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Steagul roșuPROLETARI DIN TOATE ȚĂRILE, UNIȚI-VA !

ORGAN AL COMITETULUI MUNICIPAL PETROȘANI AL P.C R. Șl AL -CONSILIULUI POPULAR MUNICIPAL

PONDERE
SPORITA
activității de

educație politică
a maselor

Propunerile de o deosebită importanță programatică și 
practică, magistrala expunere a secretarului general al 
partidului pe marginea activității politico-ideologice și cul
tural-educative la nivel de masă, au declanșat o profundă 
și multilaterală analiză din partea factorilor răspunzători, 
o amplă și susținută dezbatere, la care au participat nenu- 
mărați membri de partid, oameni ai muncii din diferite 
domenii ale vieții sociale. ..Este necesar — sublinia tovară
șul Nicolae Ceaușescu în expunerea sa — să luăm măsuri 
serioase în domeniul muncii cultural-educative de masă. 
Cluburile muncitorești, căminele culturale au devenit nu 
atit instituții de educație cit mai mult instituții de dis
tracție — și aceasta fără un conținut educativ".

In lumina recentelor documente de partid se impune 
a toate lăcașele și mijloacele de propagandă culturală și 

artistică existente azi în Valea Jiului să acorde o pondere 
mult sporită activității de educație politică a maselor în 
spiritul nobilelor idei promovate de societatea noastră so
cialistă. De altfel, o cotitură în acest sens sc face simțită 
încă de pe acum. Astfel, s-a primenit substanțial afișul ci
nematografelor, dispărînd peliculele care făceau obiectul 
unui material de al nostru apărut în urmă cu un an și 
jumătate în ziarul „Steagul roșu"i „în ultimii ani — scriam 
atunci — ecranele noastre au început, din vina D.R.C.D.F., 
să fie invadate cu subproduse cinematografice de serie din 
Occident, în care se exaltă violența, erotismul, manifestările 
instinctuale, ocolindu-se conflictele sociale, contemporane. 
Filme de aventuri, westernuri de proastă calitate, filme 
polițiste condimentate cu scene de groază, bătăi, împușcă
turi, crime, violuri atrag în sălile cinematografelor noastre 
un public încă nematurizat spiritual, oferind tinerilor false 
modele de conduită, sustrâgîndu-i efectelor educației în fa
milie, școală, societate, contribuind la sporirea actelor de 
dcTincvență juvenilă". Cerem scuze pentru inserarea acestui 
autocitat determinată doar de sentimentul satisfacției că stări
le de lucruri din acest domeniu sînt sensibil corectate astăzi. 
Ceea ce trebuie să pretindem lucrătorilor din rețeaua cinemato
grafică existentă în municipiul nostru — este o mai largă 
acțiune de popularizare a filmelor de ținută, atit prin in
termediul reclamei cit și prin forme mai subtile și mai efi
ciente, cum ar fi invitarea unor critici de specialitate din 
Capitală să informeze publicul despre creația cinemato
grafică românească, despre tendințele cinematografiei mon
diale, a unor cunoscuți artiști și realizatori de filme care 
să vorbească despre activitatea lor ș.a.m.d. Să nu ne mul
țumim doar cu rolul oarecum pasiv de distribuitori ai fil
melor ci să și intervenim activ în acțiunea de educare ci
nematografică a maselor de spectatori.

La Teatrul „Valea Jiului11 au fost preconizate cîteva mă
suri în vederea realizării unor spectacole de înaltă ținută 
educativă și artistică în stagiunea 1971—1972. ..Opțiunile 
noastre repertoriale pentru stagiunea viitoare — afirma 
tovarășul Petru Stoican, directorul teatrului — vizează lu
crări valoroase din dramaturgia românească contemporană 
și clasică. In fază de repetiții avansate se află ultima crea
ție a lui Aurel Baranga, „Interesul general", alături de o 
piesă din bogata creație a dramaturgului Mircea Ștefănescu, 
„Micul infern". Lucrări reprezentative din opera dramatică 
a lui V. Alecsandri, L. Blaga, H. Lovinescu vor completa 
peisajul autohton al repertoriului teatrului. Colectivul nos
tru va face totul pentru ca arta pe care o slujește să de
vină o oglindă fidelă a realităților noastre dinamizatoare, 
a efervescenței creatoare a poporului nostru". In ce ne 
privește, considerăm că membrii consiliului artistic al tea
trului trebuie să dovedească o mai mare responsabilitate 
în selecționarea repertoriului stagiunii care se va deschide 
în toamnă, în așa fel incit din lista de piese propuse a se 
materializa să nu lipsească lucrări potrivite cu necesitățile 
spirituale ale tinerelor generații, piese cu un mesaj mobi
lizator, inspirate din realitățile contemporane care să pri
mească. bineînțeles, întruchipări scenice de valoare. Am 
sugera conducerii teatrului să ia legătura cu un dramaturg 
de prestigiu care să scrie o piesă cu subiect local, despre 
munca și viața minerilor din Valea Jiului. Credem că o 
asemenea piesă ar fi bine primită de spectatori.

C. PASCU 
(Continuare in pag. a 3-a)

Un articol

Incepînd cu data de ieri, u- 
nitățile de desfacere ale O.C.L. 
Produse industriale au pus în 
vinzare un articol mult soli
citat de cumpărători. Este vor
ba de mașinile . de cusut 
„Ileana*.

Faianță
„Luster"

Gospodinele vor putea găsi, 
în curînd, pe piață o serie de 
articole din faianță „Luster", 
cu interes căutate pentru este
ticul și durabilul pe care le 
îmbină. Deja au intrat în de
pozitele I.C.R.M. Petroșani ser
vicii de cafea, de tort, de lichior, 
cești etc.

Spectacol
Clubul sindicatelor din Lonea 

organizează sîmbătă, la ora 17, 
un program artistic cu partici
parea formațiilor artistice care 
activează aici. E un bun pri
lej de trecere in revistă a ni
velului pregătirii la care au a- 
juns aceste formații în vede
rea confruntărilor din toamnă.

Strungarul Vasile Briceag 
de la F.S.H. Vulcan a fost 
surprins în instantaneul nos
tru executînd pistoane pentru 
stîlpii hidraulici.

Fotoi I. LICIU

ADUNĂRI GENERALE ALE SALARIAȚILOR

Responsabilitatea și energiile colectivului minei Aninoasa 
vor fi concentrate asupra unui obiectiv principal:

REDRESAREA PRODUCȚIEI I
In contextul actualelor exi

gențe, în atmosfera dominată 
de hotărîrea întregului colectiv 
de a munci și trăi în spiritul 
ideilor și tezelor cuprinse în 
recentele documente de partid, 
de a face totul pentru înde
plinirea sarcinilor actualului 
cincinal, s-a desfășurat aduna
rea generală a salariaților de 
la exploatarea minieră Ani
noasa. La adunare a participat 
tovarășul Gavrilă David, mem
bru al Biroului Comitetului 
municipal de partid, președin
tele Consiliului municipal al 
sindicatelor.

Ne-am propus să începem 
relatarea despre desfășurarea 
adunării generale a reprezen
tanților salariaților minei Ani
noasa, de Ia un moment peni
bil, jenant, consumat în timpul 
discuțiilor. De la prezidiul adu
nării s-a auzit la un moment 
dat rostindu-se, de pe lista 
celor înscriși la discuții, nu
mele minerului șef de briga
dă Alexandru Vereș. In sală 
liniște. Stupoare. Cel invitat 
să ia cuvîntul, să-și exercite 
mandatul acordat de minerii 
din colectivul sectorului IV de 
a-i reprezenta în forul suprem 
de conducere a minei, lipsea.

Comoara aurului negru

bazin este 
bine de ci- 
1938, consi- 
vîrf pentru 

Poloniei

Intre Oder și Vistula este 
situat bazinul industrial 
Rbnic, unde exploatările car
bonifere dețin rolul primor
dial. Aici se află uriașe ză
căminte de cărbune, care, 
potrivit unor calcule prelimi
nare, se cifrează la 7 miliar
de tone. Stratul de cărbune 
variază între 10 — 20 m și 
cuprinde mari zăcăminte de 
gaz metan. Cantitatea gazu
lui metan poate fi aprecia
tă după următoarea cifră : la 
fiecare tonă de cărbune 
extras revin 190 ?mc de gaz. 
Avînd în vedere cantita
tea uriașă de gaz metan 
nimeni nu s-a aventurat 
■încă să facă estimări, fie 
ele și aproximative.

De asemenea, nu este de 
neglijat o altă bogăție a a- 
cestui bazin — sarea: re
zervele sînt evaluate la 3 
miliarde tone, iar lucrările 
de prospecțiuni geologice con
tinuă să scoată la iveală noi 
bogății.

Pe aceste plaiuri se află, 
din cele mai vechi timpuri 
ale istoriei, mine. Cinci pu
țuri străvechi sînt și astăzi

în exploatare, ele fiind con
semnate încă în cronicile a- 
celor timpuri cînd cei care 
coborau în abataj pentru ore 
multe și lungi de muncă is
tovitoare erau țăranii iobagi.

Pe baza acestor exploatări

a fost creat după instaurarea 
puterii populare, centrul mi
nier Rbnic, însumînd o su
prafață de 1 800 km2, din ca
re 1 500 sînt rezervați exploa
tărilor miniere. Prin hotărâ
rea guvernului s-a trecut la 
modernizarea celor 5 mine, 
care au renăscut, trăind o a 
doua tinerețe, și înființarea 
unor noi exploatări. Partea

sudică a bazinului urmează 
să beneficieze de noi unități 
miniere întrucât tocmai în a- 
ceastă regiune se află concen
trate, în proporție de 80%, 
rezervele de cărbune.

Paralel cu dezvoltarea in
dustriei naționale, dezvolta
rea rapidă a industriei meta
lurgice a deschis perspective 
deosebite exportului. Astfel, 
15 țări ale lumii — printre 
care și Japonia — beneficia
ză de bogățiile din Rbnic. 
Dezvoltarea industriei carbo
nifere din acest 
ilustrată cel mai 
fie. Dacă în anii 
derat ca an de 
volumul producției 
antebelice,. se extrăgeau 2,5 
milioane tone, în 1969 acest 
volum a atins 23 milioane to
ne, pentru ca în 1970 extrac
ția de cărbune să însumeze 
26,1 milioane tone.

In ce privește perspectivele 
anului 1975, an final al cinci
nalului actual, va fi consem-

De fapt A. Vereș, nu era un 
caz singular de neprezență. La 
adunare erau prezenți numai 
60 la sută din reprezentanții 
salariaților convocați. De ce ?

Adevărul (și răspunsul la 
întrebare) este că, din multe 
puncte de vedere, rezultatele 
activității din perioada ana

lizată nu dădeau dreptul mul
tora din colectivul minei să 
pășească la adunare cu capul 
sus. Darea de seamă prezen
tată de ing. Constantin Mora- 
ru, președintele comitetului de 
direcție, a oglindit o activitate 
pe semestrul I soldată cu mul
te rezultate economice nesatis
făcătoare, care nu reflectă po
tențialul de muncă de care e 
capabil colectivul, posibilită
țile reale. Mina a rămas- cu o 
restanță față de planul semes
trului I de 1 437 tone, la care 
se adaugă alte 3 000 de tone 
în luna iulie. Dacă primele 
trei sectoare ale minei rapor
tează depășiri de plan pe cele 
șase luni (sectorul I + 3452 
tone, sectorul II 4- 1588 și sec
torul HI 4- 1448 tone), sectorul 
IV în schimb a rămas 
în aceeași perioadă cu 
de tone, iar în prezent 
proape 10 000 tone.

Este adevărat că, în 
prim an al actualului cincinal, 
colectivului minei Aninoasa îi 
revin sarcini sporite, avînd de 
realizat cu 70 000 tone cărbune 
mai mult ca în anal 1970 și 
cu 30 kg/post mai mult la pro
ductivitatea muncii, că de fapt 
a și extras. în cele 6 luni, cu 
peste 30 000 tone mai mult căr
bune decît în perioada cores
punzătoare a anului trecut. Dar 
tocmai această sporire a sar
cinilor, acest început încuraja
tor în realizarea lor cereau din 
partea colectivului, a tuturor 
salariaților o muncă calitativ 
superioară din toate punctele

dator
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cu a-

acest

de vedere, eforturi conjugate 
pentru realizarea tuturor indi
catorilor economici. Ori nerit- 
micitatea producției, neîixle- 
plinirca normelor de către 3C 
la sută din totalul brigăzilor, 
nerealizarea productivității în 
abataje cu 394 kg/post și cu 
2 kg/post pe exploatare, nu 
atestă o muncă desfășurată la 
înălțimea actualelor exigențe. 
Dimpotrivă. Mai mulți repre
zentanți ai salariaților, ca mi
nerul șef de brigadă Vasile 
Mereuță, maistrul minier Pa
vel Blaj, inginerii Victor 
Ghioancă, Mircea Jampa, Cor
nel Căprițescu, Virgil Costinaș, 
Gh. Lungu, Mircea Dula, au 
arătat în cuvîntul lor la dis
cuții, în mod critic și autocri
tic, un șir , de neajunsuri și 
carențe ce au existat în or
ganizarea producției și a mun
cii, în dirijarea efectivelor pe 
sectoare, în aprovizionarea teh- 
nico-materială, în ( 
asistenței tehnice I 
miniere și asigurarea 
nării corespunzătoare 
binelor și celorlalte 
din dotare.

Firește, rezultatele 
sub nivelul planificat la pro
ducția de cărbune au grevat 
realizările economico-financia- 
re ale minei; producția marfă 
a fost realizată în proporție 
de numai 97,6 la sută, chel
tuielile la 1 000 lei producție 
marfă au fost depășite cu 26,45 
lei față de cifra planificată, iar 
planul de beneficii nu s-a putut 
realiza.

Analizînd cauzele nerealiză- 
rilor, adunarea a dezvăluit că 
multe din ele depășesc cadrul 
tehnico-organizatoric. S-au relie
fat, în acest sens, fenomenele

acordarea 
brigăzilor 

i funcțio- 
a com- 

utilajc

I. bAlan

(Continuare in pag. a 3-a)

ASFALTATORII
echipă condusă de 
Stoica este bine cu- 
în Petroșani : ea exc-

Gh. CTOBANU

(Continuare in pag. a 4-a)

Mica 
Nicolae 
noscută 
cută lucrări de asfaltare și 
reasfaltare a diferitelor străzi, 
trotuare, face „plombări" de 
pavaje acolo unde starea dru
murilor o cere, montează 
borduri, așează pavele de pia
tră cubică, executînd o gamă 
variată de operațiuni pentru 
buna întreținere a străzilor 
orașului.

La sfîrșitul săptămînii tre
cute, această harnică echipă 
din care fac parte loan Țîș- 
tea, Ilie Catrina, Ioan Radu, 
Dumitru Popa, Victor Ionescu, 
mecanicul de cilindru-comprc- 
sor Constantin Cojocaru și

alții, a terminat reasfaltarea 
străzii Constructorului, îm
preună cu trotuarul, după ce 
cu cîtva timp în urmă reas- 
faltase și strada Horia.

Jn această săptămînă, echi
pa a asfaltat o porțiune a 
străzii Coșbuc, și a trecut la 
executarea unor reparații ma
sive de asfaltare pe str. Oituz 
(din cartierul Aeroport), aces
te lucrări fiind planificate 
să fie terminate pînă în pri
mele zile ale lunii august.

Pc urmă, echipa va începe 
lucrul la reasfaltarea Pieței 
Victoriei pentru a îmbunătă
ți condițiile de circulație ru
tieră și în acest punct al 
orașului nostru.
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REDACȚIA
ȘI ADMINISTRAȚIA 

ZIARULUI
Petroșani, strada Republicii nr. 90

Telefoane : redactor șef — 1638 ; redactor 
șef adjunct și secretariat de redacție — 
1662 ; secțiile ziarului, prin centrală — 
1220 (1221): viața de partid — interior 71; 
social — interior 74; economică — interior 
32; cultură-învățămînt — interior 41; ad
ministrație — interior 68; prin Centrala 
cărbunelui — 269. După ora 16, telefon 

de serviciu — 1663.

ÎNCHEIEREA SESIUNII A HV A A CONSILIULUI 
III AJUTOR ECONOMIC RECIPROC

Joi, s-au încheiat lucrările ce
lei de-a XXV-a sesiuni a Con
siliului de Ajutor Economic Re
ciproc, care s-a desfășurat, la 
București, intre 27 și 29 iulie, 
sub președinția președintelui 
Consiliului de Miniștri al Re
publicii Socialiste România, Ion 
Gheorghe Maurer,

La lucrări au luat parte de
legații guvernamentale din ță
rile membre ale C.A.E.R.

Din delegația Republicii Popu
lare Bulgaria au făcut parte! 
Stanko Todorov, președintele 
Consiliului de Miniștri, condu
cătorul delegației, T. Țolov, 
prim-vicepreședinte al Consiliu
lui de Miniștri, reprezentantul 
permanent al Bulgariei în

C.A.E.R., S. Dilbokov, vicepre
ședinte al Consiliului de Mi
niștri. președintele Comitetului 
de Stat al Planificării, I. Nc- 
dev, ministrul comerțului exte
rior, D. Popov, ministrul finan
țelor, I. Iliev. șeful secției plan- 
economic a C.C. al P.C.B., II. 
Petkov, secretarul permanent al 
Comisiei de colaborare econo
mică și tehnico-științifică de 
pe lingă Consiliul de Miniștri, 
K. Nesterov, adjunct al minis
trului afacerilor externe, G. 
Gheorghiev locțiitorul reprezen
tantului permanent al Bulgariei 
în C.A.E.R.

Din delegația Republicii So
cialiste Cehoslovace au făcut 
parte : Lubomir Strougal, pre

ședintele guvernului federal, 
conducătorul delegației, V. Hu
la, vicepreședinte al guvernului 
federal, președintele Comisiei 
de Stat a Planificării, F. Ha- 
mouz, vicepreședinte al guver
nului federal, reprezentantul 
permanent al Cehoslovaciei în 
C.A.E.R., J. Baryl, șef de sec
ție la C.C. al P.C.C., A. Bar- 
ceak, ministrul comerțului ex
terior, R. Rohlicek, ministrul 
finanțelor, S. Vina, ministru- 
adjunct, secretarul Consiliului 
de colaborare economică și teh
nico-științifică internațională.

Din delegația Republicii De-

(Continuare in pag. a 4-a)

Dejun
oferit în cinstea delegațiilor guvernamentale 
participante la lucrările celei de-a XXV-a 

sesiuni a C.A.E.R.
Comitetul Central al Parti

dului Comunist Român, Consi
liul de Stat al Republicii Socia
liste România, și Consiliul de 
Miniștri au oferit, joi, un de
jun în cinstea delegațiilor gu
vernamentale participante la 
lucrările celei de-a XXV-a se
siuni a Consiliului de Ajutor 
Economic Reciproc.

Au participat tovarășii Nicolae 
Ceaușescu, Ion Gheorghe Mau
rer, Emil Bodnaraș, Gheorghe 
Pană, Gheorghe Rădulescu, Ilie 
Verdeț, Maxim Berghianu, Flo
rian Dănălache, Dumitru Popa,

Leonte Răutu, membri su- 
pleanți ai Comitetului Executiv 
al C.C. al P.C.R., vicepreședinți 
ai Consiliului de Miniștri, mem
bri ai C.C. al P.C.R., ai Con
siliului de Stat și ai guvernu
lui.

Au luat parte conducătorii 
delegațiilor guvernamentale din 
țările socialiste, membre ale 
C.A.E.R., tovarășii Stanko Todo
rov, președintele Consiliului de 
Miniștri al Republicii Populare 
Bulgaria, Lubomir Strougal, 
președintele guvernului federal 
al Republicii Socialiste Ceho

slovace, Willi Stoph, președin
tele Consiliului de Miniștri al 
Republicii Democrate Germane, 
Sonomin Luvsan, președinte ad- 
interim al Consiliului de Mi
niștri al Republicii Populare 
Mongole, Piotr Jaroszewicz, 
președintele Consiliului de Mi
niștri al Republicii Populare 
Polone, Jeno Fock, președintele 
Guvernului Revoluționar Mun- 
citoresc-Țărăncsc Ungar, Alexei 
Nikolaev ici Kosîghin, președin-

(Conlinuare in pag. a 4-a)

COMUNICAT
cu privire la cea de-a XXV-a sesiune a 
Consiliului de Ajutor Economic Reciproc

Intre 27 și 29 iulie 1971, a 
avut loc la București cea de-a 
XXV-a sesiune a Consiliului de 
Ajutor Economic Reciproc.

La lucrările sesiunii au par
ticipat delegațiile țărilor mem
bre ale C.A.E.R., conduse de 
tovarășul Stanko Todorov, 
membru al Biroului Politic al 
C.C. al P.C. Bulgar, președin
tele Consiliului de Miniștri al 
R.P. Bulgaria, tovarășul Lubo
mir Strougal, membru al Pre
zidiului C.C. al P.C. din Ce
hoslovacia, președintele Guver
nului R.S. Cehoslovace, tova
rășul Willi Stoph, membru al 
Biroului Politic al C.C. al 
P.S.U.G.. președintele Consiliu
lui de Miniștri al R.D. Germa
ne, tovarășul Sonomin Luvsan, 
membru al Biroului Politic al 
C.C. al P.P.R. Mongol, preșe
dinte ad-interim al Consiliului 
«le Miniștri al R.P. Mmgole. 
tovarășul Piotr Jaroszewicz,

membru al Biroului Politic al 
C.C. al P.M.U. Polonez, preșe
dintele Consiliului de Miniștri 
ai R.P. Polone, tovarășul ion 
Gheorghe Maurer, membru al 
Comitetului Executiv, al Pre
zidiului Permanent al C.C. al 
P.C.R., președintele Consiliului 
de Miniștri al Republicii So
cialiste România, tovarășul Je
no Fock, membru al Biroului 
Politic al C.C. al P.M.S. Ungar, 
președintele Guvernului Revo
luționar Muncitoresc-Țărănesc 
Ungar, tovarășul Alexei Kosî
ghin, membru al Biroului Poli
tic al C.C. al P.C.U.S., preșe
dintele Consiliului de Miniștri 
al Uniunii Sovietice.

La sesiune a participat o de
legație a R.S.F.I., condusă de 
tovarășul Aleksandar Grlicikov, 
prim-vicepreședinte al Vccci E- 
xecutive Federale a R.S.F. Iu
goslavia.

La lucrările Sesiunii a luat

parte tovarășul N. Faddeev, 
secretarul Consiliului de Aju
tor Economic Reciproc.

Sesiunea Consiliului a fost 
prezidată de tovarășul Ion 
Gheorghe Maurer, președintele 
Consiliului de Miniștri al Re
publicii Socialiste România, 
conducătorul delegației române.

Tovarășul Gheorghe Rădules
cu, vicepreședinte al Consiliu
lui de Miniștri al Republicii 
Socialiste România, președinte
le Comitetului Executiv al 
C.A.E.R., a prezentat o inform 
mare cu privire la problemele 
supuse spre examinare Sesiu
nii.

Conducătorii partidelor co
muniste și muncitorești și șefii 
guvernelor țărilor membre ale 
C.A.E.R., la cea de-a XXlII-a 
Sesiune (specială), care a avut

(Continuare in pag. a 4-a)

Tovarășului IOSIP BROZ TITO

Președintele Republicii Socialiste Federative Iugoslavia
BELGRAD

îmi este deosebit de plăcut ca in numele 
Consiliului de Stat al Republicii Socialiste 
România, al poporului român și al meu per
sonal, să vă adresez, cu prilejul realegerii 
dv. in înalta funcție de președinte al Repu
blicii Socialiste Federative Iugoslavia, cor
diale felicitări și cele mai bune urări de noi 
succese în activitatea dumneavoastră con
sacrată înfloririi patriei și bunăstării po
poarelor iugoslave.

Poporul român se bucură din inimă de 
marile realizări obținute de oamenii muncii 
din Iugoslavia prietenă, sub conducerea U- 
niunii Comuniștilor, în opera de făurire a

noii societăți, urmărește cu un sentiment de 
solidaritate frățească eforturile lor construc
tive și le dorește izbîndă deplină în înfăp
tuirea măsurilor privind perfecționarea în
tregii vieți sociale, progresul continuu al 
orînduirii socialiste.

Dînd o înaltă apreciere bunelor relații 
tradiționale de prietenie și colaborare multi
laterală dintre Republica Socialistă România 
și Republica Socialistă Federativă Iugosla
via, ne exprimăm convingerea că acestea vor 
cunoaște o dezvoltare rodnică și în viitor 
in interesul popoarelor român și iugoslave, 
al cauzei socialismului și păcii.

NICOLAE CEAUȘESCU

DECLARA 
Comitetului Central al Partidului 

în legătură cu represiunile
Comuniștii, întregul popor ro

mân, ca și întreaga opinie pu
blică internațională, au luat cu
noștință cu niihnire și indig
nare de zguduitoarele eveni
mente din Sudan, de valul de 
teroare îndreptat împotriva co
muniștilor și a altor forțe pro
gresiste și democratice, care a 
culminat cu asasinarea secreta
rului general al Partidului Co
munist și a secretarului general 
al sindicatelor sudaneze, a al
tor fii credincioși ai poporului 
sudanez.

Campania de persecuții, con
damnări și masacre lovește în 
partidul comunist și celelalte 
forțe naționale, care au luptat 
cu înflăcărare împotriva colo
nialismului. pentru dobindirea 
și consolidarea independenței, 
aduce grave prejudicii unității 
tuturor forțelor patriotice, pro
gresiste și democratice din Su

dan, angajate în lupta pentru 
împlinirea aspirațiilor poporului 
spre libertate și dezvoltarea de 
sine stătătoare pe calea pro
gresului economic și social.

Șirul de represiuni, condam
nări și masacre care au loc în 
Sudan slăbesc lupta forțelor na
ționale sudaneze, fac jocul reac- 
țiunii interne și internaționale, 
al imperialismului.

Exprimînd sentimentele între
gului popor, care a sprijinit și 
a fost totdeauna solidar cu 
lupta poporului sudanez și a 
celorlalte popoare arabe împo
triva imperialismului și colo
nialismului, pentru eliberare și 
independență națională, pentru 
o dezvoltare progresistă, Parti
dul Comunist Român condamnă 
măsurile represive împotriva 
comuniștilor și membrilor or
ganizațiilor sindicale și de ma
să, a democraților din Sudan,

T I A 
Comunist Român 
din Sudan
șirul de arestări și condamnări 
la moarte.

Partidul Comunist Român 
consideră că interesele vitale 
ale poporului sudanez, dezvol
tarea țării pe drumul indepen
denței, progresului și bunăstă
rii impun încetarea imediată a 
actualei campanii represive din 
Sudan, întreprinderea de mă
suri care să asigure unitatea 
tuturor forțelor patriotice pro
gresiste, democratice — inclu
siv a comuniștilor —, pentru a 
bara drumul forțelor ostile nă
zuințelor fundamentale ale po
porului sudanez.

Partidul Comunist Român își 
exprimă deplina solidaritate cu 
lupta poporului sudanez, a co
muniștilor, a tuturor forțelor 
democratice și antiimperialiste 
împotriva imperialismului și 
reacțiunii, pentru libertate, de
mocrație și un viitor fericit, j
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In recenta întrunire a re
prezentanților salariați- 
lor minei Vulcan, secto

rul IV a fost citat drept colec
tivul fruntaș al exploatării — 
cu contribuția cea mai presti
gioasă la realizările minei. Ex
presia vredniciei minerilor din 
aeest sector — aproape 20 000 
tone cărbune trimise la i peste 
prevederile de plan.

Referitor la -secretele*4 rod
niciei minerilor sectorului, ni 
s-a dat următoarea explicație : 
„Există în acest colectiv un 
«climat de muncă efervescent, 
de înaltă responsabilitate și 
pasiune dar nu numai pentru 
realizarea preliminarelor zilni
ce. pentru randamentele aba
tajelor, ci și pentru promovarea 
•valorilor umane, pentru culti
varea trăsăturilor moral-profe- 
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OMUL
RESPONSABIL
CU FERICIREA 
OAMENILOR

rionale înaintate, intr-un cu- 
vint pentru calitatea umană a 
eemponenților colectivului”.

— Sintem comuniști, ne spu
rca prim maistru) minier Nicolae 
Șerban. Or. noi. comuniștii ne 
deosebim de ceilalți oameni * 
jerin faptul că avem mai multe 
îndatoriri decît ei. Luptăm 
pentru idealul comunist, pen
tru fericirea oamenilor. Comu
nismul, fericirea nu înseamnă 
doar eliberarea de asuprire, de 
exploatare și umilință, ci și a- 
sigurarea cu fiecare om să 
trăiască satisfacția propriei dem
nități de membru al colectivi
tății, al societății ce o făurim. 
Deci, sîntem responsabili cu 
fericirea în dublu sens — prin 
viitorul pe carc-1 construim și 
prin răspunderea, grija și pa
siunea cu care-i ajutăm pe se
menii noștri sa devină oameni 
integri, conștienți de obligațiile 
lor sociale — deci, ei înșiși.

Poate unii cititori își a- 
mintesc de scrisoarea 
minerului Șelea, publica

tă cu o săptămînă în urmă în 
pagina „Individ-colectivitate". 
‘Minerul aducea mulțumiri șe
fului de sector, Virgil Ursu, 
celorlalți comuniști, pentru a- 
țjutorul primit de a reveni din 
rătăcirile sale la condiția unui 
muncitor cinstit, devotat mun
cii și familiei sale. Omul, în 
urma intervenției comuniștilor 
in mijlocul cărora lucrează — 
intoleranți față de actele de i- 
responsabilitate in muncă și 
viața personală — Și-a recîști- 

gat fericirea prin sentimentul 
satisfacției ce i-o conferă da
toria împlinită în abataj, prin 
armonia pe care a restabilit-o 
în viata lui de familie.

Intr-adevăr, l-am ajutat pe 
Șelea : eu l-am dus la șeful 
de sector, ne-a destăinuit prim- 
maislrul Șerban. Deși nti a fost 
ușor, l-am făcut să se rușine
ze de comportarea sa nedem
nă de un miner, de un om a- 
devărat. Acum e unul din mi
nerii de bază la „frontal”, un 
muncitor cu care ne mîndrim 
cu toții. Și nu e unicul caz de 
acest gen. II mai avem și ps 
loan Sînzian. Prin nemotivatele 
lui ne-a pus în fața multor 
încurcături la locul lui de mun
că, a creat multe amărăciuni 
și familiei sale cu trei copii. 
Mi-a părut rău de el, doar era

•un muncitor excepțional. Dar 
oamenii trebuie văzuți în între
gime, prin toate laturile condu
itei lor, ca oameni, — iată 
un secret al muncii educative. 
Unii spun : „Lucrează bine cu
tare sau cutare ? Iși face preli
minarul ? E în ordine. In rest 
e treaba lui". Nu-i adevărat I 
Nu putem fi indiferenți față 
de ceea ce face omul după ce 
părăsește mina, cum trăiește 
în familie. Pentru că de cele 
mai multe ori, neregulile din 
viața personală a individului 
se răsfrîng asupra conduitei 
.sale în producție Și, concomi
tent, îi poate face nefericiți și 
pe alți oameni, familia sa. 
Or. fericirea individuală nu 
poate fi concepută decît pe 
fondul fericirii sociale. Aceas
ta cere să-ți consacri eforturile 
binelui general...

Intr-un sector minier bi
nele general înseamnă, 
în primul rînd, să-ți faci 

datoria la locul de muncă, față 
de colectivul din care faci 
parte, față de societate. Dar 
și aici intervine, nemijlocit, 
mulțumirea, satisfacția indivi
dului. Intr-o discuție anteri
oară cu comunistul Virgil Ursu, 
șeful de sector ne-a explicat 
acest considerent în felul ur
mător : „Ne străduim să asi
gurăm tuturor brigăzilor con
diții optime ca să-și realizeze 
sarcinile. E firesc, prin aceasta 
urmărim îndeplinirea și depă
șirea planului pe sector. Dar nu 
numai atîț. Dacă o brigadă a- 
tinge depășiri mari, atunci toți 
componenții ei vor realiza sa

larii bune. Cine iese in cîștig ? 
Oamenii, familiile, copiii lor. 
Iată de ce consider că prin 
strădaniile noastre pentru a nu 
rămîne nici o brigadă sub plan 
ne achităm de răspunderea pe 
care o avem față de familiile 
minerilor noștri.

Pentru că avem această răs
pundere. Cel puțin morală".

— Profesiunea de credință 
a șefului de sector a fost în
sușită de noi toți, ne spunea 
Nicolae Șerban. Și aș putea 
exemplifica printr-o multitudi
ne de fapte ale comuniștilor 
— fapte de dăruire pentru men
ținerea pulsului viu al abata
jelor, pentru învingerea greu
tăților și asigurarea premiselor 
afirmării vredniciei minerești, 
dobândirii satisfacției datoriei 
împlinite. Un exemplu elocvent
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e brigada lui Florea Petrișor. 
In fața unor dificultăți ineren
te, in minerit, brigada și-a 
pierdut omogenitatea și tena
citatea in fața greutăților. Prin 
completarea brigăzii cu mineri 
comuniști ca Severică Surcel, 
FI. Șerban și alții, prin exem
plul lor tonifiant, brigada și-a 
recâștigat echilibru) iar acum 
e fruntașă.

A educa oamenii înseamnă
a le forma convingeri 
ferme, comuniste, o ati

tudine înaintată față de obli
gațiile lor obștești și profesio
nale. a le dezvolta intransigen
ța''în fața manifestărilor de 
lene și superficialitate.

Artificierul Ion Enescu, se
cretarul organizației de partid, 
nc-a relatat în acest sens exem
ple multiple, exemple de dă
ruire și pasiune din munca a- 
cestui harnic colectiv.

— In octombrie trecut res
ponsabilitățile comuniștilor din 
sector au crescut substanțial. 
S-a trecut la mecanizarea stra
tului 15. .Aceasta a însemnat să 
ajutăm, să stimulăm oamenii 
în însușirea tehnicii noi dar și 
spiritul lor de inițiativă, de or
dine și disciplină. Cine putea 
fi mai stimulator față de nou, 
față de perfecționarea fluxu
lui tehnologic decît exemplul 
responsabil al comuniștilor ? 
La ei am apelat în primul 
rînd. Minerul Viorel Oprineanu, 
tehnicienii Ștefan Duncă, Ilie 
Marta și mulți alții au răspuns 
cu dăruire comunistă la acest 
apel. Așa am ajuns cel mai

mecanizat sector al minei. Res
ponsabilitatea înseamnă și pu
tere dc sacrificiu. S-a întâmplat 
ca una din combine să stagne
ze din cauza tamburului. Stag
na, deci și abatajul. Dar nu 
mult, doar trei schimburi — 
timp în care un nucleu format 
din comuniști ca Mircea Suciu, 
Bcla Fazekaș și Nicolae Coșo. 
veanu au lucrat fără întrerupe
re pentru a repune în funcțiu
ne utilajul.

Sectorul întâmpina în ul
timii ani dificultăți din 
cauza fluctuației. Tinerii 

veneau, dar tot așa și plecau.- 
Azi lucrurile stau altfel. De. 
venit vin. Mulți doresc să lu
creze la „IV*. De ce ?- Pentru 
că oamenii sectorului, comu
niștii au reușit să creeze în co
lectiv un climat favorabil fa
miliarizării tinerilor cu exigen
țele muncii în subteran.

— Totul e să știi cum să te 
apro]$ii do tineri, ne spunea 
tehnicianul Traian Achim, 
membru în biroul organizației 
de bază. La noi e o regulă. 
Cum apare unul îl întrebăm 
de unde vine, ce l-a determi
nat să lucreze la mină, ce ur
mărește în viață. Ii vorbim 
despre greutățile dar și despre 
satisfacțiile muncii în subteran, 
urmărim să se califice, să cîști- 
ge, să devină muncitor con
știent de menirea lui. Că mai 
apare cîte unul cu apucături 
străine de concepția noastră 
despre muncă și viață... și a- 
ceasta e adevărat. Dar colec
tivului îi repugnă lenea și își 
spune cuvîntul. Ședințele de 
partid și sindicat. adunările 
U.T.C., discuțiile la locul de 
muncă sau la biroul sectorului, 
devin adevărate colocvii etice 
— mature și exigente. Așa am 
ajuns ca mulți indiscipjinați 
tineri care-și afișau ostentativ 
pletele, extravaganța, să devină 
mineri de treabă, ca tinerii 
sectorului să nu mai facă ne
motivate, să nu comită abateri, 
să aibă o conduită demnă în 
muncă și în societate.

...Să faci oameni mai buni și 
mai folositori societății, să le 
stimulezi responsabilitatea față 
de fericirea lor și a semenilor 
— iată profesiunea de credință 
a comunistului — omul res
ponsabil cu fericirea oameni
lor.

Ion DUBEK

Însemnate fonduri ale statului 
sînt alocate pentru educarea, 
în spiritul cinstei și a) corec
titudinii, a tinerilor lucrători 
din comerț. Școlile profesiona
le comerciale „varsă" anual 
zeci și sute de absolvenți, me
niți să împrospăteze relația 
consumator-vînzător, să-i atri
buie acesteia, ca trăsătură de 
bază amabilitatea, respectul și 
bineînțeles aceeași cinste pe 
care ne străduim să o întronăm 
pretutindeni, la care facem tot 
mai des apel în discuțiile noastre 
de fiecare zi. Rezultatele ob
ținute în ultimii ani sînt o ilus
trare a realelor preocupări pen
tru înlăturarea din comerț a 
elementelor puse pe căpătuială, 
în locul lor aflîndu-se tot mai 
mulți salariați destoinici, pri
cepuli care nu-.și propun, drept 
scop, nici înavuțirea pe scama 
statului sau a clienților, nici 
traiul ușor, „domnesc", ca la 
prăvăliile de altă dată, cu toții 
văzîndu-și în mod cinstit de da
toria lor.

Dar...
Toate bune, însă, mai există 

acest „dar..."
Cu multă surprindere consta

tăm uneori că tocmai din rîn- 
dul proaspeților absolvenți sau, 
uneori, din rîndul elevilor prac-

z----------------------------------

Ce ți-e și cu... „consătenii" !
Umbra se mută și capul, 

încâlcit, începu să mă doară. 
Iarba, sub mine, se făcu ji
lavă și-mi schimbai urgent 
locul la... altă umbră. Și, pe 
cină priveam cu o nespusă 
admirație in vale, sirena a- 
nunța începutul schimbului 
doi. N-aș mai intra acum in 
mină nici să mă pice cu 
ceară! Pe o zi ca asta ? De 
fapt miine termin instructa
jul și pe urmă țin’te, băia
tule.' Trebuie să fiu serios. 
N.T.S.-ul il am în buzunarul 
de la ceas, încă de acum 
cițiva ani, pe cind făceam 
cite-un instructaj la fiecare 
exploatare. Da ! Cite zece zile 
la fiecare... Mincam, dor
meam, luam .lichidarea" și 
mă mutam. Da, acum nu mai 
fine! Că s-au „prins44 ăștia 
de la Centrală și-au făcut 
două centre serioase de in
structaj pe toată Valea... 
Și-apoi am mai imbătrînit 
și eu. M-am făcut destul 
de... risul lumii. Nu știam 
că gindisem cu voce tare și 
din spatele tufei auzii un ho
hot. Rămăsei uimit cind în 
fafă îmi apăru un consă
tean.

— Ce-i cu tine, măi băia- 
tu-le, p-aici ? — il întrebai.

— Păi, ce să fie ? M-am 
angajat la mină. De trei zile.

— Da nu-nțeleg cum de-ai 
venit oblu din capătul țării 
pînă aici, cine te-a adus ?

— Cum cine ? Centrala. A 
venit un delegat, ne-a re
crutat fără să se intereseze 
de „ce ne poate mintea" și 
gata, iată-mă! Poate nu ve
neam da' mi-a spus unul o- 
bișnuit cu drumurile astea 
că-i păcat să nu fac o plim
bare pe gratis, să mai cu
nosc lumea. Și-am venit. 
N-am plătit nimic, dorm și 
mănînc pe gratis, pînă una 
alta, pe urmă, iau ceva bă- 
nișori și schimb aerul.

— Măi Castele, nu faci bi-<________  
ticanți se „evidențiază" cîte u- 
nul-două elemente în educația 
cărora ALȚII au avut o putere 
mai mare decît școala, profeso
rii. Au fost relatate asemenea 
cazuri. Au fost semnalate încli
națiile nedorite ale unor tineri 
lucrători, ospătari, barmani sau 
vânzători, spre micul bacșiș sau 
servire preferențială pe bază de 
cunoștințe, relații etc. Nu avem 
în intenție să susținem că aces
te deprinderi le-au căpătat în 

GREȘEALA ?
școlile comerciale, știind prea 
bine că aici se depun continue 
eforturi pentru educarea lor în 
spiritul cinstei și al corectitu
dinii. Și toluși, cu toate aceste 
eforturi, ALȚII reușesc să-l in
fluențeze pe tînărul absolvent, 
să-1 învețe o altă lecție decît 
aceea a onestității, o altă disci
plină decît aceea a muncii. II 
învață să privească pe o altă 
cale decît aceea comună majo
rității lucrătorilor, cale care nu 
duce altundeva — iertată ne 

ne, băiatule. Dacă tot ai ve
nit, stai și tu aici și fă-fi un 
rost.

— Da ce-s timpii ? Uite, 
ieri am fost pînă la Centrală 
și le-am propus să mă tri

FOILETON

— Nu vă mai osteniți domnișoară să-i eliberați bilet. II 
ducem cu noi... Gratis !

mită pe mine în delegație 
după muncitori, că eu îi cu
nosc bine și apoi, d-acolo nu 
vin eu cu mina goală. E pe 
la noi un vin...
- Și?
— Și-au zis să cin nu cu 

vin, ci cu rezultate bune la 
slujbă și după vreo doi-trei 
ani, după ce mă voi stabili, 
ca tot omul, or vedea ei...

fie expresia poate prea dură — 
decît îa penitenciar.

In fața acestei situații, con
siderăm că școala nu poate că
mine indiferentă. Mai mult 
chiar, remareîndu-i toate efor-

De tinde 
începe

'.urile depuse, școlii nu putem 
să nu-i recunoaștem cotii par
te de răspundere care-i revine.

Observăm în jurul nostru nu
meros' lucrători tineri. Prefe
răm, chiar, să fim serviți de ei. 
Determinați de această prefe
rință, devenim mai buni cu
noscători ai modului în care 
aceștia lucrează. Devenim — c’J 
sau fără conștiința faptului — 
martorii primei greșeli pe care 
o săvîrșesc, ai primului gest ne
cinstit, incorect, asocial, ai em
brionului gravelor fapte ulte- 

Nu era interesant dacă-i pă
căleam cu o „delegație44. Mai 
ales că nici nu mă mai pu
pau p-aci... Măi băiatule, 
te-ai prostit ? C<^ te holbezi 

așa la mine ? Și-așa n-ai tu 
mutră de om serios. Te știam 
mai șmecher bre !

N-aveam nici un bolovan 
la-ndemină, că-i demonstram 
ce abil sînt. Ne-am despăr
țit mi se pare fără să ne 
schimbăm „bunul rămas". Am 
rămas gindindu-mă cum pot 
fi unii oameni. Și eu le-am 
mai făcut, dar nu așa... A 

rioare care nu pot avea drept 
consecință decît sacțîunea. De
venim martorii primei încălcări 
a unei legi așa zise nescrise, 
dar căreia îi găsim defi
niția. înțelesurile, însușiri
le în mai toate dicțio
narele de etică, disciplină care 
trebuie să ocupe multe ore în 
programul de învățămint al 
fiecărei școli profesionale co
merciale.

Această primă greșeală o vom 
denumi ca fiind (după părerea 

noastiă) LIPSA DE RESPECT. 
O lipsă totală, flagrantă a ă- 
celei atitudini de considerație, 
stimă, cinstire și politețe pentru 
o persoană căreia trebuie, în 
virtutea îndatoririlor, să-i faci 
un serviciu.

Un serviciu PLĂTIT. Un ser
viciu RĂSPLĂTIT prin aceeași 
atitudine de considerație, stimă, 
cinstire și politețe pe care con
sumatorii trebuie să o dove
dească față de tînărul lucrător.

Unde se învață toate acestea ?
In școală, bineînțeles, ni se 

va răspunde. Pe băncile șcalii, 

doua zi, il revăd cu o va
liză și o sacoșă.

— Hei, amice ! — mă stri
gă el. Plec in delegație după 
muncitori. Uite am împru
mutat acum un geamantan. 
Deseară „o-ntind" cu accele
ratul. Am făcut prea mulți 
purici p-aici... Să ne vedem 
sănătoși, in satul nost’...

★

Ne-am revăzut intr-adevăr, 
dppă două săptămini, dar nu 
in satul nostru. La miliție. 
Am fost chemat să depun o 
mărturie, cum că-l cunosc- 
bine, de mic copil, că-i băiat 
bun. că nu e omul care să 
pună mina pe ce nu-i a lui... 
Că el pusese mina pe-o va
liză, pe-un costum de haine 
al unui coleg și din greșeală 
a luat cu el „in delegație" 
și hainele de protecție cu 
care a fost dotat. Ca să a- 
rate consătenilor cum se do
tează aci muncitorii, să-i a- 
tragă și nicidecum ca să le 
vindă. Că el e un tip de om 
stabil nu-i un „freacă-timp“ 
și. in sfîrșit, tot ce știu eu 
despre el. Dar mi s-a pus in 
vedere să fiu sincer...

Și am fost. De-atunci insă 
nu l-am mai văzut decît o 
dată la tribunal, la proces...

Nevastă-mea. că m-am în
surat și-am primit un apar
tament în bloc, mi-a zis in
tr-o zi că m-a căutat un con
sătean să-i pun o pilă la 
Centrală, ca să-l trimită in 
delegație...

l-am spus că dacă mă mai 
caută să-i explice că n-am 
pile, dar pot da niște refe
rințe despre consătenii ce 
umblă după așa ceva pentru 
un loc stabil — cel puțin 
pe-o perioadă — unde pri
mesc și costume gratuit.

Dar, nu m-a mai căutat...

Ion LEONARD

ur.de este continuată, sau corer- 
tată, educația primită în cei 7 
ani de-acasâ.

★

Am rămas, recent neplăcut 
surprins în fața unei scene 
văzute (mai mult, suportate) 
intr-un locul de alimentație 
publică. La una din mese un 
„domn-profesor14 C. avea drept 
invitate la masă, sau era invi
tatul a două eleve, absolvente 
sau nu. practicante sau nu —1 
nu știm. Se făcuse ora 21. se 
făcuse ora 22 și tinerele se a- 
muzau destinse de atmosfera 
plăcută a localului și probabil 
și de amuzantele sau intere» 
sântele discuții dc la masă.

De fapt, despre ce o fi dis^ 
cutat „eminentul* profesor? O 
fi fost vorba, oare, despre res
pectul pe care tinerele trebuiau 
să-l dovedească, a doua zi. la 
locul lor de muncă ? Sau. poa
te. despre celălalt respect al 
CONSUMATORULUI C. față de 
două tinere lucrătoare cu care 
își permitea (zicem noi) să în-» 
târzie, căutând pe calea unul 
șpriț, să ajungă la vreo totală 
considerație sau prețuire față 
de însușirile sau meritele ne
știutoarelor eleve, fie ele prac
ticante. fie chiar și absolvente 7

I. ELIAS
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Dintre toate orinduirile so
ciale, cea capitalistă a produs 
cele mai respingătoare fiziono
mii morale. Mercantilismul vul
gar, cultul sălbatic al banului, 
morala ipocrită a profitului 
legalizat au denaturat relații 
umane, au otrăvit suflete, au 
cultivat jaful, corupția și spe
cula, din dorința de huzur și 
căpătuială, creînd astfel o clasă 
de paraziți sociali și de îmbui
bați pe seama oamenilor mun
cii. Suflete moarte de inaniție 
morală — în care nimic ome
nesc nu a rămas nealterat în 
afara instinctului de proprietate 
și ief!exele animalului de pra
dă; chipuri sluțite de setea de 
înavuțire, demascate cu atî'.a 
vigoare de Balzac în a sa „Co
medie umană" și al căror destin 
tragic a fost anticipat încă în 
viziunile dantești ale .Infernu
lui*.

...Au trecut acele timpuri de 
oprimare socială și, o dată cu 
ele, cavalerii huzurului. Revo
luția proletară a smuls din ră
dăcini răul și a ridicat, pe 
soclul vechii orînduiri, o zei
tate nouă! a binelui colectiv; 
o morală nouă: a muncii; o 
ierarhie nouă : a meritului per
sonal. Un aer proaspăt a pă
truns peste tot, alungind mias
mele vechiului mod de viață, 
purificând sufletele oamenilor și 
vitalizînd sîngele noilor orga
nisme sociale. •

Și totuși, «în încleștarea a- 
ceasta titanică dintre vechi și 
nou, năravuri ale trecutelor 
vremi, ce păreau moarte, mai 
vegetează încă, înviorate de in
fluențe străine și de propriile 
noastre lipsuri și greutăți, otră
vind suflete și făcînd pe unii
— cu tara lenei congenitale — 
să se gîndească cu nostalgie la 
trecutul „mirific1* în care pro
prietarul nu producea, iar pro
ducătorul nu era proprietar. Și 
dintre aceste suflete „moarte44 
de paraziți sociali, speculantul 
este figura cea mai des întîl- 
nită în .sala pașilor pierduți44. 
Mulți dintre ei își descoperă 
vocația comercială frecventînd 
talciocul — acest tîrg bizar și 
fascinant din care o reclamă 
zgomotoasă și, nu rareori, min
cinoasă, a făcut un .,paradis al 
pricopsiiilor". Căci talciocul de 
azi nu mai este târgul pitoresc 
de ieri. In ediția lui modernă, 
el nu mai seamănă cu cel de 
acum un sfert de secol, în care 
negustorii erau mai „distinși-4 
decit clienții lor și care vin
deau sau revindeau obiecte de 
preț uzate sau demodate — de 
la mobila de stil, la flacoane 
goale de parfum „Coty" — cu 
orgoliul de a se afla într-o 
trecătoare criză istorică. Negus
torii talciocului de azi — și 
copia lui arădeană, o confirmă
— aparțin nu „scăpălaților44 ci, 
în majoritatea cazurilor, „in- 
vîrliților4* și „descurcăreților-4, 
slăpîniți însă de același apetit 

insațiabil pentru câștiguri u- 
șoare, nemuncite. Nici obiectele 
vândute (cu suprapreț) nu poar
tă patina vremilor de altă dată 
ci marca nouă și modernă, a 
prezentului: de la pixuri la 
supa concentrată de lip „Ve
geta*.

In acest .paradis al pricop
selii44 ,se practică, în genere.

Un parazit social si un dușman al comerțului socialist:

SPECULANTUL
• Suflete „moarte“ și năravuri reînviate. • Specula — fenomen parazitar, antisocial.
• Din „paradisul pricopsiților“ în „sala pași- • Să nu uităm că avem și... îndatoriri !

lor pierduți“.

o negustorie măruntă, adeseori 
înșelătoare, la nivelul speculan
tului de duzină pe carc-1 în- 
tîlnești. peste tot : în tîrg sau 
pe stradă, în localuri publice 
de consum sau chiar la u.șa 
locuinței tale. Are gustul ris
cului și deține infailibile calități 
olfactive : „miroase* repede, cli
entul. Cind este „prins**, specu
lantul mimează nevinovăția cu 
candoarea celui ce a cumpărat, 

nu să revîndă cu profit ci, 
numai din dorința ,.dezintere
sată'- de a-și servi familia, prie
tenii sau rudele. Jalnice figuri 
de subsolul omenesc și dc pe
riferie socială! Dar, să-i cu
noaștem și «la lucru".

Rom co Romulus Sureanu, din 
Vulcan, are în numele lui re
zonanțe venețiene. Practică spe

cula .profesional, încă din 1969. 
Putere de vehiculare marc ; 
peste 10 deplasări numai la 
talciocul din Timișoara sau A- 
rad. Predilecție pentru obiecte 
străine : bluze pe gîl, umbrele, 
mohair și vederi din străină
tate. Ca să nu se încurce in 
socoteli, își ținea o contabili
tate proprie. Din „profil" vă
zut; are și... antecedente pe
nale. In apărarea sa, Barma“ 

elasică : a cumpărat pentru fa
milie și... la rugămințile unor 
prieteni...

Nagy Ștefan și Rakocs Roza
lia, nelocalnici, lucrau în „co
mandită simplă" și pe princi
piul „diviziunii" muncii ! pri
mul cumpăra, cealaltă vindea. 
Volum de desfacere impresio
nant : zeci de bluze supraelas- 

lice, plicuri cu supă concen
trată „Vegeta-*, ciorapi de da
mă, umbrele și pixuri. Valoarea 
aproximativă a desfacerii : pes
te 10 00U lei — după propriul 
lor calcul (dar după cel real 
nu se mai poale ști!). „Semne 
particulare" : el, șofer; ea, fără 
ocupație. Dar amîndoi dornici 
de căpătuială, pe căi necinstite...

Și exemple de acest fel pot fi 
multiplicate i Beju Ioan din 

Petroșani, Codrea Ileana și An- 
gheluță Floarea, nelocalnice. A- 
celași furnizor; talciocul. Ace
leași obiecte „la modă". Același 
apetit de înavuțire ușoară. A- 
cclcași specimene de paraziți 
sociali ce nu trăiesc decit pen
tru ei...

...In ierarhia dușmanilor o- 
rînduirii noastre, speculantul a 

fost așezat alături de delapi
dator și de huligan. Speculan
tul are însă unele particulari
tăți care-1 fac extrem de no
civ, socialmente. Spcculînd u- 
nelc greutăți și neajunsuri ale 
picții organizate ca și exigen
țele unei mode — mai ales, 
vestimentare — infractorul de 
acest gen încearcp să introducă 
in sistemul comerțului socia
list relații dc lip capitalist, pro- 

ducînd reale perturbări în po
litica prețurilor și în aplicarea 
dirijată a legii valorii. Dar spe
culantul — vehiculând bunuri 
ce scapă acțiunii legii repar
tiției după muncă — cultivă, 
conștient, parazitismul social în 
disprețul eticii comuniste și al 
unui mod de viață al cărui 
criteriu moral fundamental este 
munca.

Grav este însă și un alt as
pect : specula proliferează ușor, 
căpătind, adeseori, chiar forme 
profesionalizate comerțul ilicit, 
ca îndeletnicire. Astfel se naște 
o categorie de comercianți os
tilă comerțului de stat, pornită 
pe căpătuială în dauna inte
reselor colective și împotriva 
ideii de echitate socială.

In acest context nu trebuie 
ignorat nici „aliatul", conștient 
sau nu, al speculantului : clien
tul său. Fără acești „complici* 
— oameni slabi ca : Onică Au
relia. Ioana Ion, Burlan Cecilia 
din Petroșani sau Savu Mari- 
oara din Baru Mare, ispitiți 
de un avantaj imediat, palpa
bil ori iluzoriu, potrivnic însă 
intereselor colective — specu
lantul nu ar putea supravie
țui nici măcar o zi. Combă- 
tindu-1, cu toată fermitatea, pe 
acesta, trebuie să luăm pozi
ție hotărîtă și împotriva celui
lalt. Căci clientul o dată atras 
în cîmpul de activitate al spe
culantului, înseamnă un minus 
pentru opinia publică și un 
plus pentru delicvență.

...Mersul nostru înainte, pe 
spirala progresului materia] și 
spiritual. împlinirea noastră ca 
oameni și destine, nu se pot 
concepe fără făurirea concomi
tentă a omului nou, așa cum 
s-a subliniat eu atîta justețe, 
în recentele documente de 
partid. Căci — așa cum reafir
ma tovarășul Nicolae Ceaușescu 
cu ocazia recentei sale vizite la 
Șantierul Naval din Constanța
— „numai prin realizarea unor 
relații noi între oameni, înte
meiate pe echitate și dreptate 
socială. în care fiecare să-și 
înțeleagă răspunderea și meni
rea în societate... vom asigura 
fiecărui membru al societății 
tot ceea ce este necesar, atît 
din punct de vedere material 
cit și spiritual, pentru înflo
rirea personalității sale". Mai 
ales, nu trebuie pierdut din 
vedere îndemnul său — vala
bil cu atît mai mult în cazul 
celor cu gîndul la căpătuială
— ..că ceea ce facem trebuie 
să servească fiecărui membru 
ai societății... că fiecare mem
bru al societății trebuie să se 
gîndească la faptul că are obli
gații și îndatoriri, că trebuie 
să facă totul pentru a-și aduce 
contribuția ia înfăptuirea pro
gramului minunat de făurire 3 
comunismului în România".

David MANIU, 
procuror șef al Procuraturii 

locale Petroșani
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Filiala Petroșani a Uniunii Artiștilor Plastici a desfă
șurat în ultimele luni o activitate mult îmbunătățită, con
cretizată în expoziții valoroase de grup și personale. Sînt 
insă posibilități ca asemenea manifestări expoziționale să 

’ ■ — pu
blic, abia înfiripat, devină din ce în ce mai strins, spre 
cîștigul ambelor părți. Ar fi binevenită și o expoziție în 
cinsti a „Zilei minerului” sau a zilei de 23 August care să 
cuprindă, eventual, și lucrări mai vechi ale membrilor fi
lialei. inspirate din viața și activitatea muncitorilor din 
adîncuri. Este necesară de asemenea o mai susținută

PONDERE
SPORITA

activității
de educație politi

a maselor

E

I

vitate de popularizare, de explicare a fenomenului artistic 
maselor de potențiali iubitori ai limbajului culorii.

In ceea ce privește cluburile și căminele culturale din 
Valea Jiului activitatea lor din această perioadă nu exce
lează cu realizări și inițiative spectaculoase și pînă la un 
punct această stare de lucruri este firească, explicabilă, 
deoarece majoritatea membrilor formațiilor sînt în concediu 
iar conducerile acestor instituții sînt pe la diverse instruiri. 
Ceea ce recomandăm directorilor de cămine culturale și 
cluburi este să apeleze mai cu curaj la forțele artistice și 
culturale existente în municipiu, precum și Ia personali
tăți recunoscute în aceste domenii din Capitală și să im
prime programelor un caracter precumpănitor educativ, 
contribuind în mai marc măsură și cu mai multă eficiență 
la conturarea profilului spiritual al tinerelor generații.

Fiecare activist din domeniul culturii și artei trebuie 
să-și mobilizeze și mai mult forțele și experiența dobîn- 
dită, să sondeze mai des și mai cu efect preferințele mase
lor, să apeleze la mai multă fantezie și ingeniozitate pen
tru ca măsurile de mare importanță pentru climatul nostru 
spiritual, recomandate de conducerea partidului, să prindă 
cît mai repede viață și să dea roadele scontate.

* DUMINICA 1 AUGUST:

pentru
otelârii

Fier vechi VINERI 30 IULIE

REDRESAREA PRODUCȚIEI
(Urmare din pag. 1)

cumpărătorilor

20,20 18,30

16,00 
de

fron- 
con- 
să-și

s

Aproape in fiecare săptămî- 
nă, organizațiile U.T.C. de la 
exploatările miniere Lupeni și 
Bârbăteni, de la preparația din 
Lupeni și de la F.F.A. „Visco- 
za” inițiază acțiuni voluntar-pa- 
triotice de colectare a fierului 
vechi. Dc la începutul 
uteciștii de la aceste 
economice au colectat 
kg fier vechi, realizînd 
mii în valoare de 52 200 lei. 
De menționat că membrii or
ganizațiilor mai sus amintite 
sînt deciși ca. în cinstea zilei 
de 23 August, să intensifice 
acțiunile de colectare a fieru
lui vechi, pentru a-și îndeplini 
angajamentul luat în conferin
ța orășenească a uteciștilor.

Deschidcrca emisiunii. 
..Cupa vacanței".
Cintă Irina Micuț.
Căminul.
Lumea copiilor. 
Tragerea Loto.
1 001 de seri — emisiu
ne pentru cei mici. 
Telejurnalul de seară. 
Sport.
Cronica evenimentelor 
interne de Eugen Man-

T V
20,15 ..Sara pe deal' — spec

tacol literar-muzical. In 
program : Versuri de : 
Mihai Eminescu, George 
Coșbuc. Octavian Goga, 
Șt. O. Iosif, Ion Pillat, 
Nicolae Labiș, Zaharia 
Stancu, Ion Brail. Texte 
din „Cîntarea României" 
de Al ecu Russo.

rilm artistic : ..Aducăto
rul iși asumă riscul** — 
producție a studiouri
lor franceze. (Premieră 
pe țară)
Pagini umoristice din 
literatura română. ..Ve
getarian' de George Ra- 
netti. .. lleleregc" de Con
stantin Argcșeanu. 
Studioul șlagărelor 
program de muzică 
șoară susținui de tineri 
soliști din R.D.G.

22,50 Telejurnalul de noapte.

22,10

22,30

anului, 
unități 
313 000 
econo-

Editura
politică

apărut

STATUTUL
SOCIAL

AL
FEMEILOR

SALARIATE"

In toate orașele din Valeu 
Jiului, T.A.P.L. Petroșani a des
chis unități moderne de cofe
tărie. In general ele sînt apro
vizionate cu un larg sortiment 
de produse. De altfel, cetățenii 
apreciază, fără ezitări, rezulta
tele obținute în această pri
vință.

Zilele trecute, 
Lupeni. 
nitalea 
deschisă. Tovarășa Maria Iovan, 
responsabila cofetăriei, se în
grijise de cu seară de curățenia 
localului, de pregătirea prepa
ratelor pentru micul dejun. Vin- 
zătoarea Maria Onițiu servea 
primii clienți urîndu-le ..poftă 
bună”. Am avut satisfacția cli
entului care se simte aici „ca 
acasă".

In scara aceleiași zile am vi
zitat patiseria „Ghiocelul”. Lo-

cui responsabilei, aflată i 
cediu, era ținut de Ana Grum- 
bolt. încă de la intrare, te sur
prindea neplăcut localul nemă
turat, abundența... muștelor, fîn- 
tînâ arteziană care nu funcțio
nează și discuțiile, cu voce ri-

mă aflam în
La ora 6 dimineața u- 
nr. 51 „Crinul" era

„Optică66

NOTA
dicată, purtate între vînzătoare. 
La ora 20,30 consumatorii so
licitau cafea. „Cu părere de 
rău. dar nu avem" replică vîn- 
zătoarca. Se vociferează cu ne
mulțumire. Responsabila iși e- 
talează punctul de vedere : ..La 
noi nu e cafenea"... A doua zi 
dimineața, (21 iulie) întreb de

stocul de cafea, 
preciază 25 kg 
îmi reamintesc 
boit afirma, cu 
că le lipsește 
In seara aceleiași zile, Eva Bo- 
reș, responsabila unității 65 
„expedia" clienții sub motiv că 
nu are cafea. Am auzit și aici 
același dicton repetat: „La noi 
nu e cafenea”...

M-am întrebat, alături de cei
lalți olicnți, ce fel de optică 
comercială este 
aici rezultă că 
au impresia că cetățenii sînt 
la dispoziția lor, și nu invers. 
Și iată motivul pentru care a- 
ducem 
aceste 
umbră 
zează

Vinzăloar 
nemăcinată. Și 
că Ana Grum- 
o seară înainte 
acest produs...

□ceasta ? De 
unii lucrători

la cunoștința T.A.P.L. 
comportamente care fac 
neplăcută și care fri- 

drepturile consumntori-

(l rmare din nr. 6/61)
Nu se știe prea precis cînd 

a început Hughes să aibă bă
nuieli asupra „colaboratori
lor" săi. Cert este insă că, 
incepind dc anul trecut, o 
seric de anchetatori aparți- 
nind diferitelor servicii ale 
guvernului federal. statului 
Nevada, comitatului Clark 
(in care se află Las Vegas) 
și în fine, orașului însuși, s-au 
Fcpezit asupra afacerilor fir
mei lluglics. 
afirma că 
in persoană a pi 
un grup dc 
eiari, juriști, 
rile de noroc, 
gerii firmei 
au angajat detectivi particu
lari pentru a răscoli nițel 

micile afaceri ale amicu- 
Maheti.

Ziarul ..Time" 
Howard Hughes 

ius la treabă 
controlori finan- 
experți in jocu- 

și că mana- 
.Hughes Tool"

VICEREGELE 
EXAGEREAZĂ

rindul său, Maheu 
cinat agenții sâ

și-a 
arunce 

o privire indiscretă prin afa
cerile contractate de „Hughes 
Tool- și. pe cît cu putință, 
chiar in apartamentul patro
nului In cele din urmă, nu
mărul spionilor implicați în 
această afacere era ații de 
mare incit ajunseseră să-și 
petreacă majoritatea timpului 
lor supraveghindu-se unul pe 

la dispari-altul Dar. pînă
(ia misterioasă a lui Hughes 
din hotelul său
Vegas, toate
se petreceau

de
aceste

la Las 
sforării

mințind unele episoade se
crete ale spionajului și con
traspionajului.

Chiar și după ce Howard 
Hughes s-a volatilizat, a mai 
trecut o sâplămină înainte ca 
presa să ia notă dc eveni
mentele survenite în „impe
riul" său. Abia la 2 decem
brie 1970, ziarul „Las Vcgas 
Sun” a publicat, sub semnă
tura redat torului-editor Hank 
Greenspun. o informație sen
zațională : Howard Hughes 
fusese răpit în scara de 25 
noiembrie. Reporterii altor 
publicații s-au grăbit să se 
prezinte la Maheu, dar totul 
a fost inutil. Așezat comod 
la masa sa de lucru, omul 
de încredere al „patronului" 
refuza cea mai măruntă In
formație. După cum avea să 
recunoască ceva mai tirziu, 
el însuși și oamenii de sub 
conducerea sa. care trebuiau 
să vegheze fără odihnă la 
ușa apartamentelor private 
ale lui Hughes, au constatat 
abia după patru zile că pa
tronul a dispărut cu adevă
rat.

In Las Vcgas, noutatea- 
bombă a provocat, la înce
put, panică. Dar ceva mai 
tirziu, se pare chiar în a- 
ceeași zi. un purtător de cu- 
vînt al firmei „Hughes Tool” 
a anunțat că ..Howard a 

'( Las Vegas pentru o 
rie de afaceri și efl 
păstra apartamentele 

Desert Inn".

8,30 Deschiderea emisiunii. 
Sport și sănătate.

9,00 Matineu duminical pen
tru copii.

10,00 Viața satului.
11.15 Pagini de mare popu

laritate din muzica sim
fonică.

12,00 De strajă patriei. 
— In larguri albastre.

12.30 In reluare la cererea te
lespectatorilor. Sclecțiuni 
din spectacolul muzical 
distractiv înregistrat Ia 
stațiunea Neptun.

13,00 Emisiune in limba ma
ghiară .

14.30 Postmeridian
— Sport.

15,00 Serbările Mării.
16,00 Magazin.
16,55 .Apollo-15” — Transmi

siune directă.
A doua plimbare pe lună.

17,50 Pasiuni.
18,10 Planeta giganților — 

film pentru tineret.
19,00 Vetre folclorice: Flori 

dc pe Mureș.
19,20 1001 de seri.
19.30 Telejurnalul de scară. 
20,00 Reportajul săptăminii.

— Platforma industrială 
a TirgovișteL

20.15 Film artistic. Patrula — 
premieră pe țară.

21.30 Spectacol muzical TV. 
22,05 Recital Dova.

22,50

★

Film documentar.
— Școala de alpinism — 
Cu prilejul Zilei națio
nale a Elveției.
Telejurnalul de noapte.

LUNI 2 AUGUST:

18,00 Deschiderea emisiunii. 
Vasile Alecsandri 
Prezență vie in marile 
momente ale istorici 
naționale.

18.15 Stop-cadru.
18.45 „Apollo-15" — Transmi

siune directă.
— Decolarea modulului 
lunar de pe lună.

19.20 I 001 dc seri.
19,30 Telejurnalul de seară.
20,00 Glorios Partid — pro

gram de cîntece.
20.15 Roman foileton : Roșu și 

negru (III).
20,55 Prim plan.

— Gheorghe Lazăr.
21,25 Steaua fără nume... 

vacanță.
22.20 Din țările socialiste.
22,35 Telejurnalul de noapte. 

— Sport

~k MARȚI 3 AUGUST

de indisciplină, faptul că nu
mărul absențelor de la servi
ciu este în creștere (3712 ne
motivate. 1476 motivate, 19304 
om-zile absențe de boală). Nu
mai absențele nemotivate de 
le serviciu au adus exploatării 
o pierdere de producție de 
6 300 tone. Au fost citate în 
cadrul discuțiilor multe acte 
de indisciplină: nefolosirea
timpului de muncă, tendințe de 
chiul, de sustragere de la obli
gații, lipsă de răspundere, toa
te acestea soldîndu-se cu nume
roase avarii miniere și electro
mecanice, cu accidentele de 
muncă produse din cauza în
călcării disciplinei tehnologice, 
a normelor de protecția muncii, 
cu pierderi de producție.

Referindu-se la aceste aspec
te. inginerul Victor ‘ 
șeful sectorului II, 
„Foarte binevenite 
șurile propuse de 
Nicolae Ceaușescu in 
mul pentru îmbunătățirea 
vității ideologice și 
ducative a tuturor 
muncii. Neîndcplinirea sarcini
lor, avariile repetate și surpă
rile in abatajele noastre, tome 
relele ce se produc în acti
vitatea minei și a sectoarelor 
sînt generate în esență de in
disciplină, de simțul responsa
bilității scăzut, de atitudinea 
înapoiată a unor salariați care 
prin optica lor retrogradă so
cotesc că dacă au scos lampa 
de la lămpărie și și-a agățat 
marca pe piept și-au făcut da
toria, însă, în fond, toți aceș
tia sînt porniți să ducă o via
ță ușoară în colectivul nos
tru, să nu pună umărul la în
deplinirea planului. Este obli
gația comitetului de direcție, 
a noastră, a tuturor și în pri
mul rînd a comuniștilor de a 
înfiera și combate cu tărie 
astfel de manifestări, de a le

Ghioancă, 
spunea : 

sînt mă- 
tovarășul 

progra- 
acti- 

politico-e- 
oamenilor

pune stavilă cu toată hotărî- 
rea !**.

Abordînd aceleași aspecte ale 
disciplinei. Dumitru Hor, se
cretarul comitetului de partid, 
a reliefat, 
tul că 
are 
tul 
ce

de asemenea, fap- 
neîndeplinirea planului 

ca punct de plecare spiri- 
de responsabilitate scăz.ut 

se manifestă la o serie de 
cadre și ceea ce e mai râu, ța 
cadre tehnice din conducerea 
sectoarelor. Secretarul comite
tului de partid s-a referit apoi 
la stilul de muncă necorespun
zător al comitetului de direc
ție, la faptul că acesta nu a 
urmărit cu stăruință întrona
rea disciplinei, munca cu omul, 
modul cum sînt îndeplinite 
propriile decizii și hotărîri. 
Comitetul de direcție nu a 
luat măsuri pentru rezolvarea 
unor probleme și propuneri 
ridicate în adunarea salaria- 
ților din luna ianuarie a.c.

Ideea dominantă, desprinsă în 
concluzia adunării, a fost aceea 
că întregul colectiv, îndrumat 
de organizația de partid, tre
buie să-și încordeze în aceas
tă perioadă toate forțele pen
tru redresarea producției și 
îndeplinirea sarcinilor de pro
ducție, pentru recuperarea ră- 
mînerilor în urmă. In acest 
sens, inginerul șef al Centra
lei cărbunelui. loan Kormockzi, 
a recomandat comitetului de 
direcție, cadrelor tehnice ca, 
paralel cu preocuparea pentru 
întărirea disciplinei și răspun
derii în muncă a tuturor sa- 
lariaților, să pună accentul pe 
îmbunătățirea organizării mun
cii la fronturile de lucru de 

< are depinde creșterea produc
tivității în abatajele 
tale, pe creerea de 
diții ca toate brigăzile 
realizeze normele.

Luînd cuvîntul în încheierea 
adunării, tovarășul Gavrilă Da
vid, președintele Consiliului

municipal a] sindicatelor, 
referit critic la o serie de de
ficiențe ce există în folosirea 
efectivelor pe sectoareț în timp 
ce sectoarele productive nu au 
efectivele complete pentrir 
plasa abatajele, sectoarele ai 
xiliare au depășiri de efect 
ve), în folosirea utilajelor. î 
valorificarea rezervelor intci 
ne pentru creșterea producti
vității muncii în abataje. Indi- 
cînd căile de înlăturare a a- 
cc^or deficiențe, vorbitorul a 
recomandat totodată comitetu
lui de direcție să ia măsuri ho- 
tărîte împotriva tendințelor 
de indolență și lipsă de 
pundere în muncă, pentru 
tărirea disciplinei sub t 
aspectele în care scop să 
aplice cu fermitate măsurile 
de educare a tuturor oamenilor 
muncii în lumina ideilor de 
mare valoare practică cuprinse 
în programul elaborat de partid, 
pentru perfecționarea activității 
ideologice .și politico-educative.

PROGRAMUL I i 6,00 Muzică 
și actualități; 7,00 Radiojurnal; 
8,30 La microfon, melodia pre
ferată; 9,30 Memoria pămîntu- 
lui românesc; 10,00 Buletin de 
știri; 10,05 Muzică populară din 
județul Prahova; 10,30 Frag
mente din operete; 11,00 Bule-

lin de știri; 11,15 Consultație 
juridică; 1! 25 Tezaur românesc; 
3 2,30 Intîlnire cu melodia popu
lară și interpretul preferat; 
13,00 Radiojurnal; 13,27 Cînte- 
cu] e pretutindeni; 14,30 Cînte
ce și jocuri populare; 15,00 Bu
letin dc știri: 15,05 Revista e- 
conomică;
16,15 Muzică
16.30 Melodii de

Orele scrii 
seară; 
ferate: 
zică r 
zi; 21.00 Bijuterii
21.30 Revista șlagărelor; 
Radiojurnal; 
seară; 22,55 
23,00 Concert dc seară (conti
nuare); 24.00 Buletin de știri; 
0,03—6,00 Estrada nocturnă.

Radiojurnal; 
promenadă; 

Marius Mi- 
patrie; 18,00 
Tableta de 

melodii pre-

17.00 Pentru
20,00

20,05 Zece
20,40 Interpreti dc mu- 

populară; 20,55 Știința la 
i?î.00 Bijuterii muzicale: 

22,00 
22,30 Concert de 
Moment poetic;

PROGRAMUL
pentru ★

viitoare

in

18.15 Brățara tic aur — Semi
finala.

19.15 Publicitate.
19.20 1 001 de seri.
19,30 Telejurnalul de scară.

— Sport
20,10 Reflector.
20.20 Seară de 

vintul de
21.40 Cîntece și 

lare.
22,00 Oameni și
22.15 Selec(iuni din Festivalul 

internațional de muzică 
ușoară de la Split (R.S.F, 
Iugoslavia).

22.40 Telejurnalul de noapte.

* MIERCURI 4 AUGUST:

teatru : In 
primăvară, 
jocuri popu-

lapte.
16,30 Deschiderea emisiunii. 

— Volei feminin : Ro
mânia — Bulgaria.

18,00 Patriei — Emisiune de 
versuri.

16.30 Deschiderea emisiunii. 
— Volei feminin 
mânia — L'.R.S.S.

18,00 Univcrsal-șotron.
18,25 Mult e dulce și 

moașă.
18.40 O interpretă îndrăgită, 

Ileana Sărăroiu.
18,50 Confruntări.

19,10
19,20
19.30
20,1'0

Ro-

fru-

Tragerea Pronoexpres. 
I bill de seri. 
Telejurnalul de seară. 
Ancheta TV.
— „Minciuna are picioa
re scurte”.

Tcle-cincmalcca : Scrisoa
re neexpediată.
Moment umoristic.
Teleglob.
Arii celebre din opere. 
Telejurnalul de noapte.

JOI 5 AUGUST:

30 Deschiderea emisiunii — 
Emisiune în limba ma
ghiară.

18.30 La volan — Emisiune 
pentru conducătorii 
uto.

18.50 Timp și anotimp in 
gricultură.

19,10 Pentru sănătatea dv. 
19,20 I (101 de seri.
19.30 Telejurnalul de scară. 
20,00 Aparențe și realizări

lumea capitalului.
20,15 Interpreta săptăminii 

Florica Bradu.
20.30 Din cronica eroică a 

surecțici.
20.50 Antologia umorului.

— Stan și Bran studen- 
ți la Oxford.

22,00 Cadran internațional.
22.30 Telejurnalul de noapte.

* VINERI 6 AUGUST:

a-

a-

in

17,00 Deschiderea emisiunii.-
— Volei feminin : Ro
mânia — R.P.D. Coreca-

PRODUSE
INDUSTRIALE

Cintă pentru dv. — Ma
ria Precup și Ioan Ianoși. 
Ex-Terra '71.
Tragerea Loto.
1 001 dc seri. 
Telejurnalul dc seară.
— Sport.

20,10 Cronica politică internă 
dc Eugen Mândrie.

20,25 Muzică corală interpre
tată dc Ansamblul ..Doi
na".

20.40 Panoramic științific. 
21,00 Film artistic :

— Darul dragostei.
22.40 Telejurnalul dc noapte.

AUGUST:

emisiunii — 
limba ger-

face cunoscut
că in perioada

19 iulie — 30 august are loc

TIRtiUL DE VARA
In perioada Tîrgului magazinele de produse 

industriale din Valea Jiului oferă cumpărăto
rilor un bogat sortiment de obiecte de îmbră
căminte și încălțăminte de vară LA PREȚURI 
REDUSE CU PÎNĂ LA 30 LA SUTĂ.

Nu pierdeți acest prilej de a realiza eco
nomii !

16.15 Deschiderea 
Emisiune in 
mană.

18,00 Ex-Terra '71.
18.40 Bună scara, fete! 

Bună seara, băieți !
19.15 Publicitate.
19,20 1 001 de seri.
19,30 Telejurnalul de seară.
20,00 Săptămina internaționa

lă.
20.15 Tele-cnciclopedia.
21.15 Film serial : Urmărirea 

— Episodul HI — Ate
lierul dc croitorie.

22,05 Emisiune muzical-dis- 
tractivă.

23,10 Telejurnalul de noapte. 
— Sport.

£ M. BARBATtIVI
ANGAJEAZA VRGEN1
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AUTORIZAT! DE I.S.C.I.R

Salarizarea se face conform
H.C.M. 914|1968



4 Steagul roșu .-____ .— VINERI 30 IULIE 1971

ÎNCHEIEREA SESIUNE! A XXV-A A CONSIIIULUI DE AJUTOR ECONO® RECIPROC
(Urmare din pag. 1)

mocrate Germane au făcut 
parte : Willi Stoph, președintele 
Consiliului de Miniștri, condu
cătorul delegației, dr. G. Weiss, 
vicepreședinte al Consiliului de 
Miniștri, reprezentantul perma
nent al R. D. Germane în
C. A.E.R.. G. Schurer, vicepre
ședinte al Comisiei de Stat a 
Planificării, W. Halbritter. mi
nistru. președintele departamen
tului pentru prețuri de pe lin
gă Consiliul de Miniștri, S. 
Bohm, ministrul finanțelor, 
E. Wappler, șeful secției plan- 
finanțe a C.C. al P.S.U.G., 
E. Moke, șeful secției C.A.E.R. la 
Biroul Consiliului de Miniștri.

Din delegația Republicii Popu
lare Mongole au făcut parte: 
Sonomin Luvsan. președinte ad
ia teri m al Consiliului de Mi
niștri, • conducătorul delegației.
D. Gombojav. vicepreședinte al 
Consiliului de Miniștri, repre
zentantul permanent al R. P. 
Mongole în C.A.E.R., D. Sod- 

mon, ministru, prim-vicepreșe- 
dinte al Comitetului de Stat al 
Planificării, M. Peljee, minis
tru al energeticii, industriei 
combustibilului și geologiei, Ț. 
Molom, ministrul finanțelor, S. 
Tumur. președintele Consiliului 
administrativ al Băncii de Stat. 
D. Zagasbaldan, președintele 
Direcției Centrale de Statistică, 
D. Jondon, adjunct al ministru
lui afacerilor externe.

Din delegația Republicii Popu
lare Polone au făcut parte i 
Piotr Jaroszewicz, președintele 
Consiliului de Miniștri, condu
cătorul delegației, M. Jagielski, 
vicepreședinte al Consiliului de 
Miniștri, reprezentantul perma
nent al Poloniei în C.A.E.R., 
W. Tranapczynski, președinte 
ad-interim al Comisiei de Stat 
a Planificării de pe lîngă Con
siliul de Miniștri, J. Kaczmarek, 
președintele Comitetului pentru 
știință și tehnică, K. Olszewski, 
ministrul comerțului exterior, 
J. Trendota, ministrul finanțe
lor, S. Kuzinski, șeful secției e

conomice a C.C. al P.M.U.P., 
J. Pinkowski, președintele Pre
zidiului Sfatului Popular al 
voievodatului Varșovia, S. Ma
jewski, locțiitorul reprezentan
tului permanent al Poloniei în 
C.A.E.R.

Din delegația Republicii So
cialiste România au făcut parte J 
Ion Gheorghe Maurer, președin
tele Consiliului de Miniștri, con
ducătorul delegației, Gheorghe 
Rădulescu, vicepreședinte al 
Consiliului de Miniștri, repre
zentantul permanent al Româ
niei în C.A.E.R., Maxim Ber- 
ghianu, președintele Comitetului 
de Stat al Planificării, Cornel 
Burtică, ministrul comerțului 
exterior, loan Avram, minis
trul industriei construcțiilor de 
mașini, Horea Dumitrescu, mi
nistrul finanțelor, Radu Con- 
stantinescu, vicepreședinte al 
Comisiei guvernamentale de co
laborare și cooperare economică 
și tehnică, Emilian Dobrescu, 
consilier la C.C. al P.C.R., Va- 
sile Gliga, adjunct al minis

trului afacerilor externe, Vasile 
Bucur, locțiitorul reprezentan
tului permanent al României în 
C.A.E.R.

Din delegația Republicii Popu
lare Ungare au făcut parte i 
Jeno Fock, președintele Guver
nului Revoluționar Muncito- 
resc-Țărănesc Ungar, conducă
torul delegației, P. Valyi, vice
președinte al Guvernului Revo
luționar Muncitoresc-Țărănesc 
Ungar, reprezentantul perma
nent al Ungariei în C.A.E.R., 
b. Faluvegy, ministrul finan
țelor, J. Kaplar, adjunct de șef 
de secție la C.C. al P.M.S.U., 
J. Szita, conducătorul Secreta
riatului pentru legături econo
mice internaționale de pe lîngă 
Consiliul de Miniștri, I. Hc- 
tenyi, vicepreședinte al Oficiu
lui Național al Planificării, L. 
Papp, locțiitor al reprezentan
tului permanent al Ungariei în 
C.A.E.R.

Din delegația Uniunii Repu
blicilor Sovietice Socialiste au 
făcut parte : Alexei Nikolaevici 

Kosîghin, președintele Consiliu
lui de Miniștri al U.R.S.S., 
conducătorul delegației, M. A. 
Leseciko, vicepreședinte al Con
siliului de Miniștri, reprezen
tantul permanent al U.R.S.S. 
în C.A.E.R., N. K. Baibakov, 
vicepreședinte al Consiliului de 
Miniștri, președintele Comite
tului de Stat al Planificării, 
V. A. Kirillin, vicepreședinte 
al Consiliului de Miniștri, pre
ședintele Comitetului de stat 
pentru știință și tehnică de pe 
lîngă Consiliul de Miniștri, V. F. 
Garbuzov, ministrul finanțelor, 
N. S. Patolicev, ministrul co
merțului exterior, K. V. Rusa
kov, șef de secție la C.C. al 
P.C.U.S.. V. N. Titov, prim-Joc- 
țiitor al reprezentantului per
manent al U.R.S.S. în C.A.E.R., 
N. N. Rodionov, locțiitor al 
ministrului afacerilor externe al 
U.R.S.S.

La sesiune a fost prezentă 
o delegație guvernamentală a 
Republicii Socialiste Federative 
Iugoslavia, invitată în baza Con

venției încheiate între C.A.E.R. 
și guvernul acestei țări privind 
participarea R.S.F. Iugoslavia la 
lucrările organelor Consiliului. 
Din delegație au făcut parte :• 
Aleksandar Grlicikov, prim-vi
cepreședinte al Vecei Executi
ve Federale, conducătorul dele
gației, D. Djokovici, membru 
al Vecei Executive Federale, 
reprezentantul R.S.F. Iugoslavia 
pe lîngă C.A.E.R., V. Juricici, 
șeful Misiunii permanente a Iu
goslaviei de pe lîngă C.A.E.R., 
M. Markovici, adjunct al se
cretarului de stat pentru afa
cerile externe.

La lucrările sesiunii a XXV-a 
a participat N. V. Faddeev, se
cretarul Consiliului de Ajutor 
Economic Reciproc.

In ședința de joi, au fost e- 
xaminate și adoptate documen
tele în problemele înscrise pe 
ordinea de zi, precum și Co
municatul cu privire la cea de-a 
XXV-a sesiune a Consiliului de 
Ajutor Economic Reciproc.

(Agerpres).

IIIECIIAAII IXIIUU
Evoluția stațiilor cosmice 

sovietice „Mars-2“ și „Mars-3“
MOSCOVA 29 (Agerpres). 

— „Starea stațiilor științifice 
automate sovietice ..Mars-2" 
și „Mars-3“ asigură continua
rea cu succes a zborului lor, 
a declarat, intr-un interviu 
acordat ziarului ..Pravda', A. 
Alexandrov, specialist in do
meniul dirijării aparatelor 
cosmice.

Ambele stații, a precizai 
Alexandrov, răspund imediat 
la orice apel de pe Pămînt, 
intrînd în contact cu Centrul 
de legături cosmice la mare 

Conferința Comitetului pentru 

dezarmare de la Geneva

distanță. In timpul care s-a 
scurs din momentul lansării, 
la 19 și respectiv 28 mai, a ce
lor două stații interplanetare, 
au fost efectuate peste 80 de 
ședințe de legătură cu acestea.

Primele corecturi ale tra
iectoriilor de zbor ale celor 

■două stații, efectuate pentru 
„Mars-3" la 8 iunie, iar pen
tru „Mars-2* la 17 iunie, au 
fost realizate cu succes, iar 
calculele specialiștilor s-au a- 
rătat exacte.

Dejun oferit în cinstea delegațiilor guvernamentale participante
la lucrările celei de-a XXV-a sesiuni a C.A.E.R

(Urmare din pag. 1)

tele Consiliului de Miniștri, al 
JJniunii Republicilor Sovietice 
Socialiste.

De asemenea, a participat to
varășul Aleksandar Grlicikov, 
prim-vicepreședinte al Vecei E- 
xecutive Federale a Republicii 
Socialiste Federative Iugoslavia, 
conducătorul delegației R.S.F. 
Iugoslavia, invitată la sesiune.

Au luat parte membri ai de
legațiilor guvernamentale parti
cipante la cea de-a XXV-a se
siune a C.A.E.R.

Au fost prezenț i N. V. Fad
deev. secretarul Consiliului de 
Ajutor Economic Reciproc, pre
cum și ambasadorii țărilor.parti
cipante la Sesiune.

In timpul dejunului, tovarășul 
NTCOLAE CEAUȘESCU a rostit 
un toast în care în numele Co
mitetului Central al Partidului 
Comunist Român, al Consiliului 
de Stat și al Guvernului Ro
mâniei Socialiste, a exprimat sa

€

tisfacția pentru încheierea cu 
succes a Sesiunii a XXV-a a 
C.A.E.R.

Adoptarea, în unanimitate, a 
programului complex, a spus 
tovarășul Nicolae Ceaușescu, 
creează o bază bună pentru 
dezvoltarea unei colaborări mul
tilaterale dintre țările noastre.

Aș dori să exprim convinge
rea partidului și guvernului 
României că adoptarea acestui 
program va impulsiona dezvol
tarea colaborării între țările 
noastre, va contribui Ia dezvol
tarea economiei socialiste din 
fiecare țară și, totodată, ]a creș
terea forței tuturor țărilor 
membre ale C.A.E.R., și, prin 
aceasta, la creșterea în gene
ral a influenței socialismului 
în lume.

Desigur, că adoptarea acestui 
program este numai începutul, 
pentru că este necesar ca pre
vederile lui să fie realizate în 
viață. Noi sperăm că în spiri
tul in care s-a lucrat la de-
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finitivarea și la adoptarea lui 
se va acționa pentru a găsi 
căile de realizare in practică 
a programului în toate dome
niile de activitate.

Deci tovarăși, exprimînd con
vingerea partidului și guver
nului nostru că s-a făcut o 
muncă bună în interesul țări
lor noastre și în interesul so
cialismului în general, doresc 
să ridic paharul pentru dez
voltarea colaborării multilatera
le intre partidele și țările care 
au adoptat acest program. între 
toate țările socialiste.

Doresc să ridic paharul pen
tru întărirea colaborării și u- 
nității tuturor forțelor antiim- 
perialiste, avind convingerea că 
programul nostru, colaborarea 
și unitatea noastră servesc in
tereselor tuturor forțelor anti- 
imperialiste, cauzei colaborării 
și păcii în lume!

Pentru partidele și popoa
rele noastre, în sănătatea dum- 

a tuturor!neavoastră,
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A răspuns tovarășul STANKO 
TODOROV, președintele Consi
liului de Miniștri al R. P. Bul
garia, care, în numele pre
ședinților guvernelor țărilor 
membre ale C.A.E.R. și al 
tuturor participanților la cea 
de-a XXV-a Sesiune a C.A.E.R., 
a exprimat recunoștința cea 
mai profundă Comitetului Cen
tral al Partidului Comunist Ro
mân, Consiliului de Stat și 
guvernului Republicii Socialiste 
România pentru 
mire făcută și 
natele condiții 
desfășurarea cu 
rilor sesiunii.

Aș vrea să relev, a spus vor
bitorul, in mod special merite
le tovarășului Maurer, în cali
tatea sa de președinte al celei 
de-a XXV-a sesiuni, mulțumită 
conducerii sale pricepute noi 
am reușit să încheiem cu succes 
misiunea noastră.

Aș vrea, de asemenea, să re
marc deosebita activitate des-

călduroasa pri- 
pentru minu- 
create pentru/ 

succes a lucră-

€ A

a programului

asemenea, să re- 
tovarășului Fad- 
al C.A.E.R., pre-

fășurată de tovarășul Gheorghe 
Rădulescu, în calitatea sa de 
președinte al Comitetului Exe
cutiv, mai ales în ultima etapă 
de elaborare 
complex.

Aș vrea, de 
marc meritele 
deev, secretar 
cum și meritele tuturor tova
rășilor care au participat în a- 
cești doi ani la elaborarea pro
gramului.

Noi ne-am pus astăzi semnă
turile pe un document istoric. 
Am semnat programul complex 
de integrare economică socia
listă, un document care deter
mină colaborarea noastră eco
nomică în următoarele 2—3 de
cenii. Acest document nu pre
zintă doar o mare însemnătate 
economică pentru țările noastre 
socialiste, ci și o mare însem
nătate politică și ideologică. 
Este vorba de un document 
care creează premisele necesa
re pentru întărirea pe mai de
parte a colaborării noastre e-

T

conomice, pentru întărirea pu
terii comunității socialiste, sau, 
cu alte cuvinte, pentru întă
rirea puterii forțelor progresiste 
și revoluționare care determină 
evoluția procesului revoluțio
nar mondial.

Tovarăși, bazele acestui pro
gram complex au fost puse 
la cea de-a XXIII-a sesiune 
specială a C.A.E.R., la care au 
participat primii secretari ai 
partidelor din țările membre 
ale C.A.E.R.

De aceea, eu propun să toas
tăm pentru Comitetele Centrale 
ale ’partidelor noastre comunis
te, pentru primii secretari ai 
Comitetelor Centrale ale par
tidelor noastre comuniste și 
pentru traducerea în viață cu 
succes a programului nostru 
complex !

Pentru sănătatea dumneavoas
tră, tovarăși!

Participanții • la dejun, care 
s-a desfășurat într-o atmosferă 
caldă, tovărășească, au subliniat 
cu aplauze toasturile rostite. 
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GENEVA 29 (Agerpres). — In 
ședința de joi a conferinței Co
mitetului pentru dezarmare de 
la Geneva a. luat cuvîntul re
prezentantul Olandei, Evert 
Bos. El și-a consacrat interven
ția problemei interzicerii arme
lor chimice și biologice, apre
ciind că, întrucît aceste arme 
constituie o amenințare pentru 
omenire, 
minarea

eforturile pentru eli- 
lor trebuie continuate

Criza regimului
la

PENII. 29 (Agerpres). 
criză mini- 
la Pnom

PNOM
— O atmosferă de 
sterială domnește
Penh în urma înrăutățirii con
siderabile a situației economice 
în zonele administrate de re
gimul Lon Nol-feirik Matak, re
latează din capitala cambodgia- 
nă corespondentul agenției 
France Presse. Dificultățile e- 
conomice ale regimului — scrie 
corespondentul A.F.P. — au de
venit atît de grave, îneît au 
provocat o vie agitație pînă și 
în rîndurile guvernanților de 
la Pnom Penh. Așa-zisa Adu
nare Națională și-a exprimat 
neîncrederea în Khung Hay Ly, 
„ministru al comerțului și al 
aprovizionării' la Pnom Penh. 
acuzîndu-1 de „gestiune defec
tuoasă a ministerului său" și 
obligîndu-1 să-și prezinte de
misia. Funcția sa a fost prelu- 

viguros. Delegatul olandez a 
făcut unele propuneri de mo
dificare a prevederilor proiec
telor de convenție depuse in 
comitet pentru interzicerea ar
melor biologice și a toxinelor. 
Aceste propuneri se referă la 
prevederile privind Protocolul 
de Ia Geneva, precizarea mai 
clară a noțiunii de arme bio
logice și toxine, precum și la 
sistemul de verificare.

ată, în mod temporar, de S:R 
Chhong, vicepreședinte al ad
ministrației de la Pnom Penh, 
dar și acesta urmează să com
pară în fața ..Adunării Națio
nale" sub acuzații similare. 
Schimbările din rîndurile ad
ministrației Lon Nol-Sirik Ma
tak nu au afectat însă cu ni
mic degradarea galopantă a 
situației economice, observă co
respondentul A.F.P. Prețurile 
continuă să crească în mod ca
tastrofal, exporturile au fost 
practic întrerupte, deficitul 
balanței comerciale se degra
dează permanent. în vreme ce 
cheltuielile militare sporesc ca 
urmare a eforturilor regimului 
de la Pnom Penh de a supra
viețui acțiunilor lansate de for
țele populare de rezistență cam
bodgiene.

(Urmare din pag. 1)

Ioc la Moscova în aprilie 1969, 
au stabilit sarcinile de bază și 
direcțiile de principiu ale a- 
dincirii și perfecționării în 
continuare a colaborării și dez
voltării integrării economice 
socialiste a țărilor membre aie 
C.A.E.R., aplicabile la condiți
ile istorice concrete ale etapei 
actuale a construirii socialis
mului și comunismului.

In conformitate cu aceste 
hotărîri de principiu. Sesiunea 
a XXV-a a Consiliului de A- 
•jutor Economic Reciproc a a- 
doptat în unanimitate Progra
mul complex al adincirii și 
perfecționării în continuare a 
colaborării și dezvoltării inte
grării economice socialiste a 
țărilor membre ale C.A.E.R. 
Programul complex, elaborat 
cu eforturile colective ale 
tuturor statelor membre ale 
Consiliului, se prevede a fi 
realizat pe etape, in decurs de 
15—20 ani.

Sarcinile noi și metodele și 
formele integrării economice 
socialiste, corespunzătoare a- 
cestor sarcini, care și-au găsit 
expresie concretă în progra
mul complex, se bazează pe 
experiența colaborării țărilor 
membre ale C.A.E.R., acumula
tă de-a lungul a peste 20 de 
ani, in domeniul specializării 
și cooperării în producție, al 
coordonării planurilor cincinale 
de dezvoltare a economiei na
ționale.

Sub conducerea partidelor 
lor comuniste și muncitorești, 
pe baza îmbinării eforturilor 
proprii cu dezvoltarea colabo
rării reciproce, țările membre 
ale C.A.E.R. au obținut în a- 
ceastă perioadă mari 
în toate domeniile vieții 
al-politice Ș» economice, 
ducția industrială 
membre ale 
cut în anul 
tie cu anul 
6,8 ori, în timp ce în statele 
capitaliste dezvoltate a crescut

succese 
soci- 
Pro- 

țările 
eres-

în
C.A.E.R. a

1970 în compara-
1950 de aproape

ȘEDINȚA COMITETULUI EXECUTIV AL C.A.E.R
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La 29 iulie a. c., la Bucu
rești a avut loc a 54-a ședință 
a Comitetului Executiv al Con
siliului de Ajutor Economic Re
ciproc.

La ședința Comitetului Exe
cutiv au participat: T. Țolov, 
prim-vicepreședinte al Consiliu
lui de Miniștri al R. P. Bul
garia, F. Hamouz, vicepreședin
te al guvernului R. S. Ceho
slovace, G. Weiss, vicepreședin
te al Consiliului de Miniștri 
gl R. D, Germane, D. Gombo-
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numai de 2,8 ori. Ca rezultat 
al colaborării reciproce a ță
rilor membre ale C.A.E.R., au 
fost create numeroase ramuri 
industriale noi, au fost con
struite sute de mari obiective 
economice. Schimburile reci
proce de mărfuri ale țărilor 
membre ale C.A.E.R au spo
rit în ultimii 20 de ani de pes
te 7 ori ; au fost create premi
se solide pentru creșterea a- 
cestora in cincinalul curent cu 
încă aproape două treimi. Se 
înfăptuiește un larg schimb 
de realizări tehnico-științifice 
și de experiență înaintată în 
producție.

Sucesele obținute în dezvol
tarea țărilor membre ale 
C.A.E.R., întreaga practică a 
activității C.A.E.R. reprezintă 
o mărturie a uriașelor posibi
lități cuprinse în orînduirea 
socială socialistă, în diviziu
nea internațională socialistă a 
muncii, demonstrează înalta e- 
ficiență a acțiunilor comune 
ale statelor socialiste, capaci
tatea lor de a găsi în mod co
lectiv cele mai indicate soluții 
pentru sarcinile complexe, ca
re contribuie la întărirea for
ței întregii comunități socialis
te. In aceste succese s-a mani
festat rolul activ al Consiliu
lui de Ajutor Economic Reci
proc ca organizație de colabo
rare economică de tip nou. 
care conjugă eforturile state
lor socialiste egale în drepturi 
și suverane.

La baza întregii activități a 
C.A.E.R. stau principiile inter
naționalismului socialist, res
pectării suveranității de stat, 
independenței și intereselor na
ționale, neamestecului în tre
burile interne ale țărilor, e- 
galității depline în drepturi și 
liberului consimțămînt, avan
tajului reciproc și întrajutoră
rii tovărășești. Integrarea so
cialistă nu este însoțită de cre
area de organe supranaționale. 
După aceste principii se vor 

jav, vicepreședinte al Consiliu
lui de Miniștri al R. P. Mon
gole, M. Jagielski, vicepreședin
te al Consiliului de Miniștri al 
R. P. Polone, Gh. Rădulescu, 
vicepreședinte al Consiliului de 
Miniștri al Republicii Socialiste 
România, P. Valyi, vicepreșe
dinte al Guvernului Revoluțio
nar Muncitoresc-Țărănesc Un
gar, M. Leseciko, vicepreședinte 
al Consiliului de Miniștri al 
U.R.S.S.

Ședința Comitetului Executiv 

călăuzi țările membre ale 
C.A.E.R. și în procesul adinci
rii și perfecționării în conti
nuare a colaborării și dezvol
tării integrării economice so
cialiste, înfăptuind Programul 
complex adoptat de Sesiune.

Participanții la Sesiune por
nesc de la faptul că adincirca 
și perfecționarea colaborării e- 
conomice și tehnico-științifice 
și dezvoltarea integrării eco
nomice socialiste reprezintă un 
proces — conștient și planic 
reglementat de partidele co
muniste și muncitorești și gu
vernele țărilor membre ale 
C.A.E.R. — al diviziunii inter
naționale socialiste a muncii, 
al apropierii economiilor lor 
și al formării unei structuri 
moderne, de înaltă eficiență a 
economiilor naționale, al apro
pierii și egalizării treptate a 
nivelurilor dezvoltării lor e- 
conomice, al formării unor le
gături profunde și stabile in 
principalele ramuri ale econo
miei, științei și tehnicii, al lăr
girii și întăririi, pe această ba
ză, a pieței internaționale a a- 
cestor țări, al perfecționării re
lațiilor marfă-bani.

Partidele comuniste 
citorești și guvernele 
membre ale C.A.E.R.
și perfecționează colaborarea 
și dezvoltă integrarea econo
mică socialistă în scopul solu
ționării cu cît mai mult suc
ces a celor mai importante 
sarcini social-economice ale 
țărilor lor, în scopul dezvoltă
rii continue a forțelor de pro
ducție, atingerii celui mai înalt 
nivel tehnico-științific, crește
rii bunăstării poporului, întă
ririi capacității de apărare a 
țărilor membre ale C.A.E.R.

Adoptînd Programul com
plex, Sesiunea C.A.E.R. consi
deră înfăptuirea acestuia ca o 
bază a perfecționării planicc in 
continuare a sistemului relați
ilor economice internaționale 
dintre țările membre ale

și mun- 
țărilor 

adîncesc

6-a desfășurat sub președinția 
lui M. Leseciko, vicepreședinte 
al Consiliului de Miniștri al 
U.R.S.S.

Comitetul Executiv a adoptat 
un protocol cu privire la orga
nizarea lucrărilor în vederea 
îndeplinirii Hotărîrii sesiunii a 
25-a a Consiliului de Ajutor 
Economic Reciproc și a aprobat 
planul de muncă al Comitetului 
Executiv el C.A.E.R. pentru cel 
de-al doilea semestru al anu
lui 1971.

acesta sînt defi-C.A.E.R. In 
nite căile concrete și termene
le înfăptuirii acțiunilor de co
laborare legate de soluționa
rea celor mai importante pro
bleme economice, îndeosebi a 
unor asemenea probleme cum 
sînt asigurarea economiei na
ționale cu combustibil și ma
terii prime, cu utilaje perfec
ționate din punct de vedere 
tehnic, precum și asigurarea 
necesarului populației în măr
furi industriale și alimentare.

Toate acestea vor consolida 
și mai mult unitatea politică 
și coeziunea țărilor socialiste 
frățești, ceea ce are o deose
bită însemnătate in lupta îm
potriva imperialismului, a poli
ticii sale de subminare a po
zițiilor socialismului mondial, 
in lupta pentru afirmarea su
periorității noii orînduiri asu
pra capitalismului in toate do
meniile vieții sociale, pentru 
creșterea prestigiului și influ
enței socialismului în lume, 
pentru întărirea întregului 
front antiimperialist.

Participanții la sesiune au 
reafirmat în unanimitate că 
țările lor sînt gata să între
prindă toate măsurile organi
zatorice, economice și juridice 
necesare, care să asigure în
deplinirea eficientă a Progra
mului complex. Ei pornesc de 
la faptul că, pe măsura înfăp
tuirii acțiunilor prevăzute in 
Programul complex, a acumu
lării de experință și ținind 
seama de noile necesități și 
posibilități ale adincirii și per
fecționării in continuare a co
laborării și dezvoltării integră
rii economice socialiste a ță
rilor membre ale C.A.E.R., 
Programul complex va fi com
pletat și precizat în baza re
comandărilor sesiunilor Consi
liului și, de asemenea, va fi 
concretizat prin încheierea de 
acorduri corespunzătoare.

Sesiunea declară că la în
făptuirea acțiunilor prevăzute 
în Programul complex poate 
participa total sau parțial ori
care țară nemembră a C.A.E.R. 
Țările membre ale C.A.E.R. 
vor dezvolta și în viitor cola
borarea economică și tehnico- 
științifică cu celelalte țări so
cialiste. Ele vor dezvolta și in 
continuare legăturile economi
ce și tehnico-științifice cu ță
rile in curs de dezvoltare și 
cu statele capitaliste dezvol
tate, pe baza principiilor coe
xistenței pașnice, egalității în 
drepturi, avantajului reciproc 
și respectării suveranității.

Participanții Ia Sesiune ex
primă convingerea că, sub con
ducerea partidelor comuniste 
și muncitorești țările membre 
ale C.A.E.R, vor înfăptui cu

al 
în

succes Programul complex 
adincirii și perfecționării 
continuare a colaborării și dez
voltării integrării economice 
socialiste, adoptat in unanimi
tate, ceea ce va constitui un 
factor important al accelerării 
mersului lor înainte pe calea 
construcției socialiste și comu
niste, al întăririi păcii și se
curității internaționale.

Programul complex al adin- 
cirii și perfecționării in conti
nuare a colaborării și dezvol
tării integrării economice so
cialiste a țărilor membre ale 
C.A.E.R. va fi publicat in pre
să in zilele imediat următoa
re.

La sesiune a fost examinat, 
de asemenea, raportul Comite
tului Executiv cu privire la 
activitatea organelor Consiliu
lui de Ajutor Economic Reci
proc intre Sesiunile a XXIV-a 
șî a XXV-a ale C.A.E.R. In a- 
ceastă perioadă, în țările mem
bre ale C.A.E.R. și în organe
le Consiliului s-a desfășurat 

o vastă și fructuoasă activita
te cu privire la pregătirea pro
iectului Programului complex. 
In cursul elaborării acestuia, 
țările membre ale C.A.E.R. și 
organele Consiliului au trecut 
la realizarea în practică a nu
meroase acțiuni cuprinse în • 
Program.

Sesiunea a aprobat activita
tea Comitetului Executiv al 
C.A.E.R. desfășurată în perioa
da dintre Sesiunile a XXIV-a 
și a XXV-a ale Consiliului.

In scopul adincirii și per
fecționării pe mai departe a 
colaborării în domeniul acti
vității de planificare și a par
ticipării eficiente la această co
laborare a organelor centrale 
de planificare, Sesiunea a con
stituit Comitetul Consiliului de 
Ajutor Economic Reciproc pen
tru colaborare în domeniul ac
tivității de planificare.

In vederea adincirii și per
fecționării în continuare, a co
laborării în domeniul științei 
și tehnicii, Sesiunea a trans
format Comisia permanentă 
C.A.E.R. pentru coordonarea 
cercetărilor științifice și teh
nice în Comitetul Consiliului 
de Ajutor Economic Reciproc 
pentru colaborare telinico-ști- 
ințifică.

Ținind seama de cerințele co
laborării multilaterale a țări
lor membre 
domeniul 
Sesiunea a 
permanentă 
poște și telecomunicații.

Lucrările celei de-a XXV-a 
Sesiuni a Consiliului s-au des
fășurat în spiritul prieteniei 
și al colaborării tovărășești.

ale C.A.E.R. în 
telecomunicațiilor, 
constituit Comisia 
C.A.E.R. pentru
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HOUSTON 29 (Agerpres). 
— Astronaut.ii de la bordul 
navei „Apollo-15“ au proce
dat, joi ora 17,05 (ora Bucu- 
reștiului), la o manevră de 
corectare a traiectoriei, care 
a avut ca scop plasarea tre
nului spațial într-o poziție 
optimă. în vederea înscrierii 
pe o traieotorie lunară, pre
văzută pentru ora 22,07. Du
rata funcționării motorului 
principal al cabinei de co
mandă a fost de aproxima
tiv o secundă. Specialiștii de 
la Centrul de control s-au 
declarat satisfăcuți de mane
vra efectuată, aprinderea în 
bune condițiuni a motorului 
îndepărtând ultimele temeri 
în legătură cu funcționarea 
acestuia, temeri generate, du
pă cum se știe, de scurtcir
cuitul semnalat în prima zi 
de zbor.

La scurt timp după aceea, 
astronauții au îndepărtat, 
prin acționarea unor explozi
vi, paravanul de protecție al 
laboratorului special cu ca
re este dotată cabina de co
mandă și care va servi la 
efeotuarca unor cercetări a- 
supra suprafeței selenare. In 
cursul operațiunii, 
win și Worden au 
păți, pentru orice 
tate, cu costumele

Scott, Ir- 
fost echi- 
eventuali- 
spațiale.

BBBBtBBBBBBBBBBBBBBBBBBISBBBBBBB B BB BBBB B BB BBBBB B H HSDB

Comoara aurului negruB
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nată o dublare a actualei pro
ducții, care se va ridica la 
52,2 milioane tone (se preve
de ca o cincime din această 
cantitate să fie livrată pe pie
țele internaționale, urmînd 
ca restul producției să fie fo
losită pentru nevoile naționa
le).

Metodele moderne de ex
ploatare, generate de tehno-’ 
logia proprie polonează și de 
utilajul perfecționat, precum 
și reducerea ciclului investi
țiilor de capital au drept re
zultat direct o amortizare ra
pidă a investițiilor de capital 
într-o perioadă de 4—6 ani. 
Toate mijloacele folosite pen
tru construirea noilor unități, 
precum și cele destinate mo
dernizării vechilor mine nu 
au fost obținute pe seama 
bugetului de stat, ci din fon
duri proprii de acumulare. 
Perfecționările în materie de 
utilaj și de organizare a 
muncii au permis reducerea 
construirii de noi mine, spo
rind chiar producția planifi
cată. Astfel vor fi construite 
numai 6 mine în loc de 16 
cîte au fost inițial planifica-
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Tiparul — Întreprinderea polis rafică Hunedoara — Subun:țat ea Petroșani 40 390

$ Guvernul britanic este gata 
să introducă detenția preven
tivă in Irlanda de nord dacă 
forțele de ordine și parlamen
tele din Londra și Belfast vor 
considera necesară această mă
sură, a declarat ministrul bri
tanic al afacerilor interne, Re
ginald Maudling.
• In drum spre patrie, la 

Moscova a_sosit miercuri, ve
nind de la Paris, Le Duc Tho, 
membru al Biroului Politic, se
cretar al C.C. al Partidului 
celor ce muncesc din Vietnam, 
consilier special al delegației 
R.D. Vietnam la covorbirile de 
la Paris în problemele Vietna
mului, informează agenția 
TASS.
• Cunoscuta militantă de cu

loare din S.U.A., Angela Davis, 
a respins marți, în cursul au
dierii sale, toate acuzațiile ce-i 
sînt aduse în cadrul înscenării 
judiciare de Ia San Rafael (Ca
lifornia). Cu toate acestea, pre
ședintele completului de judeca
tă, Richard Arnason, a declarat 
închisă faza preliminară și a 
fixat data de 27 septembrie 
pentru începerea procesului 
intentat de autoritățile califor- 
niene luptătoarei americane 
pentru drepturi civile.

te, iar aceste 6 vor da o pro
ducție cu 20 la sută mai ridi
cată decît dacă ar fi intrat in 
exploatare toate cele 16 mine. 
Pe scurt, este vorba de o ex
ploatare intensivă și nu ex
tensivă. Construirea noilor 
mine și modernizarea celor 
vechi au accelerat în mod 
considerabil procesul activi
zării gospodărești și culturale 
în așezările și orașele minie
re ale bazinului. In primul 
rînd, această regiune a căpă
tat caracterul unor concen
trate așezări urbane. Numai 
în anii ultimului cincinal au 
fost date în exploatare 47 000 
de camere de locuit, iar, su
plimentar, cîteva mii au fost 
construite din fonduri pro
prii. Pe tărîm cultural, în a- 
ceastă perioadă au fost cons
truite în ultimul timp 12 case 
de cultură, un teatru modern, 
a cărui scenă găzduiește tur
neele celor mai bune colecti
ve dramatice și orchestrale 
ale țării. Ca rezultat al grijii 
permanente pentru perfecțio
narea calificării cadrelor, în 
orașul Rbnic și-a deschis por
țile o filială a Institutului 
Politehnic din Glivice și un 
institut seral de inginerie.

Cubei, 
minis- 
exter-

O Generalul Idi Amin, șeful 
statului ugandez, a deschis la 
Kampala cea de-a șaptea sesi
une a Băncii Africane de dez
voltare (B.A.D.), la care parti
cipă reprezentanți din majori
tatea țărilor membre.
• Președintele Consiliului de 

Stat al R.P. Bulgaria, Todor 
Jivkov, l-a primit pe Abdel 
Halim Khaddam, vicepremier șj 
ministru de externe al Siriei, 
aflat într-o vizită oficială la 
Sofia.
• La Havana au început con

vorbirile dintre Râul Roa, mw 
nistrul de externe al ~ 
și Clodomiro Almeyda, 
trul chilian al relațiilor 
ne.
• In cursul luptelor 

au avut loc miercuri în 
nea Deltei fluviului Mekong — 
relatează agenția U.P.I. — for
țele Guvernului Revoluționar 
Provizoriu au doborît două e- 
Iicoptere de luptă americane. De 
asemenea, transmite aceeași a- 
genție, datorită puternicelor a- 
tacuri întreprinse în ultimele 
âle de forțele patriotice sud- 
vietnameze, două unități apar- 
ținînd aviației S.U.A. au tre
buit să fie evacuate din zona 
Saigonului.

care 
regiu-

Prima specializare, cea mi
nieră. nu frinează dezvolta
rea altor ramuri. Astfel, sînt 
în permanentă creștere cons
trucțiile de mașini, întreprin
derile de materiale de cons
trucție, precum și cele texti
le. care urmăresc să asigure 
locuri de muncă pentru fe
mei. In cadrul planului de 
10 ani de perspectivă — 1971 
-1981 — vor fi înregistrate 
mutații pe tărîm demografic. 
Numărul populației va crește 
cu 100 000 (în prezent, bazi
nul are o populație de 400 000 
locuitori), din care 76“.',, va fi 
populație urbană. Aceasta 
va determina accelerarea rit
mului construcțiilor de locu
ințe. în perioada 1971—1975 
urmînd să fie date la cheie 
88 000 de camere (de pe acum, 
fiecare al doilea locuitor se 
află într-o casă nouă). Dez
voltarea economică de un 
deosebit dinamism a bazinu
lui va influența asupra creș
terii generale a nivelului de 
trai, în așa fel îneît venitu
rile bănești, atît globale, cit 
și cele pe cap de locuitor, 
vor crește mai rapid decît 
coeficientul mediu d>n voie
vodatul Katowice.
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