

— Și de ce zici că s-au le-
gat ?

— Păi, cică, de unde mi-ant
făcut eu casă, mașină,, pian și
alte mulle acareturi dintr-un
salariu modest diD care trebu
ia să trăim patru persoane.

— Nu le-ai spus că ai avut 
o moștenire, că te-au ajutat 
părinții, că ai trăit pe picior 
mic, că... Dar sînt atitea ar
gumente.

— Nu ține, mă, cu chestii 
de-astea. Trebuie acte, dovezi, 
martori. De unde să fi făcui 
rost de toate ? Le-am spus 
cinstit: am cîștigat, tovarăși, 
n-am furat. Nu m-a prins ni
meni cu mina în buzunarul 
statului sau al oamenilor. Eu

n-am cerut niciodată un leu 
de la nimeni. -Oamenii au 
dat singuri. Ii serveam cum 
trebuie.
- Și?
— Și... mi-au aplicat 20 la 

sută. Sînt ruinat, mă-n- 
țelegi ? Dar viața merge îna
inte. Sînt pe același post. Pre- 
găteșle-te ! Nu cred că-ți va 
veni prea tîrziu rîndul.

— Sînt sigur de ăsta. Dar 
nu mi-e teamă. Eu am argu
mente... String de o viață în
treagă pentru a.-mi .cumpăra o 
casă a mea. Tata m-a învățat 
să fiu econom. Am agonisit 
leu cu leu. M-am limitat la 
lucruri ieftine, n-am făcut a- 
buz de nimic. In plus, am vîn- 
dut și casa bătrînilor de .la 
țară, m-au mai ajutat și frații 
— acum va trebui să-i ajut și 
eu pe ei — și uite așa am pros
perat. Cei care mă cunosc bine 
știu toate astea.

cci care te cunosc 
bine știu și altele. Te-au vă
zut prin anturaje de lux, cu 
amici mai cu rezonanță.

— N-am plătit eu niciodată. 
N-aveam de unde.

— Totuși, mă, prea bale la 
ochi. Atitea lucruri, atîția bani, 
atitea relații. Te-ai cam întins 
și tu.

— Parcă tu nu ?!...
— Nu zic ba, dar măcar eu 

am scăpat de emoții. Acum 
lucrez din nou liniștit,

— Eu mă voi descurca. Mai 
am și niște oameni...

— Și eu ziceam la fel. Dar

in chestii de astea nu se a- 
meștecă nimeni. Prietenii „buni" 
nu le mai cunosc. Cine ar pu
tea' depune niște mărturii fal
se ? Cine, crezi tu, că s-ar ex
pune de bună voie, rigorilor 
legii ?

— Asla-i cam așa, mă. Mi-ai 
cam stopat intențiile. Dar, in 
definitiv, tot îmi mai rămîne 
și mie ceva. Și nu mă dau a- 
fără. Hămîn în continuare pe 
post. Apa trece pietrele ră- 
mîn. Dar vorba ta. Dacă-i așa, ’■ 
atunci să-i ia pe toți la pipăit. 
Și să fie cu toți la fel de 
exigenți, că unii prea au scă
pat ușor cu niște argumente 
atît de fragile...

— Așa-i. Văd că ți-ai reve
nit. Hai, dară, să mergem și 
ce-o fi, om vedea...

Au plecat, continuînd firul • 
acelorași dișcuții. Am rămas 
buimac de eîte-și depanau, de 
ce cîșliguri fuseseră capabili 
în puțini ani, încercind acum 
să ia fața lumii cu argumente 
pe care numai naivii le-ar pu
tea accepta. Nu știu precis da
că erau gestionari ori simpli , 
ospătari dacă erau me'dici - ori 
tehnicieni dentari, dacă erau 
mici meseriași ori altceva.

Le-am reținut însă teama de 
a li se lua banii nemunciți, 
le-am reținut avarismu) și la
șitatea, le-am reținut și con
solarea că... „apa trece, pietre
le rămîn".

De-ar trece o dală și ..acele 
pietre"... 1

Gh. DINU

Marți, 25 mai a. c., ora 10. 
Ion Mucenic, de la I.G.L. 
Petroșani mi-a pus pe birou 
o farfurie cu trei iniei, trei 
felii de pline ți myștar... de 
1 leu.

— Mersi, nu servesc — zic.
— încercați, e buni! Mai 

ales plinea. Așa verde, cu 
mucegai, e a-nliia.

Omul făcea haz de necaz.
— Se poate tovarășe ? A- 

dică. banul meu, cîștigat cu 
trudă, nu are nici o valoare ? 
De ce îmi dă in locul banilor 
buni, piine stricată ? Oare pe 
șperțarii ăștia de la T.A.P.L. 
nu-i mai poate opri nimeni 
din drumul spre înavuțire 
prin, furt ?

Am mers la chioșcul din 
piața Petroșaniului, unde fu

sese .deservit" Ion Mucenic.
— De ce vindeți oameni

lor. piine stricată, tovarășă ?
— N-am observat, tovarășe, 

că-i stricată. Zău n-am ob
servat.

Cu o mutră smerită, cu 
cuvinte dulcege Dușa Sicoe, 
încerca să se dezvinovățeas
că,-dar vindea in continua
re piine tare ca piatra, ver
de* la mijloc.

De ce sînt unii indivizi lă- 
sgți să-și facă de cap in a- 
ceastă mare colectivitate de 
oameni? Cine încurajează 
oare necinstea ? Cine dă apă 
la moara profitorilor dacă nu 
acei care trebuie — au drep- 
tid și datoria — să ia mă
suri, dar nu fac acest lucru .'...

N. R. A treia zi — joi 27 
mai, zi de salarii pentru ex
ploatările miniere — aceeași 
vinzătoarc — Dușa Sicoe — 
yindea mici alterați. Și era 
lume multă. Și se consuma. 
$i, poate, nit e numai vina ei.

50 de ani împreună
Soții M. Vasile și M. Ma

ria. din Lonea, au sărbătorit 
de curînd nunta de aur. 50 
de ani de cînd au pornit îm
preună pe același drum al 
vieții. 50 de ani de căsnicie 
în care au cunoscut și neca
zuri și bucurii. La nunta lor 
de aur au venit să-i felicite 
fiii, nepoții, strănepoții. S-au 
ciocnit pahare- în 
sărbătoriților, s-a
pentru viață lungă și ferici
re, s-au depănat amintiri.

sănătatea
toastat

Adine emoționat, capul 
marii familii a glăsuit cu în
țelepciune i „Să fiți sănătoși 
fiilor ! Să fiți buni și drepți ! 
Să nu vă-nvrăjbiți cum ii 
aud pe unii .■ ba cu rudele, 
ba cu vecinii, ba cu priete
nii. La mine n-a existat așa 
ceva. Să ajungeți și voi anii 
noștri și să-i sărbătoriți tot 
așa cu sănătate! Mai ales 
că acum altele sint condițiile 
de muncă și de viață decit 
acela pe care le-am avut 
noi.

— Vrei să ne-nțîlnim sîmbătă seara ?...
— Niiuu f Prefer marți seara la comisia de-mpăciuire.

Desen de I. UCIU

MISIUNE UITATA
Lui Vosile Povc!, ongojol io 

mina Uriconi, j s-o acordot 
o misiune de încredere : i s-o 
dat o sumo de bani și mai 
mulle legilimojii de căloloiie 
cu trenul și o lost trimis so 
recruteze muncitori. Vozindu-se 
cu bonii și cu posibilitateo de 
o cunooște țoro, Vosile PojeI 
o uitat de misiune. S-o plim
bat, s-a dislrol, a făcut po
pasuri turistice, s-o simțit bine 
pe unde o umblot. Lc» Uriconi 
era așteptat să sosească cu 
muncitori. Și nu sosea. Po
rțile in căutoreo lui, organele 
de cercetare l-au adus Io fo
cul de plecare. Cine știe pe 
unde or moi fi umblat ?

POTECILE...
In toole oroșele municipiului, 

in mojorilotea cortierelor, creș
te iorbo deosâ și mii de fiori 
se invioreoză pentru a-și ros- 
pindr, peste scurt timp, mireas
ma in spațiile din jur. Dor 
peste toi zonele verzi sini 
brăzdate de olei bine bătăto
rite, care scurtează drumurile 
oamenilor intre blocuri sau de 
Io cosele lor spre unitățile co
merciale. Este cil se poate de 
neplăcut ca să distrugem ior
bo și să alterăm aspectul zo
nelor verzi pentru comoditoteo 
de o nu foce cîțivo pași in puls. 
Să pornim o companie de des
ființare a potecilor de pe alei.

PENTRU „MAMAIA"
Parco o știut Zoltan Koszonî, 

ongojol Io I.L.H.S. Valea Ji
ului - lotul Petrilo - că Ma
ria Coșereonu a lăsat ușa la 
apartoment deschisă. El o in
trat in voie, o luat un oporal 
de radio „Momoio" și a ple
cat tot in voie. Descoperit in 
scurt timp, Zoii ar fi exclomot : 
„M-am... aia, m-om... ars". 
Păi sigur că da. Pentru „Ma
maia".

UMBRELE
PENTRU... FUNINGINE

Am văzut umbrele folosite I 
împotriva ploii, umbrele folosi
te împotriva soarelui puternic, 
dar umbrele folosite împotriva 
funinginii n-am văzut. M-am 
văzut pină sîmbălă, Io meciul 
Jiul — Sleogul roșu Brașov. 
Timpul era închis și așteplom 
să vino plooio. A venit inso... 
funinginea. Nori negri, deși, 
au căzui bezmetici peste sta
dion. peste spectalorii din tri
buna acoperită. Oomenii cu 
deschis umbrelele. Care ou o- 
vut. Care nu au ovut umbrele, 
ou trebuit, cu s:guronță, sa se 
dea cu totul Io spălol, după 
meci. N-om înțeles imediot ce 
se petrece. Am aliat inso că 
era „isprava" cenlrolei termice 
de pe strado Vosile Rooito, 
core nu mesteca bine cărbu- i 
nele, suflîndu-l pe nori peste > 
cose și oomeni. Unii moi vor
besc despre depoluare în Vo- 
lea Jiului. Cum adică, otita 
timp cit centrolele termice ră
sar co ciupercile după plco- 
ie ?! Să ne cumpărăm jmb«e- 
le pentru... funingine ?! E cul
mea civilizației, probabil..

MUNCA „UȘOARA"
Deși tinără, Flooreo Poenoru 

a fost pensionată pe motiv de 
boală, dor cu drept de mun
că. De muncă ușoară. Și-o a- 
les, insă, o muncă pieo ușoo- 
'ă. Și, moi oles, murdoră : o 
început să fure. Pentru furturi 
repetate, o fost condamnată 
de trei ori pînă in prezen!.

MEȘTERII „DE STRICA"
Lui Tudor Goșpor, din lu

peni, i s-o de<eclal televizo
rul. In loc so-l ducă Io unita
tea specializată rn osemeneo 
reparații, a coopeiotivei .De- 
servireo", l-o dus .o un mese- 
rioș in devenite - Șlelon Bo
bocel — deacamdoto elev m 
closo o IX-o Io fără frecvență. 
Io Școolo generolă nr 2 d-n 
localitate. Cînd n-o moi pulul 
ieși din schemele oporotului, 
Ștefan i-o cerul ajutor și stor 
tatălui său - vogonelor Io 
mina Lupeni și novice in ro- 
dio-TV. Amindoî - lălăi ș: fiul 
- ou „rezelvot" problemo : pe 
ecronul televizorului n-o moi 
apărut imaginea. Nici sonorul 
n-o moi pornit. In schimb, so
norul lui Goșpor o pornit Io 
comisio de judecotă nr. I al 
Consiliului populor orășenesc 
Lupeni. Și-uite-oțo, meșterii 
„de strică" nu dieg nici no- 
cor de... frică. Și nu că n-o» 
vreo, dor nu știu.
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PROIECT LEGE
privind organizarea și

funcționarea controlului obștesc
(Urmare din pag. 1) 

lor precum și căminele pentru 
bMrîni;

h) unitățile hoteliere inclusiv 
c<le aparținînd întreprinderilor 
balneoclimaterice;

i) unitățile întreprinderilor de 
Hansport in comun;

j) unitățile întreprinderilor de 
administrație locativă și ale celor 
care execută reparații la fon
dul locativ;

k) unitățile de gospodărire co
munală, administrarea parcuri
lor și zonelor de agrement;

l) oficiile de poștă, telefoane 
ș’ radioficare.

ART. 6. — In funcție de spe
cificul unităților în oare se e- 
«crcită, controlul obștesc va ur
mări respectarea dispozițiilor 
•legale cu privire la i

a) realizarea calității produ
selor și diversificarea sortimen
telor în întreprinderile produ
cătoare de bunuri de consum, 
păstrarea, conservarea și amba
larea corespunzătoare a mărfu
rilor și a materiilor prime;

b) extinderea și îmbunătă
țirea prestărilor de servicii și 
executării de lucrări pentru 
^populație cu respectarea ter
menelor și condițiilor de cali
tate;

c) asigurarea la desfacere a 
sortimentelor de mărfuri stabi
lite fiecărei unități comerciale 
țpo'rivit pi'ofilului acesteia;

d) transportul, manipularea, 
păstrarea și buna gospodărire a 
mărfurilor și produselor do că
tre unitățile producătoare și de 
desfacere;

e) aplicarea strictă a prețu
rilor și tarifelor legale, pre
cum și etichetarea ori afișarea 
lor;

f) cînlărirca, măsurarea sau 
numărarea corectă a mărfurilor 
la vînzare, respectarea grama- 
țjelor stabilite precum și func
ționarea corespunzătoare a apa
ratelor și instrumentelor de cîn- 
lăr l și măsurat;

g) asigurarea asistenței me
dicale a populației în spitale, 
policlinici, circumscripții sani
tare, dispensare și la domiciliu; 
îmbunătățirea continuă a con
dițiilor pentru creșterea căli
tă! ii acestei activități;

h) aplicarea normelor igie- 
n,eo-sanitare în fiecare unitate;

i) asigurarea condițiilor co
respunzătoare de odihnă și tra
tament în stațiunile balneocli
materice:

j) respectarea regulilor de 
prevenire a poluării apelor și 
aerului;

k) întreținerea fondului loca
tiv de stat și modul de utili
zare a fondurilor bănești și ma
teriale destinate în acest scop;

l) utilizarea și întreținerea 
corespunzătoare a utilajelor, a- 
paralurii și instrumentarului cu 
care sînt dotate unitățile pen
tru asigurarea unei cit mai bu
ne serviri a populației;

m) întreținerea și folosirea în 
bune condițiuni a mijloacelor 
de transport în comun, respec
tarea itinerariilor, a graficului 
orar și a tuturor regulilor pri
vind securitatea circulației;

n) administrarea și buna gos
podărire a parcurilor, zonelor 
de agrement și bazelor spor
tive;

o) dezvoltarea spiritului de 
răspundere, a respectului, soli
citudinii și promptitudinii lu
crătorilor din unitățile de ser
vire publică în relațiile cu 
populația;

p) respectarea orariului de 
funcționare a unităților și sla- 
b iirea acestuia ținîndu-se sea
ma de nevoile publicului pe 
care îl deservește,

CAPITOLUL III 
Organizarea 

și functionarea 
echipelor de 

control obștesc
ART. 7. — Echipele de con

trol obștesc se compun din 
B—5 membri și își desfășoară 
activitatea în prezența majo
rității membrilor.

X umărul echipelor de control 
obștesc, compunerea echipelor 
și repartizarea lor pe unități 
ee stabilesc de către consiliile 
municipale, de sector, orășe
nești și comunale ale Frontu- 
tului Unității Socialiste, îm
preună cu comitetele executi
ve ale consiliilor populare și 
consiliile locale ale sindicate
lor în funcție de numărul, 
mărimea și profilul unităților 
ce urmează a fi supuse con
trolului.

ART. 8. — Din echipele de 
control obștesc fac parte mem
bri de sindicat, aleși în 
adunări ale sindicalelor din 
întreprinderi și instituții, inem- 
bri ai organizațiilor Uni
unii Tinerelului Comunist, ai 
cooperativelor agricole, coope
rativelor de consum, cooperati
velor meșteșugărești și ai al
tor organizații obștești și pro
fesionale, aleși în adunări ale 
organizațiilor din care aceștia 
tac parte, precum și femei 
casnice și pensionari aleși în 
adunări cetățenești pe cartiere 
cri pe sate.

Membrii echipelor de control 
ebșicsc se aleg pe timp de 2 
ani.

In raport cu profilul unități
lor în care va fi exercitat 
controlul se vo asigura ca din 
echipele de control obștesc să 
facă garte și specialiști,

ART. 9. — Echipelor de con
trol obștesc li sc eliberează le
gitimații colective, de către 
consiliile municipale, de sector, 
orășenești sau comunale ale 
Frontului Unității Socialiste 
împreună cu comitetele execu
tive ale consiliilor populare.

ART, 10. — Controlul ob
ștesc asupra calității produse
lor, diversificării sortimentelor, 
respectării graficelor dc livra
re a mărfurilor și ambalării 
'Orespunzătoarc a acestora, în 
întreprinderile de stat produ
cătoare dc bunuri dc consum, 
va fi exercitat de către sin
dicate.

De asemenea, sindicatele e- 
xeccită controlul obștesc asu
pra respectării normelor lega
le de protecție și igienă a mun
cii, precum și a regulilor de 
prevenire a poluării apelor și 
aerului în toate întreprinderile 
și organizațiile economice de 
stat.

ART. 11 — Controlul obștesc 
în cămine, internate, cantine 
și instituții medicale pentru 
sludenți și elevi, precum și in 
căminele pentru tineret, va fi 
efectuat de către organizațiile 
Uniunii Tineretului Comunist 
și asociațiile studențești pe ba
za unor norme stabilite de co
mun acord cu Ministerul Invă- 
țămîntului și Ministerul Să
nătății.

ART. 12. — Echipele care 
exercită controlul obștesc în 
maternități, case de naștere, 
spitale de copii, creșe, leagă
ne, grădinițe, cămine și case 
pentru copii preșcolari și șco
lari, precum și în unitățile de 
asistență socială vor fi forma
te cu precădere din femei și 
vor fi îndrumate de comite
tele județene, municipale, oră
șenești și comunale ale fe
meilor.

ART. 13. — In activitatea 
lor, echipele de control ob
ștesc conlucrează cu deputății 
consiliilor populare. Modul 
de conlucrare se stabilește de 
către organele locale ale Fron
tului Unității Socialiste împre
ună cu comitetele executive 
ale consiliilor populare.

ART. 14. — Echipele de con
trol obștesc controlează unită
țile ce le sînt repartizate, de 
cile ori consideră necesar, dar 
nu mai puțin de o dată pe 
lună.

La cererea echipelor de con
trol obștesc, conducătorul uni
tății controlate, și ceilalți sa- 
lariați sau, după caz, ai or
ganizației socialiste din care 
face parte această unitate, sînt 
obligați să prezinte actele ne
cesare efectuării controlului și 
să dea relațiile solicitate.

ART. 15. — Constatările e- 
chipelor de control obștesc, 
precum și propunerile de re
mediere a lipsurilor constatate 
se consemnează în registrul 
unic de control și se semnea
ză atît de membrii echipei cîț 
și de conducătorul unității 
controlate sau înlocuitorul său.

ART. 16. — Conducătorul u- 
nității controlate este obligat să 
analizeze deficiențele constatate 
de echipele de control obștesc 
și să stabilească măsuri pentru 
înlăturarea acestora. In cazul în 
care înlăturarea deficiențelor 
necesită timp, conducătorul vi
ni lății controlate va comunica, 
in cel mult 5 zile, organizației 
socialiste din care face parte 
unitatea, măsurile luate și va 
face propuneri pentru înlătu
rarea deficiențelor care depă
șesc competența sa.

Măsurile luate de conducăto
rul unității controlate și de cel 
al organizației socialiste din ca
re face parte unitatea contro
lată, se consemnează în regis
trul unic de control, precizîn- 
du-se termenul de executare și 
persoana care răspunde de în
deplinirea lor.

ART. 17. — Dacă echipele de • 
control obștesc apreciază că 
faptele constatate constituie 
contravenții sau infracțiuni, vor 
sesiza, după caz, organele com
petente să aplice sancțiunile 
contravenționale, sau organele 
de urmărire penală; dacă fap
tele constatate constituie aba
teri în sarcina conducătorului 
unității, sau sînt de competen
ța comisiei de judecată, vor se
siza conducerea organizației so
cialiste din care face parte u- 
nilatea pentru a lua măsuri co
respunzătoare.

ART. 18. — In cazul cînd e- 
chipele de control obștesc con
stată, că unitățile controlate 
produc sau pun în vînzare măr
furi care, prezintă pericol pen
tru sănătatea populației, vor 
sesiza de îndată conducerea or
ganizației socialiste din care 
face parte unitatea și organele 
competente pentru a lua, po
trivit legii, măsurile necesare. 
Pină la luarea acestor măsuri 
se interzice producția sau vîn- 
zarea acelor mărfuri.

ART. 19. — Conducătorii u- 
nităților controlate, precum și 
conducătorii și alți angajați ai 
organelor ierarhic superioare, 
care se fac vinovați de lipsă 
de interes în examinarea sau 
valorificarea constatărilor și 
propunerilor făcute de echipele 
de control obștesc răspund, dis
ciplinar, material, administrativ 
sau penal, după caz, potrivit 
legii.

Salariații și membrii coope
ratori din unitățile controlate 
răspund disciplinar, material, 
administrativ sau pena), după 
caz, pentru deficiențele consta
tate în surcina lor.

ART. 20. — Echipele de con
trol obștesc vor solicita Spri

jinul organizațiilor de sindicat 
din unitățile controlate în ve
derea rezolvării operative a 
constatărilor făcute. Deficien
țele din activitatea salariaților 
sau membrilor cooperatori, con
statate de către echipele de con
trol obștesc, vor fi analizate 
în colectivul dc muncă din ca
re aceștia fac parte, în adu
nările grupelor sindicale sau 
ale cooperatorilor, în scopul 
combaterii și înlăturării lor.

Periodic, conducătorii unități
lor supuse controlului, vor pre
zenta în adunările organizați
ilor sindicale, informări asupra 
modului în care au fost rezol
vate constatările și propunerile 
făcute de către echipele de con
trol obștesc. La aceste adunări 
vor fi invitați și membrii e- 
chipelor care au efectuat con
trolul.

ART. 21. — Echipele dc con
trol obștesc, cu sprijinul Con
siliilor locale ale Frontului U- 
nității Socialiste, vor prezenta 
anual, în fața cetățenilor din 
cartiere, comune sau sate, dări 
de seamă despre activitatea 
desfășurată. La aceste adunări 
vor participa reprezentanți ai 
organizațiilor de masă și ob
ștești. ai organelor locale alo 
puterii de stat și conducătorii 
unităților controlate.

ART. 22. — Ministerele și 
celelalte organe centrale în 
subordinea cărora se află or
ganizații socialiste în care se 
efectuează controlul obștesc, 
precum și comitetele executive 
ale consiliilor populare, vor a- 
naliza împreună cu împuterni
ciți ai Frontului Unității So
cialiste, sesizările și propune
rile făcute de către echipele de 
control obștesc, modul cum a- 
-estea au fost soluționate și vor 
lua măsuri pentru continua îm
bunătățire a activității unită
ților producătoare de bunuri 
de consum, de aprovizionare și 
de servire a populației.

De asemenea, ministerele, ce
lelalte organe centrale și co
mitetele executive ale consili
ilor populare vor asigura uni
tăților din subordinea lor, su
puse controlului obștesc, regis
trul unic de control potrivit 
modelului tip ce va fi stabilit 
de Consiliul Național al Fron
tului Unității Socialiste.

ART. 23. — Organele ierarhic 
superioare organizațiilor socia
liste ale căror unități au fost 
controlate, altele decît cele pre
văzute la art. 22, vor examina 
periodic împreună cu consiliile 
locale ale Frontului Unității 
Sooialiste constatările echipelor 
de control obștesc și vor stabili 
măsurile necesare pentru solu
ționarea propunerilor făcute și 
înlăturarea lipsurilor.

ART. 24. — Comitetele exe
cutive ale consiliilor populare 
județene, al municipiului Bu
curești, ale sectoarelor munici
piului București, municipale și 
orășenești, inspectoratele de stat 
precum și alte organe și orga
nizații de stat și cooperatiste 
cu atribuții de conducere, co
ordonare sau control a activi
tății unităților supuse contro
lului obștesc vor sprijini con
siliile locale ale Frontului U- 
nității Sooialiste, cu cadre de 
specialitate, pentru instruirea 
echipelor de control obștesc.

ART. 25. — Presa centrală și 
locală, radioul, televiziunea și 
cinematografia vor informa sis
tematic opinia publică asupra 
activității echipelor de control 
obștesc.

CAPITOLUL IV 
Dispoziții finale
ART. 26. — In exercitarea 

drepturilor și în îndeplinirea în
datoririlor ce le revin, mem
brii echipelor de control ob
ștesc se bucură dc protecția 
legii ca și persoanele care în
deplinesc funcții ce implică e- 
xercițiul autorității de stat.

Inspectoratul de stat pentru 
controlul calității produselor, 
Inspectoratul Comercial de Stat. 
Inspectoratul sanitar de Stat și 
organele de miliție sînt obli
gate să sprijine echipele de 
control obștesc, la cererea a- 
cestora.

ART. 27. — Membrii echi
pelor de control obștesc care 
nu-și îndeplinesc sarcinile în
credințate sau, prin comporta
rea și atitudinea lor nu cores
pund încrederii ce le-a fost a- 
eordată, pol fi revocați in ace
leași condiții în care au fost 
aleși, la propunerea consiliilor 
locale ale . Frontului Unității 
Socialiste.

ART. 28. — Decretul nr. 665 
din decembrie 1956 privind or
ganizarea și funcționarea con
trolului obștesc asupra unită
ților de stat, Decretul nr. 100 
din 19 februarie 1962 privind 
organizarea controlului obștesc 
asupra fabricării, transportului 
și desfacerii pîinii, Hotărîrea 
Consiliului de - Miniștri și a 
Consiliului Central al Sindica
telor nr. 681 din 1 iunie 1960 
privind introducerea și organi
zarea controlului obștesc în u- 
nilățile sanitare teritoriale, sa
natoriile balneoclimaterice și 
casele de odihnă. Regulamen
tul pentru organizarea și func
ționarea controlului obștesc a- 
supra fabricării, transportului 
și desfacerii pîinii aprobat prin 
Hotărîrea Consiliului de Miniș
tri nr. 146 din 22 februarie 
1962, precum și orice alte dis
poziții contrare, se abrogă.

ART. 29. — Prezenta lege 
intre în vigoare după 30 de 
zile de la publicare.

c———
Puțin timp a trecut dc la 

primele săpături efectuate ]>e 
terenul viran din apropie
rea Centralei termice nr. 5 
din cartierul Aeroport — Pc- 
boșnni și fata dc allâd.ită a 
locului aproape că nu mai 
poate fi reconstituită in me
morie. S-au executat săpa
turi, autobasculantele au a- 
dus zeci de metri ctibi dc 
materiale de umplutură, mi 
apărut țăruși, betoniere, co- 
fraje. Micul șantier, aflat în- 
tr-o fază dc lucru destul de 
avansată, trădează deja prin 
conformația ce o arc, prin 

! cîlcva clemente caracteristi
ce. lucrarea finală : un 
ștrand.

i Intr-adevăr,' este vorba de 
ștrandul care-/ se execută 
de efitre consiliul popular 
municipal în cadrul planului 
dc înfrumusețare din acest 
an. 14! fața locului, suprave
ghind neîntrerupt desfășura
rea lucrărilor l-am înlîlnit 
pe tovarășul Emilian Tomu- 
Icscu, vicepreședintele ,c,on- 

I siliului popular municipal.
care ne-a pus în temă cu 
stadiul lucrării și cîteva a- 

k_ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _

SE CONTUREAZĂ VIITORUL 
ȘTRAND AL PETROȘANIULUI

Preocupări și cerințe
mănunte mai esențiale pri
vind dimensiunile ci.

..Primul ștrand al Pclro- 
șantalul I . :
va fi compartimentat astfel 
incit sâ poată primi diferi
te categorii de amatori, in- 
ccpînd <lc La copii cărora le 
este rezervat un comparti
ment cu adincimca de 1.15 
metri, continuind cu începă
torii care vor dispune de un 
compartiment cu o adincime 
intre 1.15—1,70 metri și sfîr- 
șind cu ailulții. Aceștia din 
urmă vor dispune de al 3-lea 
compartiment, cel mai mure, 
cu adincimca intre 1.90—3 
metri, precum și <le un bazin 
tie I metri pentru săriturile 
de la trambulină. Trambuli
nele vor fi și ele de moi 
multe categorii : două cu 
înălțimea de 1 metru (față

de nivelul apei), și cile una 
de 3, 5 și 7,50 metri. De re
ținut că in cel <lc-al 3-lea 
compartiment, pentru adulți. 
sc vor amenaja 5 culoare 
pentru concursuri. Copiii vor 
avea la dispoziție și clasicul 
tobogan. Ca amenajări su
plimentaro ștrandul va dis
pune in final dc cabine, 
vestiare, dușuri, plajă de 
nisip și dc iarbă, un mic bu
fet al alimentației publice. 
Se preconizează pentru viitor 
chiar amenajarea unei insta
lații de ultraviolete'.

Lucrarea se execută, după 
cum se știe, prin contribuția 
cetățenilor. Am notat ca un 
sprijin deosebit cel adus de 
colectivele dc la T.C.M.M., 
Grupul II construcții, I.L.H.S., 
șantierul 71 construcții 
C./'.R., I.G.L. I.T.L., I.G.C.,
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(Urmare din pag. 1)

tuși, preparatori ai cărbune
lui. Ultima orientare a aces
tei instituții prestigioase a 
fost în anul școlar 1969—1970 
cînd a fost destinată în ex
clusivitate pregătirii mecani
zatorilor mineri la curs de 
zi (învățămîntul seral, mese
rii cu caracter mecanic).

In cei 50 de ani de exis
tență școala a parcurs o cale 
sinuoasă dar de un evident

Este un moment solemn cînd 
trebuie să ne întrebăm i 
ne-ani făcut datoria ? Răs
pund fără ezitare că da. Eu 
am fost și sînt cu elevii se
ver, dar drept’; ei trebuie să 
știe că viața e serioasă, cu 
fiecare an responsabilitatea 
fiecăruia e mai solicitată, 
îmi întîlnesc foștii elevi în 
toată țara, foarte mulți din- 
trei ei au avut o evoluție 
profesională spectaculoasă. Nu 
avem și noi un merit în a-

0 EVOLUȚIE
progres în limpezirea carac
terului ci, legat din ce în 
ce mai mult de specificul 
industrial dominant în Vajea 
Jiului — exploatarea cărbu
nelui. Prestigiul dobîndit în 
acest timp nu este deloc un 
cuvînt lipsit de conținut. 
Oricînd ți se oferă aici o 
foarte bogată exemplificare 
asupra absolvenților aflați as
tăzi în diferite munci și pos
turi de răspundere. Noi am 
reținut doar cîteva nume i 
inginerii Vasile Ciriperu, Gh. 
Iliescu, Petre Albăstroiu, Ște
fan Somlo, Dumitru Popea- 
năș, Emilian Meiuș, dr. ing. 
Petru Roman. Sînt nume cu
noscute și concludente pen
tru zeci de serii de absol
venți.

— Funcționez în această 
școală din anul 1950, ceea ce 
însemnează că sînt cel mai 
vechi în colectivul nostru di
dactic — ne spunea prof. 
Virgil Murgu, director ad
junct al școlii. La jumătatea 
lunii iunie vom sărbători 
semicentenarul acestei școli.

PRESTIGIOASA
ceasta împlinire armonioasă 
a lor?

De 21 de ani viața profe
sorului de gradul I Virgil 
Murgu — decorat cu .Meda
lia Muncii" și cu „Ordinul 
Muncii’* clasa a IlI-a — s-a 
contopit cu a școlii profe
sionale din Lupeni, înzes
trată acum cu laboratoare și 
ateliere, care dau învățămîn- 
tului o mai mare eficacitate, 
cu săli de clasă, de lectură, 
club, terenuri sportive, for
mații artistice care desfată 
nu numai elevii școlii, ci tot 
orașul. In cei 50 de ani școala 
profesională a urcat pe o cul
me de unde domină orașul 
Lupeni, oraș al minerilor. An 
de an, pe poarta școlii coboa
ră noi și noi serii de absol
venți, acei care introduc în 
abataje noua tehnică mi
nieră.

...In strălucirea lor meta
lică, obiectele expoziției Șco
lii profesionale din Lupeni 
ascund și oglindesc o muncă 
îndelungată și o tradiție bine 
consolidată.
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Ce-i frumos în reali
tate ii frumos și în fo
tografie. Perspectivă spre 
gara Petroșani.

Foto i I. VIOREL

PROGRAMUL I •: 7,00 Radio
jurnal; 9,00 Buletin de știri; 
9,30 Memoria pămîntului româ
nesc; 10,00 Buletin de știri; 
10,05 Muzică populară din Ba
nat; 10,30 Fonoteca pentru co
pii; 11,00 Buletin de știri: 11,05 
Din folclorul muzical al popoa
relor; 11,15 Consultație juridi
că; 11,25 Prietenii muzicii co
rale; 12,00 Formația Huria Rop- 
cea; 12,10 Un interpret și ro
lurile sale; 12,30 Intîlnire cu 
melodia populară și interpre-

E. M. Dîljn. E. M. Llvczcnl, 
colective ai căror conducă
tori au înțeles, cu multă răs
pundere. să sprijine preocu
pările consiliului popul.ir. 
O participare activă la exe
cutarea unor operații n'ile 
șantierului au dovedit și ele
vii Școlii generale nr. 5, 
sub conducerea profe ;<>rtilui 
Mihai Ferenozi, director ad
junct, care au prestat preți
oase ore de munca patrioti
că. Același lucru se poate ri- 
firma despre numeroși pen
sionari din cartierul Acro- 
porl, care nu contenesc să și 
dovedească hărnicia ca și 
înțelegerea majoră a faptu
lui că sprijinul lor es'.c deo
sebit dc util.'

Cu toate acestea, mai este 
loc și pentru aportul altor 
cetățeni.,Sînt așteptate, la 
fața locului, organizații ale 
U.T.C. cu o recunoscută ca
pacitate de muncă, -int aș
teptați entuziaștii cetățeni ai 
orașului care să sprijine -,r- 
ganele locale astfel ca lu
crarea -să fie termina'..’! la 
teimenul planificat: l iulie 
J971.

I M.

I
I

Pomul de I 
mai); LO- •

PETROȘANI 7 Noiembrie : 
Los Tarantos (27—30 mai); 
Republica : De 7x7 (27—30 
mai); PETRILA : 
crăciun (29—31
NEA — Minerul: B. D. in
tră în acțiune (27 — 30 mai); . 
ANINOASA : Răzbunarea |
sfîntului (30—31 mai) ; VUL- i 
CAN : Cinci pentru infern | 
(27—29 mai); BARBATENI : |
Sentința (29—30 mai) : PA- |

I ROȘENI : Pensiune pentru 
I holtei (30—31 mai).

tul preferat; 13,00 Radiojurnal: 
13,15 Avanpremieră cotidiană; 
13,27 Cînlecul e pretutindeni: 
14,00 Compozitorul săptăminii: 
14,40 Vechi melodii jxjpulare: 
15,00 Buletin de știri; 15,05 Re
vista economică; 15,30 Pagini 
vocale și orchestrale din mu
zica de estradă; 16,00 Radio
jurnal; 16.30 Autograf muzical 
Aurel Giroveanu; 17,00 Pentru 
patrie; 17,30 Concert de muzi
că populară; 18,00 Orele serii; 
20,00 Tableta de seară; 20,05 
Zece melodii preferate; 20,40 
Cînlă Ion Luican; 20,55 Știința 
la zi: 21,00 Bijuterii muzicale: 
21,30 Revista șlagărelor; 22,09 
Radiojurnal: 22.30 Concert de 
seară; 22,55 Moment poetic; 
23,00 Concert de scară (conti
nuare); 24,00 Buletin de știri: 
0,03—6,00 Estrada nocturnă.
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22,40 Telejurnalul de noapte. |

a

„Glu-

emisi-

l>« s< hiderea emisiunii. 
Tcleșcoală. Fizică — 
clasa 11 XH-a : Noțiuni 
«le fizica solidului. Con
duct ibilitatea electrică. 
Matematică — clasa 
XlI-a : Probleme de
naliză matematică (III). 

18,00 Căminul.
18,50 Lumea copiilor:

me... cu tilc“.
19.10 Tragerea Loto. 
19,20 I 001 dc seri —

une pentru cei mici.
19.30 'Telejurnalul dc scară. 

Sport.
20.10 Reflector.
20,25 Film artistic: „Asul 

pică" — producție 
studiourilor din R. 
Cehoslovacă.

21,55 Cadran internațional.

S.

La expoziția 
pe țară

Peste cîtva timp, la Palatul 
pionierilor din București, so 
va deschide o expoziție na
țională cuprinzînd lucrări ale 
copiilor care activează în ca
drul cercurilor de pe lîngă 
casele pionierilor. Copiii de 
la Casa pionierilor din Petro
șani participă la această ex
poziție cu mai multe lucrări 
de broderie artistică și me
canică fină.

TEATRUL
DE STAT
„TAITA 
JIULUI" 

PJETROȘANi 
angajează 
• ȘEF DE 
DEPOZIT

Condițiile dc studii, stagiu 
și salarizare se comunică 
celor interesați la sediul 
teatrului sau la telefon 1236.
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EXPLOATAREA MINIERA 
BARBATENI 

anunță concurs pentru ocuparea 
următoarelor posturi:

• maistru aeraj
• 5 măsurători de gaie
Condițiile de vechime și sa

larizare sînt cele prevăzute de 
H.C.M. nr. 914|1968.

Concursul va avea loc 
în data de 30 mai 1971, 
ora 9, la sediul unității.

Adele necesare vor fi prezentate la biroul 
personal pină în data de 29 mai 1971.

Informații suplimentare se pot primi zilnic 
de la serviciul plan urmărire, producție.

Ș5

1
$
N
$

§ $ I șI
sI
I
sI
§

8,30 Deschiderea emisiunii. 
Sport și sănătate.

9,00 Matineu duminical pen
tru copii.

10,00 Vioța satului.
11.15 Albumul compozitorilor 

români. Gheorghe Dumi
trescu.

12,00 De strajă patriei.
12.30 Trofeul de lo Efes. Re

portaj de Troian Buhlea.
13,00 Emisiune in limbo ma

ghiară.
14.30 Postmeridian. Magazin 

duminical.
15,00 Fotbal : C.F.R. Cluj - 

Rapid (Divizia națională 
A) repriza 1 - Transmi
siune de la Cluj.

15.45 Turism „Chemarea narci
selor". Coleidoscop.

16,00 Fotbal : C.F.R. Cluj 
Rapid - repriza o ll-a.

16.45 Continuarea emisiunii 
Postmeridion.

17.20 Hondbol masculin : Stea
ua - Dinamo București. 
Transmisiune de la Sta
dionul Dinamo.

18.30 Serial pentru tineret : 
Planeta giganților (II).

19.20 I 001 de seri.
19.30 Telejurnalul de seoră. 

Sport.
20,00 Reportajul săptăminii. 

Taine in lut.
20.30 Film artistic : Operațiu

nea Cicero.
22.15 Intîlnire cu opereta. Se- 

lecțiuni din celebra ope
retă „Liliocul" de Johonn 
Strauss în interpretarea 
ansamblului Operei Ro
mâne din București.

22.45 Telejurnalul de noopte. 
Sport.

10,00—11,00 Teleșcoolo. Litera
turo română. Chimie. 
Deschiderea emisiunii. 
Revista literară Tv. 
De ziuo voastră, 
Publicitate.
1 001 de seri. 
Telejurnalul de 
Sport. 
România '75. Un 
de noi locuri de muncă. 
Seară de teotru : Ulti
ma întrebare de Ștefan 
Berciu.
Breviar juridic.

18.00

20,10

21,45

9

copii !

seoră.

Programul
pentru

săptămîna
viitoare

4 LUNI 31 MAI

18.00

18.15
18,45
19.15

19,20
19.30

20,10

21,40

22.30

22,50
23,00

Deschiderea emisiunii. 
Muzică populofâ in in
terpretarea grupului vo
cal „Miorițo", dirijat de 
George Vancu.
Scena.
Stop-cadru.
Tragerea de amortizare 
ADAS.
1 001 de seri. 
Telejurnalul de seară. 
Sport.
Un eveniment artistic : 
Hamlet Io Elsinor (II) de 
William Shakespeare. 
Steaua fără 
zică ușoară.
Deșliu.
Imogini din 
reeonă.
Telejurnalul
închiderea emisiunii.

22,00 In turneu la București... 
trio-ul Dave Brubeck. 
Invitatul formoției, saxo
fonistul Gerry Mulligan.

22,50 Telejurnalul de noapte.

< MIERCURI 2 IUNIE

18,00

18.40
19,10
19,20
19,30

nume — mu- 
prezintă Dan

R. P. D. Co-

de noapte.

20.10
20.30

Deschiderea emisiunii. 
Ex-terro ’71 — emisiune- 
concurs de construcții 
tehnice pentru pionieri 
și școlori.
„Mult e dulce și ku- 
mooso..."
Confruntări.
Tragerea Pronoexpies. 
1001 de seri.
Telejurnalul de seară. 
Sport.
Reflector.
Fotbal — Finolo „Cupei 
campionilor europeni" : 

Ajox Amsterdam — Pa- 
nothinoikos Ateno. Trans
misiune directă de Io 
stadionul Wembley din 
Londra.

Aventuri în epoca de 
piatră. Film de desene 
animate.
Secvențe italiene. 
Telejurnalul de noapte.

+ JOI 3 IUNIE

17.30 Deschiderea emisiunii. 
Emisiune in limba ma
ghiară.

18.30 Lo volan - emisiune 
pentru conducătorii auto.

18.50 Timp și anotimp în agri
cultură.

19,15 Publicitote.
19,20 1 001 de seri.
19.30 Telejurnalul de seară. 

Sport.
20,10 Ateneu. Emisiune de 

actualitate muzicală.
20,25 Ancheta TV. Un „lînibet" 

de toblă.
21,05 Urmărirea cea nrare. Film 

de montaj.
22,05 Codron internațional.
22.50 Telejurnalul de noapte.

4 VINERI 4 IUNIE

17,00 Deschiderea emisiunii.
Teleșcoolă.
Consultații pentru exa
menul de odmitere : 

Istorie : Războiul pen
tru independență. 
Biologie : Ullrostruc- 
tura celulei.
Fizico : Legi de con
servare in fizică. Pro
bleme.

18.00 Căminul.
18,50 Lumeo copiilor.
19.10 Tragerea Loto.
19,20 1 001 de seri.
19,30 Telejurnalul de seoră. 

Sport.
20.10 Reflector.
20.25 Moi aveți o întrebare ? 

Din nou despre inimă.
21.25 Film artistic : HăiLuiții- 

Un film cu Dirk Bogarde 
și Elisabeth Sellers. Pre
mieră pe țară.

22,45 Telejurnalul de noapte

0

O

0

4 SIMBATA 5 IUNIE

emisiunii, 
limbo <jer-

lele I 
băieți 1

16.15 Deschiderea 
Emisiune în 
mano.

18,00 Bună seara, 
Bună searo,

19.15 Publicitate.
19.20 1001 de seri.
19.30 Telejurnalul de seara. 

Sport
20.10 lele-enciclopedia. Abo

rigeni. Brevior. Catch.
21,00 Film serial : Incoruptibi

lii.
21.50 Amatori... de divertisment
22,40 Telejurnalul de noopte
22.50 Săptâmina sportivă.

s

s
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<lîn Milano a avut loc

împotriva imperialismului

Peste 500
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Deturnarea unui avion
românesc de către

un grup de infractori

(Agerpres)

tor austriece extrădarea infrac
torilor, returnarea avionului, pa
sagerilor și echipajului.

ul-
în

de 
vor
pe 

ae-

și P.C.I. 
socialism 
prietenie 

cele două

expoziție de acest 
lume. Șaisprezece 
dintre care patru 
pentru prima da-

Prelungirea 
mandatului forțelor

Prezentarea oficială a volumului

socialismului și al luptei

O.N.U. în Cipru
NAȚIUNILE UNITE 27 (A 

gerpres). — Consiliul de Se
curitate a hotărît în unanimi
tate prelungirea cu o perioa
da de încă șase luni — pînă 
la 15 decembrie 1971 — a 
mandatului forțelor O.N.U. din 
Cipru. Rezoluția adoptată ce
re celor două comunități din 
insulă — greacă și turcă — să 
manifeste moderație și să con
tinue negocierile începute. Es
te exprimată speranța că aces
tea vor înregistra în viitoare
le șase luni, progrese sufici
ente pentru a se permite re
tragerea sau reducerea substan- 

efectivelor foițe’or

PEKIN 27 (Agerpres). — 
genția China Nouă anunță 
guvernele Republicii Populare 
Chineze și Republicii Austria 
au hotărît, în conformitate cu 
principiile respectării mutuale 
a suveranității și integrității 
teritoriale, neamestecului în tre
burile interne, egalității și a- 
vantajului reciproc, să-și acorde 
recunoașterea reciprocă și să 
stabilească relații diplomatice 
de la 28 mai 1971, urmînd să

facă schimb de ambasadori în 
decursul viitoarelor șase luni.

In comunicatul comun trans
mis de agenția menționată se 
arata că guvernul chinez res
pectă statutul de neutralitate 
al Republicii Austria, iar gu
vernul austriac recunoaște gu
vernul R. P. Chineze ca unicul 
guvern legal al Chinei.

Guvernele celor două 
relevă comunicatul, au 
de acord să ofere toată

țări, 
căzut 
asis-

ROMA 27 — Coresponden
tul Agerpres, Nicolae Puicea, 
transmite : La sediul Casei 
centrale de cultură din Mi
lano a avut loc. miercuri 
seara, prezentarea oficială a 
volumului „Nicolae Ceaușescus 
România pe drumul socialis
mului și al luptei împotriva 
imperialismului**, apărut re
cent în Italia. Luînd cbvîn- 
tul cu acest prilej, profeso
rul universitar Carlo Sali
nari, autorul prefaței volu
mului, a subliniat.importanța 
deosebită și semnificația a- 
pariției în limba italiană a 
primei culegeri de scrieri și 
cuvîntări ale președintelui 
Ceaușescu, care >feră citi
torilor italieni, tuturor pri
etenilor României și celor in
teresați să cunoască dezvol
tarea socialistă a acestei țări 
o sursă directă de a aprecia 
personalitatea puternică a lui 
Nicolae Ceaușescu, de in
formare asupra probleme
lor majore interne și in
ternaționale pe care secre
tarul general al P.C.R. le-a 
abordat cu diferite ocazii. 
Volumul de articole și cu
vîntări, a spus Salinari în 
continuare, facilitează înțe
legerea unor probleme pri
vind construcția socialismu
lui în România și definește

contribuția creatoare pe ca
ro Nicolae Ceaușescu, a adu
s-o personal în activitatea de 
partid, în dezvoltarea econo
miei, în înflorirea culturii 
și în alte domenii. De ase
menea, volumul are o mare 
importanță pentru comuniș
tii italieni, date fiind lupta 
comună a P.C.R. ' 
pentru pace și 
și relațiile de 
Lățească dintre 
partide, a subliniat Salinari.

In fața celor prezenți — 
personalități ale vieții poli
tice și culturale, deputațl, 
oameni de știință, ziariști — 
Ion Popescu-Puțuri, membru 
al Consiliului de Stat, direc
torul Institutului de Studii 
Istorice și Social-politice de 
pe lîngă C.C. al P.C.R., a 
făcut o prezentare a volu
mului.

Vorbitorul a răspuns apoi 
la întrebările puse de cei 
prezenți privind unele as
pecte ale construcției socia
lismului în România.

Cu ocazia acestei manifes
tări, în holul Casei centrale 
de cultură, precum și în li
brăriile milaneze au fost ex
puse standuri cu volumul de 
articole și cuvîntări ale tova
rășului Nicolae Ceaușescu.

tența necesară instalării și în
deplinirii funcțiunilor ambasa
delor în capitalele lor respec
tive. pe baza egalității și a- 
vantajului reciproc. conform 
practicii internaționale.

Comunicatul a fost semnat 
în ziua de 26 mai la Bucu
rești de către ambasadorul Re
publicii Populare Chineze în 
România, Cian Hai-fun, și am
basadorul Republicii Austria în 
România, Eduard Tschop.

In ziua de 27 mai a. c„ un 
grup de 6 infractori urmăriți de 
organele de cercetare 
pentru săvîrșirea unor 
țiuni i tîlhărie, accident 
eulație, deținere ilegală 
mament, sechestrare de 
ne și amenințare cu moartea, 
unii avînd și antecedente pe
nale, încercând să se sustragă 

‘de la răspunderea pentru fap
tele comise, prin folosirea ar
melor de foc au pătruns pe ae-- 
roportul din Oradea, au ata
cat echipajul unui avion cu 
pasageri, TAROM, care urma 
să efectueze cursa Oradea — 
București, obligîndu-1 să deoo- 
leze și să aterizeze pe un ae
roport din Austria.

Organele de stat competente 
românești au cerut autoritățî-

penală 
infrac- 
de cir- 
de ar

pe rsoa- r 
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SALON DE AERONAl/ELCA

Vizita tovarășului Ion Păfan 
în Mauritania

NOUAKCHOTT 27 (Ager
pres). — La 26 mai, delegația 
guvernamentală română con
dusă de Ion Pățan, vicepre
ședinte al Consiliului de Mi
niștri, a sosit în capitala Mau- 
ritaniei într-o vizită oficială. 
La aeroport, delegația a fost 
întîmpinată de ministrul afa
cerilor externe, H. O. Mouk- 
nass, și de alte oficialități.

In aceeași zi, șeful delega
ției române a fost primit de 
președintele Republicii Isla
mice a Mauritaniei, Moktar 
Ould Daddah. Cu acest pri
lej, Ion Pățan a transmis pre

ședintelui Mauritaniei un me
saj de prietenie din partea 
președintelui Consiliului de 
Stat al Republicii Socialiste 
România, Nicolae Ceaușescu.

In cursul convorbirii, care 
s-a desfășurat într-o atmosfe
ră de prietenie și cordiali
tate, au fost examinate pro
bleme privind dezvoltarea re
lațiilor bilaterale, precum și 
probleme internaționale de 
interes comun.

Seara, președintele Moktar 
Ould Daddah a oferit un di
neu în onoarea delegației gu
vernamentale române.

de definufi 
politici 
închisorile

La sfîrșitul acestei luni, 
aeroportul Le Bourget lîngă 
Paris va găzdui tradiționalul 
„Salon al aeronauticii", con
siderat drept cea mai im
portantă 
gen din 
națiuni 
prezente 
tă — este vorba de Japonia, 
Spania, Israel și Danemar
ca — vor prezenta, între 27 
mai și 6 iunie, cele mai mo
derne realizări în materie 
de transport aerian, și de 
cucerire a spațiului cosmic, 
precum și rezultatele de 
timă oră ale cercetărilor 
aceste domenii.

Specialiștii, și alături 
ei publicul vizitator, îi 
putea privi și compara 
cei doi „copii teribili** ai 
ronauticii, avioanele super
sonice „Tupolev 144" și „Con- 
corde“, realizări ale con
structorilor sovietici și. res
pectiv. francezi și englezi.

Absenți de la parada 
transportului supersonic, con
structorii de avioane ameri
cani vor expune patru exem
plare de „super-jet", auten
tice „săli de bal zburătoare", 
după cum le-a caracterizat 
un comentator al agenției 
France Presse. Demonstra
ția „uriașilor" va fi deschi
să de „Boeing 747", avion 
introdus pe liniile aeriene

de peste un an de zile. Vor 
fi prezente, de asemenea, 
„C-5A Galaxy’* — cel mai 
mare avion din lume aflat 
în serviciu, trireactorul- „DC- 
10", care poate transporta 
350 pasageri și care va fi 
dat în exploatare anul viitor 
și „Tristar**, cu o capacitate 
similară. Alături de „uriașii" 
supersonici, în holurile „Sa
lonului de aeronautică" vor 
figura și cîteva machete de 
avioane aparținînd „etajelor" 
inferioare ale transportului 
aerian cu o viteză mai mică 
decît aceea a sunetului i ma
cheta, în mărime naturală, a 
„Airbus"-ului realizat, în 
colaborare, de Franța și 
R.F.G., care va avea o capa
citate de 250 de locuri, ur- 
mînd să efectueze primul ’< 
zbor în 1972. și prototipul 
avionului „Mercur**, construit 
în vederea asigurării trans
portului a 150 de pasageri.

Printre „atracțiile" de Ia 
Le Bourget vor figura două 
sisteme de detectare a ar
melor. construite în Statele 
Unite în scopul depistării pi
raților aerului. Aceste siste
me au rămas secrete pînă 
acum pentru a evita riscul 
descoperirii de către amatorii 
de piraterie a unor mijloace 
de dereglare a aparaturii e- 
lectronice.

Cel mai important Ioc în 
sălile expoziției este rezervat 
realizărilor privind cuceri
rea spațiului cosmic.

Uniunea Sovietică va ex
pune, printre altele, e cabi
nă „Soiuz**, cea mai modernă 
dintre navele sale spațiale Și 
o machetă a vehiculului lu
nar „Lunohod".

Statele Unite prezintă 
capsula navei spațiale „Apol
lo 14", jeepul lunar care va 
servi echipajului navei „A- 
pollo 15", a cărei lansare 
urmează să aibă loc peste 
cîteva săptămîni, laboratorul 
orbital „Skylab", o navă spa
țială în miniatură, sonda „VI- 
king“, care ar urma să se 
plaseze pe Marte și, o roca 
lunară în greutate de 300 

*g. Echipajul navei .Apollo 
14“ va rămîne la Paris pe 
toată durata expoziției, pe
rioadă în cursul căreia între 
cosmonauții americani si cei 
sovietici, de asemenea pre
zenți în capitala Franței, va 
avea loc un rodnic schimb 
de experiență, fapt devenit.’ 
de altfel; tradițional.

Ediția din acest an n „Sa
lonului de aeronautică** se 
va încheia în ziua de 5 iu
nie cu o prezentare în zbor 
a aparatelor expuse, urmată 
a doua zi de o paradă aeri-
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spaniole
MADRID 27 (Agerpres). 

In cadrul unei conferințe 
presă, ținută intr-un loc secret 
marți noaptea, mai multe femei 
spaniole au relatat pe larg u- 
nui grup de șapte ziariști stră
ini, condițiile inumane în care 
sînt întemnițați soții lor, de
ținuți politici. După cum re
latează agenția Reuter, partici
pantele la această conferință 
au precizat că în închisorile 
spaniole se află în prezent pes
te 500 de deținuți politici, iar 
cîteva mii de alte persoane ur
mează să fie judecate. Ele au 
arătat că între aceștia se află 
membri ai partidului comunist, 
naționaliști basci, membri ai 
„Comisiilor muncitorești** (orga
nizații sindicale ilegale) și ai 
altor mișcări politice și sociale.

Elemente neofasciste, ră
mase încă neidentificate, au 
atacat, în cursul nopții de 
marți, sediul unei secții a Par
tidului Social-Democrat, situ
at într-o zonă de la marginea 
Romei. Acțiuni cu caracteu 
provocator au fost întreprinse 
și asupra unei secții a parti-; 

’ Italian. Poli-» 
deschis e an-»

dului Comunist 
ția din Roma a 
chetă.

Chi-

Bavaria, prici-

cerile Externe. Vizita are loc 
într-o perioadă în care rela
țiile noastre cu R.P.
neză au atins un nivel favo
rabil de dezvoltare și cînd 
se deschid noi posibilități 
pentru continua promovare 
a raporturilor bilaterale, a 
adăugat Dragoliub Vuița.

Vremea în vestul Europei

COMENTARIUL ZILEI

americane

Starea -atmosferică a re
zervat surprize în ultimele 
zile în unele țări europene. 
Astfel, în Spania a revenit... 
iarna. In numeroase regiuni 
din centrul și nordul acestei 
țări a nins, iar la Madrid 
mercurul termometrelor s-a 
apropiat de zero grade. O a- 
semenea vreme în luna mai 
nu a mai fost cunoscută în 
Spania de aproape 100 de

Furtuni și ploi torențiale 
s-au abătut asupra landului 
vest-german “ 
nuind mari pagube culturi
lor agricole. In unele zone, 
grindina a distrus în între
gime culturile, iar în altele, 
incendiile provocate de căl
dura excesivă au produs pa
gube evaluate la 1,3 milioa
ne mărci.

In Grecia, autoritățile din 
Atena au cerut populației

să folosească cu cea mai ma
re grijă apa, pentru a se e- 
vita raționalizarea acesteia. 
Ministerul Lucrărilor Publi
ce a avertizat că lacul de a- 
cumulare do lingă Maraton, 
care reprezintă rezervorul 
principal de apă potabilă, 
„se golește cu repeziciune" 
din cauza căldurii excesive 
și a consumului masiv

£ Mirko Tepavaț, secretar 
de stat pentru afacerile ex
terne al R.S.F. Iugoslavia, 
va face, între 8 și 15 iunie, 
o vizită oficială în Republi
ca Populară Chineză, la in
vitația guvernului chinez, a 
anunțat Dragoliub Vuita, 
purtător de cuvînt în Secre
tariatul de Stat pentru Afa-

australian aGuvernul _______  _
inițiat măsuri în vederea an-« 
gajării unui dialog cu Rep'i-* 
blica Populară Chineză, a de
clarat primul ministru al Au-» 
straliei, William McMahon. 
După cum relatează agenția 
Associated Press, el a relevai 
că peste 100 de oameni de a- 
faceri australieni au vizitat re
cent Tîrgul internațional de la 
Canton și au- încheiat contracte 
comerciale în valoare de apro-» 
ximaliv 15 milioane dolari au
stralieni.

întrunirea „marilor finan
ciari" ai Occidentului în capi
tala Ba variei urmărește căuta
rea unei soluții — fie și de 
scurtă durată — la actuala cri
ză monetară interoccidentală. 
Chiar din prima zi a întrunirii 
s-au remarcat, însă, două fapte 
care, deși colaterale, au o in
fluență directă asupra lucrări
lor i cursul dolarului față de 
marcă a înregistrat o nouă scă
dere la bursă, iar trezoreria a- 
mericană a anunțat că rezer
vele sale de aur „s-au subțiat" 
In continuare.

A devenit limpede că nu spe
culanții au declanșat criza mo
netară, așa cum au susținut 
unii economiști, ci ei au pro
fitat doar, cu rapacitate, de a- 
numite condiții obiective. Ast
fel, deși balanța comerțului ex
terior al S.U.A. este net favo
rabilă. și, de altfel, comerțul 
exterior nu reprezintă decît 4 
ia sută din produsul național 
brut al Americii, față de 25 
la sută cît reprezintă schim
burile comerciale externe în e- 
conomia altor state capitaliste, 
totuși balanța de plăți ameri
cană este în permanență defi
citară. La Miinchen s-au auzit 
glasuri care reproșeau deschis 
Statelor Unite că „trăiesc peste 
posibilități", adică cheltuiesc

mai mulți dolari decît încasea
ză. Bineînțeles, că această 
„scurgere** de dolari se dato- 
rește, în primul rînd, cheltuie
lilor militare, inclusiv celor le
gate de continuarea războiului 
în Asia de sud-est; și cum do
larul este „moneda de rezer- 
vă“ în virtutea înțelegerilor in- 
teroccidentale, adică, teoretic, 
trezoreria americană este gata 
să schimbe în orice moment

tre delegația americană. Cu a- 
celași număr de mărci se pot 
cumpăra azi mai mulți dolari 
decît înaintea declanșării cri
zei. Experții americani se stră
duiesc să-și convingă interlo
cutorii vest-germani să accep
te în continuare anumite difi
cultăți în numele „solidarității 
occidentale", adică în favoarea 
Statelor Unite. Presiunile exer
citate de S.U.A., care depășesc

dolarii în aur, s-a ajuns în si
tuația paradoxală cînd Banca 
centrală vest-germană deține 
rezerve mai mari de dolari de
cît înseși S.U.A... Pe plan va
lutar, fenomenul s-a tradus prin- 
tr-o „stabilire* a dolarului în 
raport cu alte monede occi
dentale, îndeosebi cu marca 
vest-germană.

Impunerea cursului fluctuant 
al mărcii vest-germane, care a 
fost înfățișat la Miinchen ca un 
paleativ ce ar putea dura șase 
luni (dar nimeni nu a garan
tat o dată precisă pentru resta
bilirea unui curs fix), nu este 
acceptat cu inima ușoară de că-

cadrul strict financiar, urmă
resc, deocamdată, stabilirea u- 
nor date ferme cînd vor fi 
reîntronate paritățile „normale" 
între diferitele monede occi
dentale. In argumentarea pozi
ției americane se pornește de 
la faptul că tranzacțiile econo
mice sînt calculate în dolari 
și, în consecință, cursurile fluc
tuante nu fac decît să aducă 
noi complicații actualelor difi
cultăți.

Aici apare, însă, un teren 
de manevră extrem de favora
bil punctului de vedere francez, 
potrivit căruia dolarul ar tre
bui să-și piardă calitatea de

„supermonedă** și aurul să fie 
reîncoronat în toate drepturile 
sale de odinioară. Rămîne de 
văzut dacă o asemenea reîn
toarcere nu va fi considerată 
anacronică de majoritatea „ma
rilor financiari**. Cu toate că la 
recenta întrevedere dintre pre
ședintele Franței, Georges Pom
pidou, și primul ministru bri
tanic, Edward Heath, s-au gă
sit puncte de contact mai nu
meroase decît cele stabilite an
terior în relațiile frarjco-brita- 
nice, totuși problemei atît de 
sensibile a monedei de rezervă 
nu i s-a găsit un răspuns co
respunzător.

Din primele zile de dezbateri 
reiese că, la Miinchen, nu s-a 
realizat un consens în direcția 
unor schimbări fundamentale 
și atunci se caută aranjamente 
de scurtă durată.

Delegația americană speră că, 
dacă va reuși să smulgă par
tenerilor chiar și o promisiu
ne vagă pentru stabilirea unui 
curs fix pentru schimburile 
dintre monedele occidentale, a- 
tunci valul speculativ ar pu
tea fi frînat. Deocamdată, însă, 
este îndoielnic dacă 
obiectiv, 
deșt, va

• Unitățile de producție ale 
centrului minier Corovoro (re
giunea La Paz) au fost ocu
pate de muncitori care reven
dică preluarea de către statul 
bolivian a controlului direct 
asupra Corporației Boliviene 
de minerit (Comibol). Organi
zațiile sindicale locale acuză 
conducerea acestei corporații 
de lipsa oricărei preocupări 
pentru condițiile de viață șl 
de muncă ale minerilor. Ele 
revendică, de asemenea, anu
larea tuturor contractelor în
cheiate de Comibol cu socie
tățile străine.

® In orașul Hameenlinnu a 
fost deschisă o expoziție co
mună de desene ale școlarilor 

pionierilor din România și 
inlanda. Organizată de Aso- 
ația de prietenie Finlanda-, 

România în colaborare cu U- 
niunea pionierilor din Finlan
da și Consiliul național al pi
onierilor din România, expo
ziția s-a bucurat de calde a- 
precieri.

și acest 
cit se poate de mo- 
fi atins la Miinchen.

Zănel ILOREA

Preluarea de către autoritățile chiliene a bunurilor 
companiei

SANTIAGO pE CHILE 
(Agerpres). — Guvernul 

chilian a hotărît preluarea 
bunurilor companiei nord-a- 
mericane „Ford Motor" din 
Chile. Măsura a fost adopta
tă după ce firma a sistat 
producția și a concediat cea 
mai mare parte a funcționa
rilor și muncitorilor de la 
uzina pe care o deține în 
districtul Casablanca, refu-

zînd să se încadreze norme
lor stabilite de guvern pen
tru reglementarea producți
ei de automobile.

Ambasadorul S.U.A. la 
Santiago de Chile, Edward 
Corry, a cerut o audiență 
președintelui Allende pen
tru a discuta problema pre
luării proprietăților compa
niei „Ford", Agenția A.P. 
menționează în legătură cu

acest fapt că, potrivit cercu
rilor oficiale din Santiago de 
Chile, guvernul a lăsat to
tuși deschisă posibilitatea 
unor negocieri privind con
dițiile furnizării de către so
cietate a subansamblurilor 
necesare continuării produc
ției, deși Ford a rupt anteri
or unilateral, după cum s-a 
mai anunțat, tratativele ini
țiate la cererea sa.

9' Pe aeroportul Le Bourgel 
de lîngă Paris, astăzi (joi) a 
aterizat avionul american „O 
5 A Galaxy", cel mai maie a- 
parat de zbor din lume. Avi
onul are o lungime de 76 me
tri Și o deschidere a aripilou 
de 68 metri. Fuselajul, enorm^ 
este așezat pe 28 de roți. Ver
siunea acestui aparat pentru 
transportul de pasageri, con-i 
cepută de firma constructoare 
„Lockheed’*, va avea o capach 
tate de 60f de locuri, față de 
numai 330 cite are „Boeing 
?17".
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