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MAREA SĂRBĂTOARE
In vederea grăbirii ■ punerii 

în funcțiune a noi capacități 
de producție, la E. M. Dilja se 
impune necesitatea devansării 
unor lucrări de deschidere de 
importanță majoră pentru vii
torul minei. In scopul acceleră
rii execuției acestor lucrări, 
pe lingă o dotare tehnică adec
vată care se preconizează la 
fronturile respective. Se va in
troduce și forma de salarizare 
in acord global. Documentele 
de partid recomandă extinde
rea acestui mod de retribuire 
a muncii, care îmbină interese
le generale ale colectivului.

Dintr-o discuție purtată 
tovarășul Alboiu Duțu. 
serviciului salarizare

cu 
șeful 

și apli-

carea normelor de la mina în 
cauză, am aflat că, in aceste 
zile premergătoare marii săr
bători a Eliberării, se vor in
tensifica pregătirile de introdu
cere a acordului global — pîr- 
ghie eficientă de creștere a 
productivității muncii mineri
lor. Au fost studiate în amă
nunțime condițiile concrete 
din subteran, s-au stabilit lu
crările care se pretează la a- 
plicarea formei respective de 
salarizare și, in curind. se 'D 
intra intr-o fază de experiment, 
de cca. 10 zile, urmînd să se 
tragă concluziile definitivi

In mare, s-au conturat lucră
rile care se vor executa in a- 
cord global. Acestea privesc

■e.

săparea puțului orb nr. 5, a- 
dîncirea puțului auxiliar nr. 1, 
săparea galeriei direcționale 
in culcușul stratului 3, in blo
cul III-IV, orizonturile 400 și 
350, și altele.

Se consideră că extinderea 
acestei forme de salarizare, îm
binată cu dotare corespunză
toare și cu o mai bună orga
nizare a muncii, va avea o in
fluență favorabilă și la mina 
Dilja în ceea ce privește res
pectarea termenelor de punere 
în funcțiune. prevăzute 
grafic.

de

Abundenfă de mobilă in comeiȚ

COMUNISTUL
model de conduită, luptător 
înflăcărat pentru realizarea

principiilor noi de

TOVARĂȘUL 
NICOLAE CEAUȘESCU 
a primit pc Karl schiller

Pentru a cinsti 
rezultate sporite, 
rea 
berării, depozitul 
mobilă din Petroșani, 
al O.C.L. Produse in
dustriale, printr-o mai 
bună organizare a 
muncii, a reușit să pu
nă la dispoziția cum
părătorilor, din abun
dență, cele mai varia
nt tipuri de mobilă.

cu 
ma- 

sărbutoare a eli
de

Nivelul de construc
ție a acesteia, întru
nește cele mai exigen
te condiții de calitate, 
estetică și linie mo
dernă, și este mult a- 
preciat de numeroșii 
cumpărători care frec
ventează depozitul in 
căutarea sortimentelor 
dorite.

Camerele combinate 
de tipul .Pelican" sau 
„Anda" din depozit,

sau „Crișul", 
„Satu Mare" 
de primire, ca și su
frageriile, dintre care 
amintim acelea de tip 
„623111", furnizate de 
I.C.I.L. Sfintu Gheor
ghe, sint de o rară fru
musețe, satisfăcind ce
le mai pretențioase ce
rințe. Bibliotecile de 
tipul „Dacia", „Crizan
tema", ,.Brad“, cele 5 
sortimente de garni-

„Brad", 
in curs

turi mobilă de bucă
tărie, numeroasele stu
diouri, canapele, foto
lii, scaune tapițate și 
simple, paturile pentru 
cei mici și altele com
pletează bogatul sorti
ment pus la dispoziția 
cumpărătorilor de că
tre industria noastră 
în plină dezvoltare.

D. IOSIF

Programul clarvăzător pentru 
dezvoltarea conștiinței socialis
te, revoluționare pentru ridica
rea la un nivel mai înalt al 
activității educative a membri
lor de partid, a tuturor celor 
ce muncesc sintetizat in expu
nerea tovarășului Nicolae 
Ceaușescu ținută in fața acti
vului din domeniul muncii i- 
deologice, program izvorit din 
cunoașterea profundă a reali
tăților are o deosebită însem
nătate în viața și activitatea 
organelor și organizațiilor de 
partid.

Acest document de însemnă
tate excepțională, prilejuiește 
o analiză temeinică a muncii 
desfășurate în vederea educă
rii marxist-Ieniniste, stabilirea 
unor măsuri concrete de înlă
turare a lipsurilor manifestate 
de îmbunătățirea activității po- 
litico-ideologice.

Studiind cu atenție propune
rile făcute de tovarășul Nicolae 
Ceaușescu, expunerea făcută, 
se desprinde pregnant 
necesității sporirii preocupării 
față de ridicarea nivelului de 
conștiință, făuririi profilului 
moral al comuniștilor. In expu
nere se subliniază : „Comunis
tul trebuie să fie luptător de 
avangardă împotriva vechiului, 
împotriva ^rămășițelor mentali
tății burgheze din conștiința 
oamenilor... el trebuie să fie 
luptător pentru socialism, să 
se preocupe de rezolvarea co- B 
respunzătoare a problemelor g 
clasei muncitoare... să fie și g 
personal un model, să știe să g 
lupte pentru realizarea princi- g 
piilor comuniste de organizare g 
a societății, a principiilor noi g 
de viață". B

Cultivarea unor asemenea ■ 
calități presupune o vastă ac- ■ 
tivitate educativă din 
fiecărei organizații de 
In această direcție s-au obținui ■ 
unele rezultate bune în multe “ 
organizații de partid din ora- 5 
șui Petrila. Preocuparea față 
de profilul etic al membrilor 
de partid, concretizată în mun
ca educativă, și-a găsit efici-

majo- 
ritate a comuniștilor din oraș, 
constituie exemple demne de 
urmat pentru ceilalți oameni 
ai muncii.

Prin atitudinea lor față de 
muncă, de viață, prin recepti
vitatea față de nou, mulți co
muniști și-au cîștigat încrede
rea celor din jur, sînt un 
xemplu ' -
locurile lor de muncă. Chipul 
înaintat al comunistului se dis
tinge în primul rînd prin mo
dul în care luptă pentru în
deplinirea sarcinilor încredin
țate de partid, prin comporta
rea sa exemplară în familie, in 
societate, îndeplinirea sarcini
lor obștești, prin concepția sa 
înaintată despre lume și socie
tate, printr-o bogată viață spi
rituală. Printre comuniștii care 
întrunesc asemenea înalte ca
lități se numără tovarășii 
Gheorghe Cenar, loan Boden- 
losz, Gheorghe Cojocaru, Matei 
Mircea de la E. M. Petrila. 
Ghită Popescu. Nicolae Po- 
povici, Zeno Șustac, Costache 
Bigu de la E. M. Lonea, Enric 
Lorincz, Constantin Popescu, 
Isac Stoica de la preparația 
cărbunelui și mulți alții.

Exemplul insuflețitor al co
muniștilor a contribuit în mare 
măsură la mobilizarea colecti-

ența in faptul că marea

e-
viu, insuflețitor la

vclor de muncă la înfăptuirea 
sarcinilor de plan, la obținerea 
unor rezultate remarcabilo în 
acest an in unitățile economi
ce.

Privite insă prin prisma sar
cinilor de mare răspundere ce 
reies din programul adoptat 
recent în domeniul muncii e- 
ducative, rezultă că ele nu sint 
la înălțimea cerințelor. Mai 
sînt unii membrii de partid 
care nu se străduiesc să se 
ridice la nivelul cerințelor ac
tuale privind profilul lor mo
ral. Aceasta ca urmare a fap
tului că nu toate organizațiile 
de partid au pus în centrul 
preocupărilor munca de educa
re comunistă, exigența față de 
calitatea de membru de partid 
Sint cazuri cînd sînt trecute 
cu vederea abaterile de la dis
ciplină. de la regulile de con
duită morală, nu se ia atitudi
ne combativă față de lipsurile 
din comportamentul unor mem
bri de partid. La E. M. Lonea 
sint membri de partid ca Emil 
Prozner, Alexandru Ilaidu. Ni
colae Costinaș care au atitu-

Pompiliu UNGUR, 
secretar al comitetului orășenesc 

de partid Petrila

Școlari și... flori

Oamenii muncii din întreaga Vale a Jiului aprobă.
cu deosebită satisfacție, Hotărîrea Comitetului Exe-
cutiv al C.C. al P.C.R. și a Consiliului de Miniștri
cu privire la majorarea alocației de stat pentru copii
și îmbunătățirea regimului de acordare a acesteia

Expresia unui inalt umanism

partea ■ 
partid. ®

■

La deschiderea noului 
an școlar, Liceul din 
Petroșani, își va primi 
elevii într-o ținută săr
bătorească.

■
B

■

De cînd există ele, florile au 
împrospătat aerul și au îneîn- 
tQt privirea celor ce le-au ad
mirat. Zonele verzi, străzile as
faltate și curate, blocurile de 
locuințe zvelte și bine între
ținute fac parte din estetica 
cotidiană a localităților din pa
tria noastră.

Flori și spații verzi frumos 
amenajate am întîlnit pretutin
deni in Petrila. Atenția mi-a 
fost atrasă de un grup masiv de 
școlari ce grăbeau cu voioșie 
spre parcul Dr. Petru Groza, 
înarmați cu unelte și... multă 
dispoziție. Curînd aveam să-i 
văd la lucru sub îndrumarea 
cadrelor didactice de la Școala 
generală nr. 1 : Rozalia Fili- 
pine, secretara organizației de

TtMERARIl /llllllill Illi ZVELI[
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Tovarășul Nicolae Ceaușescu, 
președintele Consiliului de Stat 
al Republicii Socialiste Romă- 
□ia, a primit la 11 august. Io 
Palatul Consiliului de Stat, pe 
Karl Schiller, ministrul finan
țelor și economiei al Republi
cii Federale a Germaniei, caro 
face o vizită în țara noastră.

La primire a participat Cor
nel Burtică, ministrul comer
țului exterior.

Președintele Consiliului <le 
Stat a discutat cu oaspetele 
despre stadiul actual și pers-

pectivcle promovării schimburi
lor comerciale și cooperării e- 
conomice și tehnico-industr ale, 
dintre România și R.F. a Ger
maniei. Apreclindn se prngre- 
sele realizate in ultimii (ini. au 
fost subliniate interesul comun 
și dorința de a încuraja in 
continuare dezvoltarea schim
burilor in aceste domenii, în 
interesul ambelor state, u| co
laborării internaționale.

întrevederea s-a desfășurat 
într-o atmosferă cordiala.
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Munca de educare politică

la nivelul noii etape!
Ințeleptul program de educa

ție comunistă elaborat de se
cretarul general al partidului, 
tovarășul Nicolae Ceaușescu, 
primit cu viu interes și profun
de sentimente înălțătoare, de că
tre întregul nostru popor, a 
constituit pentru comuniștii din 
cadrul C.D.E.E. Petroșani, pri
lejul unei exigente analize a ac
tivității consacrate formării e- 
tico-morale a tuturor angaja- 
ților de la această importantă 
unitate economică.

Adunarea generală a orga
nizației de partid a analizat în 
spirit critic și autocritic mo
dul cum s-a desfășurat activita
tea politico-ideologicâ și cultu- 
ral-educativă în rândurile co
muniștilor și a muncitorilor de 
ia C.D.E.E.. pentru formarea 
unei conștiințe revoluționare și 
responsabilități muncitorești. In
formând adunarea comuniștilor 
despre modul cum a muncit în 
acest sens biroul organizației 
de bază, tovarășul Iacob Gră
dinarii, secretarul de partid din 
întreprindere a insistat pe larg 
asupra măsurilor ce trebuiesc 
luate pentru remedierea lipsu
rilor constatate în activitatea 
politico-educativă.

Subliniind necesitatea culti
vării unei înalte răspunderi fa
ță de muncă, factor esențial de 
educație și formare a omului 
nou, informarea prezentată, a 
scos în evidență rezultatele bu
ne, reflectate în modul cum co
muniștii și-au îndeplinit sarci
nile de producție. Totodată in
formarea a criticat neajunsu
rile manifestate în activitatea 
educativă ce s-au repercutat a- 
supra producției și a compor
tării unor angajați.

In acest sens au fost amin
tite cîteva situații penibile cînd 
anumiți salariați nu și-au înde
plinit la timp obligațiile profe
sionale, iar comportarea lor în 
societate a lăsat mult de dorit.

Aceste lipsuri in activitatea 
colectivului au fost aspru cri
ticate de toți tovarășii care au 
luat cuvîntul in cadrul adu
nării generale. Participanțu iu 
dezbateri, tov. Stan Bîtcă, An
drei Samuel. Gheorghe Achun, 
Alexandru Almășan, Gheorghe 
Udilâ, Ioan Coc, Gheorghe 
Boglea și Bela Huszar, au a- 
ratat cauzele care au generat 
aceste atitudini.

Ce trebuie să facă comuniș
tii pentru înlăturarea acestor 
neajunsuri ?

Răspunsul cel mai bun, cel 
mai potrivit, ni-1 dă tovarășul 
Nicolae Ceaușescu în expunerea 
sa la consfătuirea de lucru u 
activului de partid în domeniul 
ideologiei și al activității poli
tice și cultural-educative.

..Pentru a merge înainte spre 
comunism — spunea secretarul 
general al P.C.R.. tovarășul 
Nicolae Ceaușescu — este ne
cesar să îndepărtăm din drum 
tot ceea ce ne poate crea greu
tăți, atît în dezvoltarea forțe
lor de producție. în perfecționa
rea relațiilor de producție, cît 
și în ridicarea conștiinței so
cialiste a oamenilor muncii. în 
formarea omului nou. Măsurile 
pe care Ie luăm în domeniul 
activității ideologice și educa
tive vor marca fără îndoială 
un moment important în li
chidarea rămînerii în urmă în 
acest domeniu. în îmbunătăți
rea activității ideologice care va 
trebui să contribuie la transfor
marea conștiinței comuniste în
tr-o uriașă forță revoluționară 
a societății noastre".

In acest spirit trebuie să ac
ționeze și comuniștii din 
cadru] C.D.E.E. Petroșani pentru 
a ridica munca de educare co
munistă la nivelul noii etape a 
făuririi societății socialiste mul
tilateral dezvoltate.

partid, Irina Danin, Elisabeta 
Csakanyi.

Elevi mari și mici au înce
put amenajarea de noi spații 
verzi, curățindu-le de buruieni, 
săpind și plantind flori. Cit mai 
multe flori.

„Munca in comun și bucu
ria rezultatelor obținute le sim
țim in sufletele tuturor acestor 
școlari" — ne destăinuiește cu 
zimbete în priviri profesoara 
Rozalia Filipine. Dovada cea 
mai bună că o dată cu sădi
rea florilor se sădește și dra
gostea pentru muncă este faptul 
că mulți absolvenți ai școlii 
generale, actualmente elevi ai 
liceelor, participă și acum cu 
însuflețire la muncile volun- 
tar-patriotice organizate de 
școală constituind un exemplu 
demn de urmat pentru elevii 
mai mici. Am reținut numele 
citorva : Petru Pepelea, Mariana 
Bota, Mariana Androane. Ală
turi de acești foști elevi ai 
școlii generale lucrau cu entu
ziasmul specific tinereții pio
nierii Maria Stoian, Elena Kne- 
bel, Gheorghe Bușie, Ion Popi- 
tiu și mulți alții.

De la profesoara Moldovan 
Liliana am aflat ceva mai tir- 
ziu cîteva cifre și fapte demne 
de luat în seamă concretizind 
munca voluntar-patriotică a e- 
levilor Petrilei.

In lunile iunie și iulie har
nicii școlari din Petrila au a- 
menajat două terenuri sportive, 
au efectuat lucrări de întreți
nere în parcuri și zone verzi, 
au participat la săparea șan
țurilor pentru canalizarea ora
șului. Au efectuat in total peste 
9 000 de ore muncă voluntar- 
patriotică a căror valoare se 
ridică la mai mult de 1 000 000 
lei.

Vrem ca orașul nostru să fie 
cit mai frumos ne-a mărtu
risit pioniera Elena Knebel a- 
rătind spre un rond de flori 
ce parcă suridea la soare. Ne 
e drag să contribuim și noi 
la înfrumusețarea permanentă 
a orașului. Iar florile să zim- 
bească nu numai la balcoane 
ci peste tot.

Prof. Paul ISAR

de ad-

de ad-
Cornel IIOGMAN

(Continuare în pag. a 3-a)

de
se

despre 
calif i- 
despre 
terme-

II. CORNEL

De la Ministerul Invățămîntului

wuii

— Noi zidarii — îmi spu
ne Dumitru Roșu — sîntem 
într-o permanentă întrecere 
cu colegii de jos. Trebuie să 
terminăm totdeauna înaintea 
lor, altfel munca noastră nu 
și-ar avea sens. Ca să tencu- 
iești trebuie să ai zidul gata. 
Pentru aceasta ne străduim 
în fiecare zi. Toate cărămi
zile trec prin mîinile noastre.

— Ați făcut vreodată o 
socoteală, așa din curiozi
tate, cam cîte mii de cără
mizi au fost zidite de dum
neavoastră ?

— Nu. N-am făcut. Nici 
măcar nu m-am gîndit Ja 
asta. Dar sînt multe, de or
dinul milioanelor. Nu le-am 
socotit' fiindcă aceasta ar

De la înălțimea etajului 
patru al căminului C.C.P. cu 
300 de locuri, unde lucrea
ză acum brigada de zidari 
condusă de comunistul Du
mitru Roșu în cartierul Aero
port se întinde ca o mare de 
blocuri, așternute după geo
metria orizonturilor supra
puse peste decorul montan 
al depresiunii. Fundalul a- 
cesta măreț, conturat 
crestele munților care 
pierd în zare, contopindu-se 
cu cerul în azuriul unei di
mineți do august, constituie 
cadrul uriaș al efortului pe 
care zeci de constructori îl 
depun pentru înălțarea pe 
verticală, a noului edificiu 
în care peste puțin timp vor 
locui și trăi oameni.

De aici, de pe schela me
talică. ochii cuprind în voie 
și liniște, întreaga panoramă 
a șantierului de construcții 
nr. 1. Sub brațul uriaș al 
macaralei care se plimbă cu 
precizia unei mișcări- auto
mate. zăresc siluetele băieți
lor care încarcă mortar și 
cărămidă pentru zidari. Un 
sunet argintiu, și totuși me
talic. anunță de fiecare, dată 
sosirea unui, nou transport 
de materiale. Atunci, tinerii 
Scarlat Căldărar, Doru Ma
xim și Haralambie Anghe- 
lcscu se apropie grăbiți de 
containerul macaralei și cu 
cîteva mișcări sigure îl des
carcă pe platformă. Macara
giul de cabină supraveglrnd 
Fiecare operație întoarce din 
nou brațul în direcția sudu
lui și după o coborâre lentă 
a cablului, revine în același 
loc cu altă încărcătură.

De-a lungul zidului ce creș
te cu fiecare rînd de cără-

mizi se întrec în hărnicie și 
îndemînarc Teodor Cimpu- 
lungeanu, Aurelian Ditu, 
Gheorghe Ouatu, Ion Predes- 
cu, Petru Asambrenie și Io
sif Berchi. In mijlocul lor, un 
om mărunt, cu mișcări iuți, 
se agită peste tot.

— El e Dumitru Roșu, șe
ful brigăzii de zidari, îmi

La facultățile și secțiile care nu au completat cifra de școla
rizare prin concursul din 10—20 iulie 1971 se va organiza un nou 
concurs de admitere în cursul lunii septembrie.

Pentru învățămintul superior tehnic, agronomic, economic, 
universitar, pedagogic, medical și artistic, cursuri de zi Și serale, 
al doilea concurs de admitere se va organiza intre 5 și 12 sep
tembrie.

Pentru institutele de teatru, conservatoare și învățămintul 
de arhitectură, concursul de admitere se organizează în două 
etape. Prima etapă va avea loc intre 1 și 4 septembrie a. c.» a 
doua etapă între 5 și 12 septembrie.

Intre 25 august și 25 septembrie a. c. va avea loc la Institutul 
de ad-

— de la 14 la 16 ani, avindu-se 
in vedere generalizarea 
țămîntului obligatoriu de 
ani.

Primim cu recunoștință aces
te măsuri care ne îmbărbătea
ză și ne stimulează să depu
nem noi și noi eforturi pentru 
înfăptuirea politicii partidului 
de edificare a societății socia
liste multilateral dezvoltate in 
(ara noastră. Sint conștient că 
bunăstarea și fericirea omului 
se află într-o strânsă legătură 
cu bunăstarea și fericirea po
porului. Profund umane, noile 
măsuri subliniază, încă o dată, 
grija partidului și statului nos
tru pentru creșterea bunăstă
rii și fericirii întregului popor.

Ion C1RJOI,
pictor — Filiala U.A.P. 

Petroșani

înscrisă organic in măsurile 
stabilite de partidul nostru pe 
linia traducerii in viată a sar
cinilor prevăzute de Congre
sul al X-lea, noua Hotărâre a- 
doptată, cu privire la majora
rea alocației de stat pentru co
pii și îmbunătățirea regimului 
de acordare a acesteia, reafir
mă cu consecvență principiile 
fundamentale ale politicii par
tidului 
pentru 
a vieții 
special, 
copii, 
este faptul că și în mediul ur
ban, și în cel rural, cuantu
mul se mărește simțitor, rotun
jind veniturile noastre. O altă 

'latură îmbucurătoare este 
s-a majorat vîrsta pină 
care se acordă alocația de stat 

ÎNTREAGA MEA MULȚUMIRE

— umanismul, grija 
îmbunătățirea continuă 
celor ce muncesc și, in 

pentru familiile cu 
Caracteristic hotărîrii

NOTE 
DE 

REPORTER

că 
la

Sint patru luni de cînd am 
devenit mama. Am □ fetiță pe 
care o cheamă Livia Mana 
Gușatu. Și <a orice mamă îmi 
ador copilul. Este deci exph- 
cabilă bucuria eu care am pri
mit vestea despre noua Hotă
râre a Comitetului Executiv al 
C.C. a! P.C.R. și a Consiliului 
de Miniștri cu privire la majo
rarea alocației de stat pentru 
copii și îmbunătățirea regimu
lui de acordare a acesteia. E 
vorba în hotârire de îmbună
tățirea condițiilor de viață și 
a fiicei mele începînd de la 
naștere pînă va împlini vîrsta 
de 16 ani.

Creșterea cu doi ani a vîr- 
stei pînă la care copii benefi
ciază de alocație este doar unul 
din avantajele noii hotărâri, 
avantaj de care se bucură toți

acei care au copii pînă la 
vîrsta de 16 ani. La salariul 
pe care-1 am eu mâ voi bucura 
de alocația maximă ce se a- 
cordâ la părinții cu un singur 
copil. Este și aceasta o expre
sie a politicii dusă de partidul 
nostru în spiritul unei înalte 
echități sociale care asigură 
creșterea cu precădere a nive
lului de trai, material și cultu
ral al familiilor cu salarii mici.

Mulțumirea mea față 
partidul iubit pentru 
hotărâre 
și mă voi strădui să 
prin fapte, prin îndeplinirea 
obligației de mamă, profesio
nale și obștești, grijii pă 
teșii ce ne-o partă partidul.

de 
noua 

nu cunoaște margini 
— ■ ■ - răspund

Constantina GUȘATU, 
factor-telegrafic 

Oficiul P.T.C. Petroșani

șoptește omul care m-a con
dus cu familiaritate pînă 
aici. M-am apropiat cu res
pect și parcă cu sfială de zi
darul acesta, care, a adunat) 
în privirea ochilor săi nesfîr- 
șitele întinderi ale înălțimii.

O strângere de mînă, așa 
cum numai constructorii știu 
să o facă, este preludiul unei 
cunoștințe cu revelatoare 
profunzimi omenești. Știam 
dinainte multe lucruri des
pre Dumitru Roșu, așa cum 
se întîmplă de obicei rând 
e vorba de oameni care se 
impun prin faptele și rezul
tatele muncii lor.

Discutăm împreună 
calitatea lucrărilor și 
carea muncitorilor, 
grija față de tineri și 
nul do predare al obiectivu
lui. Aici, oamenii zidesc. De
desubt. la etajele I și III. 
alte echipe de muncitori zo
resc cu tencuitul.

Intr-o aliniere perfecta siluetele zvelte din 
sticlă și beton au încremenit, parcă, sub soarele 
torid de august.

I
I
I 
I

de artă teatrală și cinematografică din București concursul 
mitere pentru secția Regie de film cu durata de 2 ani.

Pentru învățămintul de subingineri. al doilea concurs 
mitere se va organiza între 15 și 22 septembrie a. c.

Pentru învățămintul superior fără frecvență, concursul 
mitere se va organiza intre 15 și 22 septembrie.

Instituțiile de învățăinînt superior, facultățile și secțiile la 
care se va organiza al doilea concurs de admitere și concursul 
pentru învățămintul fără frecvență, sini comunicate in ziarul 
„Scînteia Tineretului".
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„Este necesar să luăm măsuri serioase în 
domeniul muncii cultural-educative de masă. Clu
burile muncitorești, căminele culturale au devenit 
nu atît instituții de educație, cit mai mult instituții 
de distracții — și aceasta fără un conținut edu

cativ. Căci și distracția este, piuă la urmă, o cale 
de educație, dacă se face in mod corespunzător. 
Trebuie să înțelegem că în toate domeniile, tot 
ceea ce facem are un anumit țel și un anumit scop. 
Cluburile muncitorești, căminele culturale din sate 
trebuie să devină instituții de educație politică, 
socialistă a muncitorilor, a celorlalți salariați, a 
țărănimii, a tuturor membrilor societății noastre."

NI COLAE CEAUSESCU
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Congresul a] IX-lea al U.T.C. 
desfășurat în acest an a trasat 
organizațiilor U.T.C. sarcini con
tre te in ceea ee privește con
ceperea, organizarea și desfășu
rarea activităților cultural-edu
cative și distractive, in scopul 
dezvoltării la tinerii de azi a 
unei înalte conștiințe socialiste. 
In expunerea la Consfătuirea 
de lucru cu activul de partid 
din domeniu; ideologiei, tova
rășul Nicolae Ceaușescu secre
tara! general a] partidului, a 
subliniat pregnant necesitatea 
ridicării conștiinței socialiste a 
tinerilor, u cultivării in rândul 
acestora a dragostei pentru tre
cutul de luptă al partidului și 
poporului nostru. In acest con
text. sub directa îndrumare a 
comitetului orășenesc de partid, 
in strânsă colaborare cu celelal
te organizații de masă, comite
tul orășenesc Lupeni al U.T.C. 
acordă o deosebită atenție 
organizării activităților cultural- 
educative și distractive in rân
dul tineretului. Astfel, pe lângă 
cuprinderea în programul tri
mestrial al organizațiilor, comi
tetelor și biroului orășenesc 
U.T.C. a unor activități cultu
ral-educative și distractive va- 
•riale, au fost întocmite progra
me lunare de activități, comu
ne cu conducerea clubului mun
citoresc. De asemenea, comisia 
politico-ideolOgică și cultural- 
•distractivă a elaborat un calen
dar de activități pînă la sfârși
tul anului în care sînt prevăzu
te o gamă întreagă de acțiuni 
pe această linie.

Din capul locului am consi
derat că este bine și necesar să 
pornim în activitatea noastră 
de la cunoașterea politicii mi
litante a partidului nostru, a 
realizărilor obținute în țara 
noastră, a tot ceea ce este mai 
valoros în domeniul artei și 
culturii. Astfel, in cele 10 cer
curi de studiere a statutului 
U.T.C.. a politicii interne și ex
terne a partidului, a mișcării 
revoluționar-dcmocratice a ti
neretului, de etica muncii și 
comportării, de filozofie, econo
mie ele. ne-am străduit să li 
se facă cunoscute tinerilor rea
lizările poporului nostru în di
ferite domenii de activitate, 
relațiile de prietenie și colabo
rare cu alte țări, cunoașterea 
și aprofundarea documentelor 
de partid și de stat. O atenție 
■deosebită am acordat-o forme
lor operative de informare po
litică în cadrul căreia tinerii au 
Huit cunoștiință de cele mai 
apropiate evenimente interne și 
internaționale.

Cu toate rezultatele bune ob
ținute pînă în prezent, faptul 
că există încă numeroși tineri 
care bat străzile, iși irosesc 
timpul fără o ocupație precisă, 
dovedește că în activitatea noas
tră sînt multe deficiențe. Cauza 
c una singură : lipsa de iniția

...E tinăr voinic. Exaltă mul
tă sănătate și robustețe. Are — 
dacă ne este permisă o compa
rație — alura lui Clay după 
meciul cu Bonavena. și infatu
area aceluiași dinaintea parti
dei eu Frazier. Iși susține, cu 
pieptul dilatat Ia maximum, ne- 
vinorăția. A uitat demult adre
sa frizerului; frizeriile sini în

tivă în organizarea unor acți
uni cultural-educative, care să 
atragă prin conținutul lor, să 
fie eficiente. Un exemplu il 
constituie comitetul U.T.C. de la 
F.F.A. ..Viscoza" Lupeni, orga
nizațiile de tineret de aici, ca
re pînă în luna mai a acestui 
an au inițiat multe seri distrac
tive frumoase și apreciate dar 
dc atunci și pînă în prezent nu 
au mai întreprins nimic. O si
tuație asemănătoare o întilnim 
și la E.M. Bărbâteni unde, de

TINERETUL
IN
FATA

ti mul timp această preocupare 
a dispărut cu desăvârșire. Gravă 
este și situația unor organizații 
de la E.M. Lupeni, Preparație, 
cooperativa Deservirea, I.G.L., 
I.G.C. care nu s-au preocupat 
pentru asemenea acțiuni pro
ptit.

Lipsuri serioase se manifestă 
în activitatea noastră cullural- 
educativă și în ceea ce privește 
munca cu cartea, desfășurată în 
scopul ridicării nivelului politic 
și profesional al tinerilor. Dacă 
in cadrul decadei cărții social- 
politice pentru tineret am ini
țiat în acest sens acțiuni fru
moase Și eficiente organizând 
sesiuni de referate, vitrine, 
ștanduri etc., în privința acti
vității tinerilor în cadrul biblio

chise noaptea și el ei bine, el 
era sau părea să fie. incorigi
bilul pasionat al plimbărilor 
nocturne.

— De ce nu lucrezi, Matei llie?
— Am neglijat, pur și simplu 

să mă angajez, insă aream a- 
ceastă intenție...

Un răspuns candid, cit se 
poale de .precis", rostit de un 

tinăr. intr-o sală
mare, unde respi
rațiile sînt, parcă, 
mai grele, mai du
reroase, palmele 
celor interogați 
mai jilave iar u- 
nele priviri sini 
rareori luminate, 
rece, de cite-o la
crimă. In sala pa
șilor pierduți.„

★

Din august 1970, 
cind a fost elibe
rat din detenție, 
llie Matei, teleor- 
mănean de origi
ne, domiciliat in... 
apartamentul so
ției sale (de fapt, 
am putea să-l nu
mim chiriaș sau 
pensionar fără ve
nituri), din blocul 
D 4 Bulevardul 
Victoriei, Vulcan 

tecii clubului muncitoresc nu 
putem arăta prea multe. Din 
cei peste 2000 de cititori ai bi
bliotecii doar 950 sînt tineri și 
aceștia, dintr-un sondaj făcut, 
doar 15 la sută citesc cărți po
litico-educative.

Se manifestă o serie întreagă 
de carențe în orașul Lupeni și 
în ceea Ce privește munca de 
atragere a tinerilor la formați
ile cultural-artisticc din cadrul 
clubului muncitoresc. Este ne
cesar să întărim mai mult co
laborarea cu sindicatul, să ri
dicăm activitatea cultural-edu- 
calivă și artistică la nivelul ce
rințelor de astăzi. A constituit 
o preocupare a organizațiilor 
U.T.C. din orașul Lupeni și or
ganizarea de vizionări colective 
la anumite filme, spectacole și 
piese de teatru. Așa de exemplu 
putem arăta participarea a pes
te 2 500 de tineri la vizionarea 
galei de filme privind vizitele 
tovarășului Nicolae Ceaușescu 
în diferite țări, filmul istoric 
..Mihai Viteazul ', piesa de teatru 
„Patru oameni fără nume", și 
multe altele. Putem evidenția 
la acest capitol inițiativa orga
nizațiilor U.T.C. de la prepara
ție, E.M. Lupeni. F.F.A Viscoza, 
Liceu, școala profesională și 
.școlile generale dar putem cita 
și lipsa dc organizare în acti
vitate a unor organizații ca co
operativa Deservirea, I.G.L., 
Panificația etc.

Pentru a îmbunătăți activita
tea cultural-cducatîvă va trebui 
să întreprindem măsuri concre
te împreună cu sindicatul pen
tru reactivizarea brigăzilor de 
agitație. Fiind o formă eficien
tă de combatere a actelor de 
indisciplină în rîndul tineretu
lui. cu câțiva ani în urmă brigă
zile de agitație de la E.M. Lu
peni, cooperativa Deservirea, 
F.F.A. Viscoza Lupeni puteau 
fi evidențiate la nivelul muni
cipiului. E o problemă la care 
și organizațiile noastre de U.T.C 
vor trebui să mediteze, să între
prindă măsuri ca atare.

Am subliniat o serie de re
zultate bune cu care noi ne 
mândrim, dar și o serie întrea
gă de lipsuri față de care orga
nizația noastră nu stă în afară. 
Recent în ședința biroului oră
șenesc U.T.C. a fost analizat a- 
cest compartiment al activită
ții noastre la care au participat 
o serie de invitați cu care con- 
clucrăm )>e această linie. Mă
surile stabilite de birou pentru 
îmbunătățirea muncii vor tre
bui transpuse în viață, pentru 
a da astfel un real impuls acti
vității de educare politică și 
ideologică a tineretului.

Valeriu COANDRAȘ 
prim-secrctar al Comitetului 
orășenesc Lupeni al U.T.C.

se complăcea în intolerabila 
postură de parazit. Modestul 
salariu al soției, neîndoios, nu-i 
ajungea. Avea insă prieteni. 
Cam de aceeași teapă cu el, 
din moment ce nu-i ofereau de
cit mîncare și „udălurică". Ce
lor care nu-i ofereau, le pre
tindea el. Singura condiție pe 
care trebuiau s-o îndeplinească 
cei „somați", era aceea de a fi 
cunoscuți, măcar din vedere, 
de către llie Matei. Și cine în
cerca să nu-l „adape"! Poate 
numai cei care nu aflaseră că 
însetatul .solicitator" are la 
activ două condamnări (trei ani 
închisoare pentru huliganism, 
in 1968, și 2 luni închisoare 
contravențională pentru provo
care de scandal, in 1970) și că 
e mai bine să-i afli... circumfe
rința palmei decit greutatea și 
forța pumnului!

★
Și, ce-a mai făcut acest Ma

tei? — veți întreba cei ce-l cu
noașteți. A, mai .nimic". A fost 
la o nuntă și a .ieșit*4 cu bu
cluc. Vă relatăm îndată...

In noaptea dintre 31 iulie și 
1 august llie Matei, însoțit de 
un „prieten" pe nume Constan
tin Tufă, ambii „îndrăgostiți" 
convinși de clubul sindicatelor 
din Vulcan, au ținut morțiș să 
viziteze lăcașul de cultură pe 
care, pînă atunci, ziua, poate 
nu s-au gîndil niciodată să-l 
.calce". Motivul ? Im club era 
„organizată" o nuntă. Nu, nu 
vă duceți cu gindul prea de-
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parte, nici vorbă să se fi încro
pit, de către formațiile artisti
ce din Vulcan, vreun ansamblu 
folcloric, avind in repertoriu o 
stilizată nuntă cu specific lo
cal ! La club, era o nuntă au
tentică. Cu mire, cu mireasă, 
cu socri mari și mici și nuni 
adevăr ați. Cei doi călători noc-

0 aventură 
nocturnă și 
concluziile 
ce se impun 

f 1 .
turui, sub pretextul <;ă-l cunosc 
de undeva pe mire, au pătruns 
înăuntru. Au pretins "să fie ser
viți. Dar nu oricum. Cu min
care, băutură și cafele (sic!) 
din belșug. Au fost serviți. So
crul mic, in persoană, s-a ocu
pat de ei! Avind pe semne in 
intenție, încă din stradă, să-și 
exprime indiferent de situație, 
nemulțumirea (probabil, pentru a 
putea să părăsească localul fără

Din nou ne-am îndreptat 
pașii spre unul din cluburile 
miniere ale municipiului cu 
aceeași convingere, mărturisi
tă și acum un an, că nu există 
SIMBATÂ SEARĂ in care un 
asemenea așezământ cultural 
să nu pulseze dc viață, să nu 
ofere tinerilor posibilitatea pe
trecerii unor clipe in modul 
atit de des invocat și amintit 
sub formula „IN CARE UTI
LUL SE ÎMBINA CU PLĂ
CUTUL". Și, din nou, convin
gerile cu care am plecat «le- 
acasă au fost supuse unui 
neașteptat test de verificare a 
rezistenței : sâmbătă, 31 iulie, 
la ora 20,30 (și în continuare 
pină cind „s-a plecat acasă", 
deci pină cind s-a încheiat, o- 
ficial, activitatea), clubul mi
nier din Petrila a fost pustiu, 
atit de pustiu incit nu am pu
tut refuza imaginației o vino
vată comparație cu un anumit 
astru, mai populat în acele zi
le decit așezământul amintit. In 
holul clubului, pașii noștrii au 
sunat strident. Dar mai stri
dent au sunat, parcă, pașii to
varășului IOSIF NAGY, direc
torul clubului, care. auzind 
deschizîndu-se ușa, sesizând și 
dinsul stridența unor pași stră
ini, nebănuind despre cine 
poate fi vorba, ne-a ieșit in în
tâmpinare in speranța că este 
căutat totuși de cîțiva tineri:

— A ! Dumneavoastră era
ți ? — părea să ne spună înain
te de a ne strânge mina, tova
rășul director.

intr-adevăr, noi eram. Ca 
atare nu a mai trebuit să do
vedim că nu erau tinerii care 
ar apela la multiplele posibili
tăți de recreere ce le oferă 
clubul. (Cheltuieli anuale — 
10 000 Ici pentru cărți. 3 500 
lei pentru reviste și ziare, 
15 200 lei pentru instruirea 
formațiilor, montări de spec
tacole, manifestări culturalo, 
alte 15 000 lei pentru funcțio
narea cercurilor și cursurilor, 
alte 15 000 lei pentru reparații. 
64 600 lei pentru organizare 
(!) și funcționare (!), 47 000 lei 
pentru inventar și, în fine, ca 
să închidem lista, încă .30 000 
lei pentru... diverse. Nu apre
ciem sumele ; nu sînt după 
părerea noastră nici mari, nici
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„Ospitalitate*
Sintem mai mulți tineri care ne-am propus să ne cali

ficăm in frumoasa meserie de miner, ne scrie din Uricani 
cititorul nostru Vasile Belchim. Ne-am alăturat cu dragoste 
muncitorilor virstnici de la care avem multe de învățat. In 
timpul liber ne îndreptăm cu emoție spre_club unde, sur
prinzător, sintem inlimpinați ca niște străini:

— Arată-mi buletinul.' — ni se spune pe un ton răstit. 
Care să fie cauza acestei primiri ?
— Televizorul! — aflăm din aceeași scrisoare. Fără 

buletin nu sintem admiși la televizor și, uneori, nu ni se 
deschide nici ușa clubului.

Fără comentarii!

a-și lăsa pe masă .darul" cu
venit) llie și cu prietenul său 
nu au întîrziat să o facă. Fiind 
in cele din urmă invitați să țră- 
răsească clubul s-au opus și-au 
început să împrăștie pumni a- 
jungînd totuși pină la urmă a- 
runcați în stradă. „Deranjați in 
amorul propriu", cei doi au re
venit după un timp (llie Matei 
înarmat cu un topor și o șuru
belniță) și-au luat poziția de aș
teptare, străjtiind pe cei din 
interior pentru a se răzbuna... 
Organele de miliție l-au prins 
pe llie Matei cu cele două „scu
le" asupra sa, au aflat cele în
tâmplate și ...luni, 2 august, la 
Judecătoria din Petroșani, din 
dosarul cu nr. 3720, pe eojrerla 
căruia scria, cu majuscule, 
MATEI 1L1E, se desprindea, de
cisă, sentința civilă nr. 1835: 
condamnat la 6 luni închisoare 
co nt r a ue n ț io nală.

★
„Țipi bine" ca llie Matei, ge

ta oricînd de a-și obține cu 
pumnul drepturile reale sau i- 
maginare, sfidind orice normă 
de comportare civioă în societa
te, tîrîndu-și existența fără 
noimă prin restaurante, in um
bra nopții, reprezintă o citime 
neglijabilă din masa generației 
sale. Neglijabilă, dar există. E- 
xistă pentru că, la timpul lor 
școala, (llie Matei e absolvent 
al școlii profesionale), familia 
colectivul de muncă, mijloacele 
cultural-educative n-au fost în- 

mici, dar vorba aceea. sînt 
cluburi care trăiesc numai din 
cil reprezintă .diversele" celui 
din Petrila).

Nu a mai trebuit nici să do
vedim că nu erau tinerii care 
ar apela la incomparabil mai 
agreabila atmosferă pe care 
un club (suprafață totală 400 
mp) o poate oferi celor ama
tori. in comparație, să zicem, 
cu alte locuri dc distracție. Me- 
trebuind să facem aceste iniei 
formalități, am intrat direct 
in subiect :

— Ce activități aveți plani
ficate pentru această seară?

— Am avut drept invitați 
membrii cineclubului din Lu- 

Ș CINE
• OCOLEȘTE
2 CLUBUL
$ DIN
® PETRILA ?

peni care urmau să împărtă
șească unor tineri de la noi 
cum iși desfășoară activitatea, 
pentru a înființa și la Petrila 
un cineciub.

— O acțiune frumoasă. Cum 
au răspuns invitației, cineama- 
torii din Lupeni ?

— Dinșii ne-au răspuns că ne 
vizitează cu plăcere, dar noi 
ne-am angajat să le asigurăm 
transportul aparatelor de la 
Lupeni la Petrila și retur, și...
- Și?
— N-am avut mașină, așa 

că...
Deci, o acțiune frumoasă, 

dar eșuată... Ne-am amintit, 
in gind o cifră (64 600 Iei pen
tru organizare și funcționare ! 
Oare ce cuprinde acest capitol 
al planului de cheltuieli 7) și 
nerăbdători, am trecut mai de
parte :

— Alte acțiuni ?
— Am organizat o seară de 

trutotul supuse obligației morale 
de maximă imjjortanță a socie
tății noastre — educarea tine
rei generalii. La timpul lor, 
toate acestea n-au știut să im
prime lînărului voința necesa
ră țrentru a rezista tentațiilor 
ușoare, de viață „slobodă", pa
razitară. l-au lăsat să se .scal
de" in, multe confuzii, pe pla
nul Valorilor morale. De aici, 
lipsa de rezistență in )ața in
fluențelor nocive, străine nor
melor noastre de conviețuire, 
in prima fază, și toate celelalte 
care decurg din acestea, ulteri
or..

llie, deci e vinovat. Dar, alții? 
Există, oare, pe undeva și o 
vină a altora ? Este, oare, in- 
trutolul autorizată o nuntă in 
lăcașul menit să adăpostească 
manifestări educative ? Și-a e- 
puizat, oare, clubul amintit toa
te încercările de atragere a ti
nerelului. și-a epuizat toate ac
țiunile, frumoasele acțiuni utile, 
educative, menite să se adrese
ze direct și nemijlocit tinerilor 
jienlru promovarea in rîndul lor 
a unor norme de comportare 
model, și, neavind ce mai face, 
neavind cu ce mai umple 
timpul, crezind că tinerii din 
oraș sînt cu toții plecați in vre
un turneu, pentru a nu lăsa o 
sală goală, a primit... nuntașii?

N. GHERGHIN
V. TGODORGSCU

dans,
— Aici, la club ? Dar e 

pustiu...
— Păi, să vedeți... n-au venit 

tinerii. Am rezolvat cu greu 
problema orchestrei, dar mu
zicanții s-au săturat să tot aș
tepte și au plecat acasă. Dacă 
n-am organizat, cel puțin un 
bufet, tinerii, bineînțeles, că 
nu au venit.

— Cui i-ați solicitat sprijin 
pentru mobilizare?

— Comitetului U.T.C.
— Cu cine ați vorbit din ca

drul comitetului ? Ați discutat 
și cu tovarășul prim-secrctar 
Zember ?

— Nu. numai cu tovarășul

Velcea și cu încă un tovarăș.
— Dînșii au trecut pe aici ?
— Nu !
Deci. încă o acțiune, la fel 

de frumoasă, dar tot eșuată, 
cum s-ar spune „din concep
ție*.

Am părăsit clubul răminind 
cu nestrămutata convingere 
(mărturisită și acum un an) că, 
totuși, tinerii se distrează pe 
undeva. Dar unde ? Nu ne-a 
fost greu să aflăm soluția la 
«are a recurs o parte dintre ei

...La restaurantul Transilva
nia, zarvă mare. Nepotrivită 
expresia, dar atmosfera loca
lului nu ne-a inspirat o altă 
comparație. Cu puțin timp 
înainte de a sosi la fața Jo
cului. barul restaurantului fu
sese scena și decorul unei 
.dispute* in urma căreia, din
tr-un raft încărcat de sticle 
s-au ales. Ia propriu, țăndări 
Autorii ? Tineri aflați in stare

Clubul 
tineretului;

CE 
ESTE

TREBUIE 
SÂ 
FIE EL ?

In Valea Jiului trăiesc și 
muncesc mii de tineri cu cele 
mai variate profesiuni, prefe
rințe și înclinări intelectuale. 
Intre ei și cluburi s-au stabilit, 
\ • .nu-rivvi ind, niște relații 
nefirești i participarea lor la 
acțiunile organizate de cluburi 
se mărginește doar la invaria
bilele „seri de dans* camuflate 
și sub un alt eufemism — seri 
cultural-distractive. Ar fi ha
zardată afirmația potrivit că
reia tinerii din Valea Jiuîui 
n-ar fi receptivi la cele mai 
actuale probleme poli ti co-ideo
logice, tehnico-științifice, int
rare și artistice. O astfel de 
ipoteză e infirmată dc însăși 
realitatea preocupărilor tine
rești și rezultatele, de multe 
ori notabile, în cele mai di
verse domenii.

Dacă activitățile propuse de 
cluburi nu acționează asupra 
omului cu o forță magnetică, 
vinovat eslc însuși programul 
acesta lipsit. în mare parte, de 
interes, de a trac ti vita te. E 
drept că au fost inițiate ș» ac
tivități inedite și realmente 
pline de interes. Dar organi
zatorii au ignorat faptul că, o 
acțiune, oricât de atrăgătoare 
și instructivă ar fi ea, dacă 
nu e continuată prin al’ele si
milare. rămîne, o amintire 
fără nici un profit intelectual.

Clubul muncitoresc nti-și 
poate îndeplini misiunea sa 
cultural-ideologică decit prin

de ebrietate care intr-o sclipi
re ..genială* au acostat doi 
consumatori aflați tocmai a- 
colo unde seria, sau trebuia 
să scrie, ..Intrarea strict opri
tă". Fiind acostați intr-un mod 
cam nepoliticos, cei doi con
sumatori s-au grăbit să se le
gitimeze în fața unuia dintre 
tinerii recalcitranți, vrând să-i 
arate că ar avea oricând drep
tul <Ie a se afla in bar, Faptul 
că pe legitimații era înscris 
antetul unei instituții de pres
tigiu nu l-a intimidat pe recal
citrantul pornit pe gâlceava. și 
nici nu l-a împiedecat să le 
introducă in propriul buzunar. 
In gest, poate, simbolic: din 
acel moment, pentru el. cei 
doi nu mai erau temuți? sala
riați aflați în interes de servi
ciu tocmai în barul Transil
vaniei.

La plecare ne-am întrebat, 
in gind. dacă ..interesul servi
ciului" le-o fi purtat vreodată 
pașii acelor salariați și spre 
club, cel puțin așa cum ne-am 
îndreptat noi, cu convingerea 
că fiecare sâmbătă seara tre
buie să fie un real prilej «le 
recreere utilă pentru tineri. 
Amintindu-ne cuvintele tova
rășului director Iosif Nagy 
care explica, după părerea sa 
ncparticiparea tinerilor la via
ta clubului (prin lipsa unui 
bufet !) ne-a mai întrebat 
dacă există vreo legătură in
tre această neparticipare și 
perseverența cu care unii sa- 
1 ari ați se îndreaptă, în intere
sul serviciului spre localurile 
care au și bufet, și bar. acor- 
dindu-le o acuzabilă prioritate.

N. R. Cu excepția unei în- 
trenrinderi economice amintite 
întimplător — TAPL — i» 
aceste rînduri a mai fost vor
ba de două instituții. Prima, 
după cum Jesne s-a înțeles, es
te clubul sindicatelor din Pe
trila. instituție căreia nu-i coi — 
testăm nicidecum frumoasele 

a-<iv;<ăti din timpul săptâmi- 
nii. Cea de a doua, care ră- 
mîne fără îndoială o instituție 
de prestigiu este... Consiliul 
popular al orașului Petrila.. 
(ai săi erau cei doi salariați 
cu legitimație și eu interesul 
de serviciu).

L MUSTAȚA 

ir-o organizare judicioasă a ac
tivității lui și orientarea ei •••« 
precădere asupra laturii irb-.\_ 
Jogi< -educative. Ultimele ex
periențe din munca cultur Uă 
de masă din țara noastră au 
demonstrai eficiența înființării 
unor mini-cluburi âxate pe 
probleme, vîrstă. profesii ele. 
La Lupeni a luat ființă, <u 
multe luni în urmă, un jslfcl 
de club al tinerelului. Dar n-a 
supraviețuit decit foarte puțwtâ 
vreme. De ce ? întrebarea se 
pare că nu și-au pus-o mem
brii consiliului de conducă*© 
al clubului sindicatelor din 
Lupeni (ca și în uite părți, un 
consiliu destul de numeros și 
care, cel puțin teoretic, are o 
problematică, vastă și bine de
falcata).

In jurul clubului gravitează 
un consiliu de conducere. Care 
este activitatea concretă a a- 
ccstuia. cum contribuie cl ia 
realizarea țelurilor politico-ideo- 
logice, cultural-educative ce 
stau in fața unei instituții de 
cultură ? Și cum se manifes
tă spiritul organizator al di
rectorului ? Fiind vorba de 
tineret, o contribuție însem
nată revine Comitetului oră
șenesc U.T.C. din Lupeni care, 
împreună cu factorii responsa
bili amintiți, să caute, dar să 
și găsească, forme de activita
te cultural-educativă noi <i 
eficiente, să revitalizeze altele 
pe nedrept uitate, adică să sim
tă pulsul interesului tânărului 
de azâ din Valea Jiului, și să-l 
călăuzească.

Activitatea educativă și ide«> 
logică. în special pentru tine
ri, se «află intr-un impas t> 
Lupeni. Dar această idee își 
extinde valabilitatea și la alte 
cluburi din Valea Jiului. Un 
cadru tineresc, bine gîndil ți 
orientat, esle binevenit Dar el 
nu trebuie făcut la repezeală 
deoarece consecințele negative 
în acest caz nu inlîrzie să a- 
pară. Pentru a preîntîmpina • 
astfel dc situație, activiștii cul- 
lurali din sindicate, organiza
ții U.T.C. și conducerea clu
burilor trebuie să-și dea mina 
și să creeze o activitate cul- 
tural-educativă de calitate, 
complexă, interesantă, tine
rească.

T. SPATARU
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16.55 11cschidvrea emisiunii. 
Campionatele europene 
atletism, 
redă de

dc
Transmisiune di- 
la Helsinki.

17.3" Emisiune 
chiarii.

in limba ma-

18.30 — emisiune pen- 
conducătorii auto.

La volan 
tru

18,50

19,1"

Timp și anotimp 
cultură.
Pentru sănătatea
mentația in primul an de 
v iată.

dv. Ali-

19.2"

19.3"
10.10

£0.25

21.00

21,15
22,00

1 in'1 dc seri — emisiune 
pentru cei mici.
Telejurnalul de scară.
..Cununița griului” — jo
curi populare traditionale 
(are evocă belșugul recol
tei.
Antologia umorului. Fil
mul Zile de fior și ris" (1). 
Interpretul săptămînii : 
Doina Spătaru.
Cadran internațional.

22.15
Telejurnalul de noapte.
Campionatele europene 
atletism. înregistrare de Ia 
Helsinki.

de

ft ■.-
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Temerarii zidurilor zvelte■ ■

(Urmare din pag. 1)

ser ănn cu un bilanț. $i ci-
:'ul se f. e totdeauna Ia 

sfii'it. Ori. cn nu vreau 
să-mi închei încă activitatea. 
Mim in floarea puterilor. Și 
oamenii, mai au încă nevoie 
de multe locuințe.

Îmi place nespus de mult 
acest om. In cuvintele lui 
simt xigoarea statorniciei în 
muncă, in viată. Și intr-ade- 
var așa e. In cele doua de
cenii de cind lucrează pe 
șantierul de construcții, n-a 
plecat niciodată in altă par
te. Prin mina lui au trecut 
r>u numai cărămizi, ci mai 
ales oameni. Citi dintre aceș 
tia nu s-au calificat in me
seria dc zidar sub suprave
gherea și îndrumarea atentă 
a comunistului D unitru 
Roșu ? Zeci și sute de con
structori, care, lucrează a- 
eum ix? șantierele din Valea

Jiului. sau pc alte 
din țară. Vrednicia 
om mărunt, c legată 
ceea ce inimile lui și 
fora au înălțat în 
nostru mai ales 
dc la Aeroport, 
deasupra acestor 
planau aripile 311 
.sărilor de pin a și metal. De 
la înălțimea la care re tflăni, 
priveau atunci ochii unor te
merari planoriști și aviatori. 
.Acum, de la aceeași înălțime 
privirile altor temerari 'lu
necă în fiecare zi peste tim
pul unde au răsărit și conti
nuă 
cu ri 
nii.
un temerar. Un temerar ( 
se înalță în văzduh cu 
care bloc ce crește sub i 
nile lui de zidar. Sint m 
care știu să mingile oamenii, 
dar și cărămizile din care sc 
construiesc casele pentru ci.

Pe urmele materialelor 
publicate

Măsuri operative

pe c impui
Altă dată, 

întinderi 
!be ale pă-

să crească sute de blo- 
în care trăiesc (

Și Dumitru Roșu.
oame- 

este 
care 
fie- 

mîi- 
îini,

COMUNISTUL

Refcrindu-sc la deficiențele 
constatate la căminul său de 
n< familiști și cuprinse in ar
ticolul pe această temă pu
blicat în ..Steagul roșu" nr. 
6 755, conducerea E. M. Lu
peni. sub semnătura tovară
șilor ing. D. Popeanăș, direc
tor. și P. Carabă, contabil-șef 
ne comunică următoarele :

„S-a verificat situația pri
vind instalația de încălzire a 
apei care s-a pus in func
țiune, stahilindu-se un pro
gram zilni< de deservire cu 
apă caldă a locatarilor că
minului. între orele 7—9; 
12.30—17J0; 22—24. corespun
zător sistemului de lucru în 
trei schimburi.

In planul de muncă al con
ducerii 
prinsă 
stalul ii 
fel ca
ne găsească pregătiți.

in atenția noastră ta sta 
în permanență preocuparea 
pentru menținerea și crearea 
unor condiții optime de ca
zare a muncitorilor mineri, 
în care scop s-a rcinstruit 
administratorul cu privire la 
sarcinile și atribuțiile de ser
viciu ce-i revin".

exploatării a fost cu- 
revizuirea întregii iu
de încălzire în 

timpul nefavorabil să
(1 >71

(Urmare din pag. 1)

nejustă față de mumă, 
dovadă de indisciplină pe 
de organizație. Asemenea

dine 
dau 
linie 
atitudini se intilnesc și la Liviu 
Podaru de la preparație. loan 
Dună de Ia E. M. Petrila. Se 
intilnesc cazuri ale unor mem
bri de partid care au o com
portare necorespunzătoare in 
familie, ca de exemplu Andrei 
Demeter de la E. M. 
Constantin Brînduș de | 
Petrila și alții.

Atitudini înapoiate 
sarcinile încredințate, 
rea prevederilor statutare, con
cepții învechite se intilnesc și 
la unii membri de nartid din 
cartiere cum sint Ioan ’Talasz. 
Ioan Setam, Andrei Balogh. 
Gheorghe Boltea și alții care 
nu participă la activitatea și 
viața organizațiilor de bază din 
care fac parte, nu înțeleg rolul 
ce revine in prezent comuniș
tilor.

Toate acestea se datoresc fap
tului că in asemenea organiza
ții de bază munca 
ologică este slabă, 
ritul combativ.

Tolerarea unor

Lunea, 
la E. M.

față de 
incălca-

trograde, străine principiilor 
muralei comuniste, pentru cul
tivarea atitudinii avansate față 
de muncă, de avutul obștesc.

Dezbaterea în toate adunări
le generale ale organizațiilor 
dc partid in cursul acestei luni 
a documentelor cu pr.vire la 
munca de educare, elaborarea 
unor măsuri concrete iu dome
niul activității pol it ico-ideo lo
gico vor duce la creșterea răs
punderii organelor și organiza
țiilor noastre de parthl față de 
educarea comunistă, 'a obține
rea unor rezultate (ot mai bune 
in dezvoltarea trăsăturilor e- 
tice ale membrilor de partid 
ceea ce se va reflecta pozitiv 
în primul rind in sporirea de
votamentului față de cauza 
socialismului in îndeplinirea 
cu succes a tuturor sarcinilor 
încredințate de partid.

în curs de rezolvare
..Referitor la articolul inti

tulat „Trepte buclucașe" a- 
părut in ziarul „Steagul ro
șu" nr. 6 712 din 1 iunie 1971 
vă informăm că :

Intr-adevăr treptele de ur
care spre spital sint degra
date. neccsitind lucrări de re
parare in care scop s-a făcut 
comandă la I.G.L. Petroșani, 
pentru executarea lor în a- 
ceastă lună" — ne răspunde 
secjia gospodărie a Consiliu
lui popular municipal.

PROGR \MVL 1 : 6.00 Muzică 
jr actualități; 7.00 Radiojurnal; 
fi.0i) Sumarul presei; 8,30 La mi- 
< rofon. melodia preferată: 9,00 
Buletin dc știri: 9,30 Odă lim
bii române: 10.00 Buletin de 
.știri: 10.05 Muzică populară din 
Oltenia; 10.30 Clubul călători
lor; 11,00 Buletin de știri: 11.05 
Cînlâ Nicolae Nițescu: 11.15 

tarile socialiste: 11.30 .Al
de cintece muncitorești: 
Melodi i le anotimpurilor: 
Un interpret și rolurile 

12.30 Intîlnire . u melodia

Din 
hum 
12.00 
12,10 
sale;
■populară și interpretul preferat: 
13.00 Radiojurnal: 13,15 Avan
premieră cotidiană: 13,27 Cin- 
tecul e pretutindeni: 14.00 Com
pozitorul săptămînii: 14.43 Or- 
< hestra de muzică populară din 
Caransebeș: 15,00 Buletin de
știri; 15,05 Tribuna radio; 15.25 
•Pagini vocale si orchestrale din 
♦nuzica de estradă: 16,00 Ra
diojurnal; 16,15 Alunelul olte
nesc; 16,30 Inlerpreți de mu
zică populară; 16,50 Publicitate 
• adio: 17.00 Antena tineretului: 
17,30 Meridiane melodii — edi
ție specială: 13.00 Orele 
20.00 Tableta de seară; 
Zece melodii preferate: 
i'înlă Alexandru Grozuță: 
Știința In zi; 21,00 Recital 
lordăcbesru; 21.25 Revista 
gărclor; 22.<10 Radiojurnal;
Concert dc ' 'ară: 22.55 Moment 
poetic; 23,00 Concert de seară 
(• onlinuare); 24,00 Buletin de 
șfiri; 0.03—6.00 Estrada noc
turnă.

seri i;
20,05
20.40
20.55
Dan

i șla-
22.30

I

abateri, ati
tudine impăciuitorislă față de 
lipsuri, unele destul tie grave, 
s-au manifestat in adunările 
generale din organizațiile de 
bază unde s-au pus in dezbate
re cazurile unor membri de 
partid. Așa de exemplu, la 

M. Fetrila adunarea genera- 
a organizației de bază nr. 

C n-a luat măsurile ctivcni- 
impotriva lui Nîcolae Miti- 

care a săvirșit un act 
preparație

lua( atitudine față de 
infracțiunii de

E. 
iă 
8 
te
telu, 
de huliganism. La 
nu s-a 
săvirșirea infracțiunii de spe
culă de către Gheorghe Fehcr. 
Asemenea aspecte se găsesc și in 
alte organizații de bază. Con
cluzia care se desprinde din 
toate acestea este că 
luate măsuri hotărite 
intensificarea muncii 
ideologice, creșterea 
tații,

trebuie 
pentru 

politico- 
combativi- 

imprimarea spiritului re
voluționar in toate organizațiile 
de partid.

Comitetul orășenesc de 
partid Petrila, conștient de i- 
mensa răspundere cc-i revine 
in aplicarea in viață a măsuri
lor privind îmbunătățirea în
tregii munci educative, va pu
ne pe primul plan al activită
ții sale întărirea controlului 
de partid în orientarea întregii 
munci politico-educative spre 
pătrunderea in mase a ideolo
giei partidului nostru, spre 
combaterea hotărită a rămăși
țelor și influențelor ideologiei 
burgheze, a mentalităților re-

l

Fabrica de fire arti
ficiale „Viscoza" din 
Lupeni se numără prin
tre unitățile economice 
fruntașe din Valea Jiu
lui. A devenit o tra
diție ca succesele per
manente ale colectivu
lui de aici să comple
teze tabloul realizări
lor de prestigiu ob|i- 
nute in adincul bazi
nului nostru carboni
fer.

In foto: Muncitoarea 
Maria Tudor contro
lează cu atenție cali
tatea unui fir care 
prinde primele contu
ruri trecind prin „cla
viatura" complexă a 
mașinii de. răsucit.

Alocafia dc stat pentru copil (i)
Creșterea și educarea tinere

tului, constituie una din preocu
pările principale ale societății 
socialiste. Este firesc să se a- 
corde o atenție deosebită fe
lului cum sint îngrijiți și cum 
se dezvoltă minorii atit din 
punct de vedere material, cît și 
moral, întrucît lor le revine sar
cina de a duce mai departe 
progresul social.

In țara noastră ..copiii, vi
itorul patriei sini înconjurați 
•ie grija și dragostea partidu
lui și guvernului țării, de dra
gostea și grija întregului po
por”, se subliniază in docu
mentele de partid și dc stat.

Ocrotirea copilului, se reflec- 
vâ prin însăși constituție care 
m arL 23, alin. 11 prevede : 
„Statui ocrotește căsătoria și fa
milia și apără interesele mamei 
ii copilului". Printre multiplele 
măsuri pe care statui
te ia pentru creșterea și 
sarea tinerei generații, 
mără și acordarea 
stat pentru copii.

Cum in legătură 
la redacție sosesc 
-sori, conținind cele
întrebări, s-a considerat util a 
se da in cadrul acestei rubrici, 
lămuririle cuvenite astfel incit 
problemele ce se pot naște, să 
poată fi cunoscute de cei inte
resați cît mai bine.

copii se acordă familiilor cu 
copii, dacă unul sau ambii pă
rinți fac parte din următoarele 
categorii :

a) Angajați cu contracte de 
muncă pe durată nedetermina
tă, ai organizațiilor socialiste 
stat.

Sint asimilați acestora, 
ceea ce privește dreptul la 
locația de stat și :

— cadrele didactice angajate 
pe cite un an școlar;

— muncitorii care fac parte 
din cadrul permanent a| în
treprinderilor de construcții ale 
statului;

— angajații din instituțiile 
artistice de spectacole;

— angajații remunerați

de

in
a-

pc
bază de cotă procentuală (re-

nostru 
edu- 

se nu- 
alocației de

Consultație
JURIDICA

cu aceasta, 
multe scri- 
mai diverse pe durată

invățămin- 
precum și

muncă pe durată nedeterminată, 
scoși din producție de unități 
pentru a urma un curs de ca
lificare sau specializare, care-și 
păstrează pe timpul școlarizării 
această calitate, beneficiază de 
alocație pe durata școlarizării, 
dacă îndeplinesc condițiile ce
rute de lege.

remunerat cu

do- 
de

su

Ajutorul material pentru 
familiile cu copii pe ca- 
re-l reprezintă alocația 

a fosț instituit prin H.C.M. 
2 <97/1954, iar de atunci și pi
nă în prezent eondițiile inițiale 
de aplicare au fost îmbunătă
ți fe și lărgite prin numeroase 
aMe «ele normative.

prezent, actul normativ ca
re reglementează această insti
tuție este Decretul 285/1960, 
completat cu o seamă de alte 
acte normative, pe care nu con
siderăm util a le enumera.

de toate cote-

de ajutor so- 
art. 36 rit. b

BENEFICIARII ALOCAȚIE»

Potrivit art. 1 din amintitul 
decret, alocația de stat pentru

miză) dacă sint asimilați prin 
acte normative cu angajații cu 
contracte de muncă 
nedeterminată.

b) Studenți de la 
tul superior de zi, 
doctoranzi bursieri;

c) Scriitori, pictori, sculp
tori și compozitori membri ai 
uniunilor profesionale;

d) Invalizi care sint elevi ai 
școlilor profesionale speciale ale 
Ministerului Muncii;

e) Pensionari 
goriile;

f) Beneficiari 
ciai in temeiul
din decretul 292/1959 astfel cum 
a fost modificat prin decretul 
878/1962. Alocația se acordă, de 
asemenea, pentru copiii al că
ror tată satisface serviciul mi
litar in termen, dacă la incor
porare era angajat.

Angajații încadrați eu ’/» nor
mă, beneficiază de alocație da
că au încheiat contracte de 
muncă pe durată nedetermi
nată.

Angajații cu contracte de

NU BENEFICIAZĂ 
DE ALOCAȚIE 

Angajații care au cerut des
facerea contractului dc muncă 
în ba/a art. 19 din Codul Mun
cii, pentru a urma un curs de 
calificare;

Cei proveniți din afara cim- 
pului muncii. care urmează 
cursuri de calificare neavind 
calitatea de angajați. Angajații 
cu contracte de muncă pe du
rată determinată (temporari, 
sezonieri etc.);

Lucrătorii 
miciliu din 
stat;

Personalul
me forfetare, ca de exemplu 
personalul de îngrijire de la 
școli dacă e plătit in acest fel;

Lucrătorii remunerați pe ba
ză de cotă procentuală angajați 
pe perioade determinate;

Personalul remunerat pc ba
ză de tarife in condițiile art. 
2 din H.C.M. 802/1965, privind 
remunerarea pe bază de cotă 
procentuală și tarife.

E necesar a se cunoaște, că 
alocația de s'tat nu constituie 
un drept al părintelui care o în
casează, ci al copilului că
ruia ii este destinată și de aici 
rezultă importante consecințe.

Astfel, ea are caracter alimen
tar, avînd ca scop creșterea și 
educarea copilului ca și pensia 
dc întreținere deși este distinctă 
de aceasta, se 
getul statului, 
ganizația de 
apoi, decurge
caracter imperativ și este strict 
personală, neputînd face obiec
tul unei renunțări sau tranzac
ții. De asemenea, ea nu poate 
fi înstrăinată, sau urmărită.

(Continuare în nr. următor)

suportă de bil
iar nu de or- 

stat plătitoare, 
dintr-o lege cu

NOTE • NOTE • NOTE

Antrenament de nevoie
La cili din locatarii de 

scara a Il-a a blocului dc 
strada Parîngului nr. 24 
Lupeni le plac drumețiile, 
știm. Ccit este însă faptul
de aproape două luni se antre
nează în fiecare zi. N-o fac de 
voie, ci 
tul nu 
locatarii 
întrebe
Răspunsul

la
pe 

din
nu 
că

de nevoie deoarece lif- 
funct ionează.

la secție in 
cînd se repară 

a fost cam

S-au dus 
oraș, să 

liftul, 
în doi

peri. Cică nici n-are să func
ționeze degrabă. Motivul 
ționării îndelungate nu 
aflat însă. Plictisiți de ; 
tare,
la scări, oamenii s-au 
redacției. Fapt pentru care, 
numele lor, întrebăm și noi 
cei răspunzători : De ce 
funcționează și pînă cînd nu 
funcționa liftul ? !

degrabă. Motivul sta- 
îndelungate nu l-au 

însă. Plictisiți de aștep- 
sâtvi dc urcat și coborît 

adresat 
în

Cunoscut publicului 1 >rg ci
titor. atit din paginile presei 
literare cit și din cele aie mul
tor alte publicații, dai. poate, 
mai u seama dintr-o suită de 
povestiri și romane pe iernati
ca vigilentei scriitorul Ua- 
ralamb Zincă iși prezintă 
prin propria sa creație cartea 
dc vizita. Noua lucrare, a- 
pârută recent in Editura mili
tară. este o autentică frescă a 
epopeii insurecției naționale 
antifasciste mgust 1944.

a
pe 

ci lev a

este inventat, totul se ba’eazâ 
pe mărturii, documente, me
morii.

ÎNTREBARE: Așa cum măr
turisiți și in prefața la volum, 
in procesul complex 
montării și elaborării 
v-ați lovit de foarte 
greutăți, de multe

al d-jcn- 
lucrarii, 

multe 
episoade 

deloc sau insuficient luminate, 
(arc v-au solicitat un conside
rabil efort dc investigare atil 
in arhive, < it și în rindul mul
tora dintre eroii cărții. Despre 
ce fel de greutăți este vorba ?

RĂSPUNS: lată doar eîteva 
dintre ele: Unde se găsea von 
Killingcr in seara zilei de 23 
August ? Cum a primit știrea 
arestării tui Ion Antonescu ? 
Cum a reacționat Hitler la ști
rea ieșirii României din Axă 
și a întoarcerii armelor? De 
ce Lucrețiu Pătrășcanu și Titel 
Petrescu s-au prezentat la Pa
lat, iar luliu Maniu și Dinu 
Brătiami, nu ? Unde se gă
seau ? De ce s-au ascuns? Cum 
au fost 
tii ° Cu 
rarii au 
gă la 
PC.R. (
Lămimirea lor nu a fost deloc 
simplă.

ÎNTREBARE: Epopeea insu- 
naționale din august 

peste timp o iernă 
neutru literatura 
inspirație istorică, 
să mai realizați o 

• acest eveniment,

scoși din Palat aresta
te vehicule ? Ce itinc- 

i parcurs pină să ajun- 
easa conspirativă a 

din Vatra Luminoasă?

volumului Și 
l-am rugat 

autor să ne răspundă la 
întrebări :

ÎNTREBĂRI 
multi ani. 
insurecției 
1944 este 
creația dv. 
( ansiderent ați 
începui lucru) 
Și a fost ora .

RĂSPUNS: 
considerent, ci 
mo : Mă pasionează istoria și. 
in primul rind. istoria celui 
de al doilea război mondial. 
Am citit nenumărate cârti sem
nate de istorici, de publiciști 
celebri, care mi-au oferit date 
inedite tu privire Ia ultima 
conflagrație mondială. Cu acest 
prilej am constatat, 
un sentiment 
absența unor 
autori români. 
Iui istoric de 
1944. Secundo : Am 
vîrstă de 16 ani. 1 
îndeaproape lectura, gustul său 
literar. Observîndu-1. am tras 
anumite concluzii : că știe 
multe lucruri despre bătălia 
Angliei, debarcarea aliaților in 
Normandia, despre eliberarea 
Parisului, ceea ce nu e rău : că 
nu știe decît prea puțin despre 
înfăptuirea insurecției armate 
despre eliberarea Bucurestiu- 

e deloc bine, 
dojenesc 

disnoziție 
constatat că

Știm că de 
momentul istoric al 
armate din august 

constant prezent în 
literară. Dc la ce 

i pornit cind ați 
la amplul volum 
ai* ?

A fost nu un 
mai multe. Pri-

rect iei
1944 râmîne 
inepuizabilă 
noastră de 
Dacă ar fi t 
carte despre 
care ar fi în linii generale co- 
ardnnalele ei ?

RĂSPUNS: 
cit mai multe 
insurecției și 
matei Române, alături de Ar
mata Sovietică, la eliberarea 
loială a tării, la zdrobirea ma
șinii <le război hitleriste. Scrii- 

rn fața lor un filon 
\r trebui să treacă Ia 

lui cu mai multă

Avem nevoie de 
< ârți consacrate 
contribuției Ar

O măsură care se impune
Sc spune despre cîini că sini animale inteligente și atașate 

om. Sini de acord. Atașamentul lor proverbial ;i fosl cintat de 
poeți în versuri, s-au pomenit în schițe, nuvele. Eu unul am ajuns 
însă să am oroare de ■aceste istețe patrupede. Dar nu numai eu, 
ci toți locuitorii din cartierul de blocuri Braia din Lupeni. Nu-i 
noapte în care ansamblu) cîinesc din Braia să nu ne prezinte 
concerte pînă la ivirea zorilor. Au un glas atit de sonor incit vata 
în urechi, acoperirea pină peste cap cu plapuma devin inutile. 
Aceste concerte nocturne m-au adus intr-o stare de surescitare 
încit mă aflu într-o permanentă nervozitate. Ce e drept, proprietarii 
clinilor nu locuiesc în blocuri, ci în cele eîteva case rămase prin
tre ele. Noi nu Ie cerem să-și sacrifice amintitele animale pc al
tarul liniștii noastre, dar le solicităm să-i țină legați in curte și 
să-i hrănească bine. Altfel vom solicita ecarisajul să ne scape de 
ciinii concertant,i.

de

D. C.

NOTE • NOTE • NOTE

Secvențe pe teme de protecție a muncii

Efecte
Cele mai frecvente cauze care 

au favorizat accidentele produ
se in ultimii ani în industria 
minieră, sînl de natură organi
zatorică și disciplinară, ele con- 
slînd în imălcarca flagrantă a 
prevederilor normelor de pro
tecția muncii, în tolerarea co
miterii unor abateri de la a- 
ceste norme și în formalism în 
instruirea muncitorilor de care 
au dat dovadă, uneori, cei ce 
organizează, conduc și contro
lează nemijlocit procesul de 
producție.

.Acordînd importanța cuvenită 
problemelor de educație ale 
muncitorilor, in ceea ce pri
vește cunoașterea, însușirea și 
respectarea normelor de protec
ția muncii, colectivul de condu
cere de la E. M. Aninoasa, 
sprijinit în mod efectiv de că
tre organizațiile de partid și 
sindicat, în perioada trecută din 
anul curent, au inițiat unele ac
țiuni de seamă în domeniul 
propagandei protecției muncii, 
lată eîteva aspecte grăitoare.

Din momentul în care pă
șești în interiorul incintei mi
nei, înainte de a pătrunde în 
clădirea unității, a lit în sala de 
pontaj cît și în incinta minei, 
în drum 
că și în 
rări de 
subteran, 
trasă de 
five cu

spre locurile 
punctele de 

la suprafață 
privirea îți 
zeci de afișe suges- 

caracter de protecția 
muncii (numai în incinta 
tății există 5 panouri cu 
menea afișe).

A fosl înființată o gazetă 
de perete care poate fi consi
derată model pc Valea Jiului i 
..Protecția muncii in sprijinul 
producției*. Gazeta pune între
bări muncitorilor pe teme de 
protecția muncii.
multe răspunsuri — sub formă 
de test — din care 
trebuie să aleagă numai răs
punsurile corecte. Sugerăm ca 
temele astfel expuse să trateze 
unele meserii specifice activi
tății unității ca : vagonetari pe 
galerii și în abataje, ajutori mi
neri, mineri întreținere, abataje 
cameră și abataje frontale, ar
tificieri, electricieni și lăcătuși 
de mină ele., iar pentru răs
punsurile bune pe care le con
semnează în scris participanții, 
să se acorde diferite recom
pense și distincții.

Nu de mult, un instantaneu 
sonor : .Aici stația de radiofi-

de mun- 
aglome- 

și din 
este a-

indicînd mai

cititorii 
numai 

Sugerăm

Geometria elegantă a 
orașului Petrila îmbină 
armonios verticalele și 
orizontalele construcți
ilor ridicate in ultimii 
ani. Cartierul ,8 Mar
tie" este o expresie e- 
locventă o acestui prin
cipiu arhitectonic mo
dern.

rodnice
caic mina Aninoasa. Progra
mul nostru de azi cuprinde : 
..Norma zilei", in cadrul căreia 
tov. Ioan Brînzan va vorbi des
pre ..Folosirea materialelor ex
plozive in minele grizutoase". 
.Aceasta este vocea crainicei E- 
lena Cosma care se poale auzi 
cile o oră la începutul și la 
sfirșitui schimbului de lucru".

Este adevărat că numărul in- 
vitaților la emisiunea „Norma 
zilei" este destul de mic. Dar, 
oricum, startul a fosl dat. 1’e 
parcursul traseului trebuie adu
se unele corecții ce se impun 
în asemenea situații ca pro
blema extinderii șj antrenării 
largi a tuturor inginerilor și 
tehnicienilor cu bogată expe
riență in colectivul lărgii al 
proiecției muncii, participarea 
acestora la emisiunile .Nor
ma zilei" să se efectueze zil
nic și pe baza unui program 
dinainte stabilit, materialul pre
lucrat cu această ocazie să fie 
scurt, atractiv și punctat cu cît 
mai multe exemplificări concre
te din viața cotidiană a uni
tății. După unele greutăți în- 
iimpinate in procurarea unoi 
piese, de curind a intrat în 
funcțiune și aparatul de pro
iecție. Pînă la data respectivă 
s-a prezentat, deja, un număr 
de 10 filme ale âror subiecte 
au tratat : focurile de mină, 
producerea accidentelor prin

surpări și căderi dc roci. în
grijirea uneltelor ele.

Desigur, activitățile întreprin
se de către conducerea 
și organizația sindr. .i â 
îmbunătățirii activității 
pagandă a protecției 
nu se limitează numai 
relatate, ci se caută, în 
nență, noi căi și aplicarea 
celora care își dovedesc 
ciența. In viilor se mai preco
nizează a se purta di 
berc, cu fiecare 
nilăl.ii în parte, 
natura sarcinilor 
li se încredințează 
muncitori. Ne referim la meca
nici de ia mașinile de extrac
ție. semnaliști. artificieri, mi
neri șefi de schimb ele., în 
vederea creșterii responsabili
tății acestora în sensul vegherii 
la respectarea întocmai 
gulilor de

Pe linia 
cere multă 
rece numai 
obține rezultatele dorite.

Activitatea pc linie de securi
tate minierii, desfășurată la 
E. M. .Aninoasa, poate consti
tui un exemplu, pentru ca la 
toate unitățile similare această 
muncă să-și sporească. în mod 
continuu, eficacitatea în vede- 
rea atingerii scopului final i 
protecția omului și menținerea 

totalitate a capacității 1 
muncă.

unității 
pe linia 
de pro- 
muncii, 
la cele 
perma- 

a- 
efi-

;cuții li- 
salariat al u- 

cărora, prin 
profesionale, 

viața altor

a re- 
protecție a muncii, 
celor relatate, se 

perseverență, deoa- 
în acest fel se pot

nu fără 
de amărăciune, 

cărți scrise de 
consacrate adu

la 23 August 
i un fiu in 
Ii urmăresc

nu
chef să-l
apoi la

Am
dacă se găsesc, sint

Narai iu nea 
cu reprodu- 
extrase de

dai

lui. ceea ce 
Aș fi avut 
și să-i mm 
niște cârti, 
lipsesc, iar
dc strictă specialitate și se ci
tesc foarte greu

ÎNTREBARE: 
al iernează în carte 
cerea a numeroase
osebit de semnificative 
documente ale vremii, cele mai 
multe dintre ale inedite pentru 
cititor. Aii vrea să ne dezvă
luiri motivul penti-u care ați 
ales acest mod dc construcție ?

RĂSPUNS: In librăriile din 
lume și-a croit drum un nou 
gen de carte, carlea-doemneal. 
Asemenea cărții de 
I iști că, ea esle foarte 
și gustată, 
sint apreciate, mai cu 
pentru autenticitatea lor. 
ținută și prin documente, 
ceea ce mă privește, 
lat la formulă exact din acest 
considerent. Una e 
„P.C.R. a organizat și condus 
rezistenta oamenilor muncii îm
potriva mașinii de război hitle- 
riste și antoncscîene", și alta 
c să particularizezi fraza ge
nerală de mai sus, iar apoi să-i 
arăți cititorului 
de rezistență ale 
mâni se reflectă 
Serviciului secret 
ale Marelui Stat 
mentele vremii, risipite 
diverse arhive, atestă din plin 
rolul istoric al P.C.R. in reali
zarea marelui Act de la 23 
August 194-1. Numai că aceste 
documente se cer valorificate 
in formule literare sau puoli- 
cistice emoționante și convingă
toare. In cartea mea. nimic nu

Ynemoria- 
căulată 

Cărțile-documeni 
seamă.

sus-
In

a peam

să scrii :

cum acțiunile 
patrioților ro- 
in arhivele 
sau in cele 

Major. Docu- 
prin

lorii au 
de aur. 
exploatarea 
cutezanță. Tineretul nostru șt"'
totuși prea puțin despre dra
matismul acelor zile de cum
pănă. foarte contradictorii. Mă 
bate gindul să realizez o nouă 
carte consacrată exclusiv mo
dului (um, după 23 August 
1944 s-au dezvoltat Formațiunile 
patriotice de luptă. Totodată 
am și început să adun docu
mente pentru o carte închina
tă Victoriei. Oficial, ultimul 
război mondial s-a incheiat in 
noaptea de 8 spre 9 mai, dar 
pentru multe unități românești 
aflate pc front, războiul S-a 
încheiat la 12 mai 1945. Uiți 
cunosc dramatismul ultimelor 
zile de război ?

ÎNTREBARE 
tovarășe Zincă, 
in încheiere, eîteva 
vi re 
că ar putea fi folosită cel măi 
bine noua dv. carte pentru c- 
dv 
spiritul 
luptă ale 
partidului 
țărmurile 
listă

RĂSPUNS:
citită cartea.
eroii cârtii să I 
intilneascâ cu I 
elevi, studenți. 
cite locuri au 
muniștii Dinuț 
au participat 
restaților dm Palat, iar apoi la 
paza lor? Dar comunistul Mihai 
Andreescu, tipograful „Roma
nici libere’ 
care ani 
{Migrai ia 
lui ? .Aș

V-ani ruga, 
ne sugerați, 
idei cu pri- 

la modul in care socotiți

sa

noua dv.
rea tinerelului nostru în 

glori- aselor tradiții de 
clasei muncitoare și 

al dragostei no
de patria sicia-

său, 
față

Mai intii să fie 
După lecturarc, 

tic invitați să șe 
tinerii muncitori, 

. Mă intreb : in 
fost invitați co
și Prosan, care 

ja scoaterea a-

tipograi ul
(astăzi e medic), 

de zile n-a părăsit ti- 
clandestină a 
putea enumera 

le multor revoluționari.
acești eroi ai cărții trebuie să 
cubvare in mijlocul tineretu
lui nostru, să povestească sim
plu și tulburător despre activi
tatea lor in slujba cauzei po
porului roman. Trebuie ca lie- 
care tinâr să înțeleagă, șâ fie 
convins că trecutul revoluțio
nar al comuniștilor, al P.U.R, 
face parte integrantă din isto
ria poporului nostru, astăzi 
constructor al României so
cialiste, țară liberă și suvera
nă.

Convorbire consemnată de
N. POP

ziaru- 
numc- 

l'oți

Ing. Gherasim FELEA
Inspector cu protecția numi
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Intîlnirea tovarășului Slăbirea poziției dolarului continuă

Manea Mănescu cu tovarășul■

Vladimir Bakarici
la Belgrad,

■

■
■

ic
Datorită eforturilor depuse

Ciocniri violente dintreDejun oferit■

de ambasadorul român extremiștii protestanți ale■

patrioțilorcatolici din Irlanda de NordI
B

vietnamezi
11 (Agerpres). —

situația

Noi atacuri

★
— In sud-estul R. S. Serbia

■ ■
■ ■

■■■

TAȘKENT 11 (Agerpres). — Ln Uniunea Sovietică au 
început lucrările de electrificare a căilor ferate din Asia 
centrală. Primele locomotive electrice vor circula intre ora
șul Tașkent și localitățile învecinate, printre care se află 
numeroase centre industriale, agricole și zone de odihnă. A 
fost de pe acum instalată prima linie spre sud și se lucrea
ză la o a doua linie electrificată, spre nord-vest. Căile fe
rate electrificate se vor întinde, intr-un viitor apropiat, pe 
teritoriul Stepei flăminde, unde în prezent se desțelenesc 
păminturile.

★
PRAG A 11 (Agerpres). — 

Campania de strîngere a ce
realelor se află în plină des
fășurare în toate raioanele 
Cehoslovaciei Se lucrează in
tens pentru a se evita orice 
pierdere de recoltă.

Primele evaluări arată că. 
în anul acesta, cooperativele 
agricole de producție și gos
podăriile agricole de stat vor

★
stringe o recoltă de cereale 
foarte apropiată de cea a si
nului trecut, considerat a fi 
un an record.

In primele zile ale lunii 
august. în fondul central al 
statului au intrat aproape 
810 000 tone de cereale, cea 
mai mare parte provenite de 
pe cîmpiilc roditoare ale Slo
vaciei.

*
HANOI 11 (.Agerpres).

pentru o mai bună utilizare a echipamentului de lucru și 
pentru raționalizarea producției, minerii de la exploatarea 
Mao Khe. din provincia nord-vietnameză Quang Ninh, au 
sporit producția de cărbune in primele șase luni ale acestui 
an cu 9.23 la sută. Totodată, ei au realizat o scădere a pre
țului de cost cu 6.33 la sută.

BELGRAD 11 — Corespon
dentul Agerpres, George Iones- 
cu, transmite; Tovarășul Ma
nea Mănescu, membru al Comi
tetului Executiv, al Prezidiului 
Permanent, secretar al C.C. al 
Partidului Comunist Român, 
care și-a petrecut o parte din 
concediul de odihnă în Iugos
lavia, a avut miercuri, la Bel
grad. o întîlnire cu tovarășul 
Vladimir Bakarici, membru al 
Biroului Executiv al Prezidiu
lui U.C.I. A participat ambasa-

dorul României 
Vasile Șandru.

Intîlnirea, care s-a desfășurat 
înfrr-o atmosferă prietenească, 
cordială, a prilejuit o infor
mare reciprocă privind con
strucția socialistă în cele două 
țări și un schimb de păreri a- 
supra colaborării și cooperării 
economice și tehnico-științifice 
româno-iugoslave. Au fost ibov- 
date, de asemenea, unele pro
bleme ale vieții internaționale.

Depuneri 
de coroane 

în memoria 
ostașilor căzufi 

PR AGA 11 — Coresponden
tul Agerpres, Constantin Pri- 
săcaru, transmite : In memo
ria ostașilor români căzuți 
în luptele pentru eliberarea 
Cehoslovaciei, pentru înfrîn- 
gerea definitivă a Germaniei 
hitleriste, ambasadorul Româ
niei la Praga, Theodor Haș. 
atașatul militar Petre Rotariu 
și consulul general român la 
Bratislava, Carol Cozma, au 
depus coroane de flori la mo
numentele ostașilor români 
din Zvolen, Lucenec, Pies- 
tany.

După noua creștere a prețului aurului și slăbirea poziției 
dolarului, semnalate în prima zi a săptâmînii, pe diversele 
piețe de devize ale Europei Occidentale continuă să dom
nească incertitudinea. Deși în cercurile financiare se vorbea 
marți scara de o oarecare pauză în operațiunile de specu
lă cu metal prețios, datorată mai ales măsurilor de ultimă 
orâ, prețui aurului se menține totuși la un nivel ridicat. 
Marți, la Londra, el a fost cotat la 43,25 de dolari uncia. 
(Cursul oficial este fixat după cum se știe la 33 dolari un
cia). La Frankfurt și Zurich, după importantele creșteri din 
ajun, cursul aurului s-a fixat la 43,48 și, respectiv, 43,40 do
lari uncia.

Pe de altă parte tranzacțiile dolar-marcă vest-germană, 
realizate pe diversele piețe occidentale evidențiază o accen
tuată slăbire a poziției monedei americane în raport cu cea 
vest-germană, dolarul fiind schimbat la Londra pe 3,40 mărci, 
iar la Paris pe 3.41 (cursul oficial este de l dolar pentru 
3,66 mărci).

Penuria de dolari rezultată din enormele vînzări efectuate 
în ultimele zile de speculanți a antrenat marți după-amiază 
o vie activitate pe piața așa-zișilor euro-dolari. unde rapor
tul de schimb a crescut sensibil.

Al 2217-lea 
avion 

doborît...
• După cum informează a- 

genția Khaosan Pathet Lao, 
forțele patriotice laoțiene au 
doborit tu districtul Xieng 
Ngan un avion american de 
recunoaștere de tip ,,L-19" și 
un elicopter al forțelor S.U.A.

Agenția precizează că, in- 
cepind din mai 1964, deasu
pra teritoriului laoțian au 
fost doborite 2 217 avioane, 
aparținind aviației militare 
a Statelor Unite.

★
BERLIN 11. — Corespon

dentul Agerpres, Ștefan Deju, 
transmite : Erfurtul, supranu
mit și „orașul florilor", ani
versează în aceste zile 10 
ani de la prima expoziție 
horticolă internațională a 
R. D. Germane. Inițialele 
-I.G.A.", sub care este cu
noscută această expoziție hor
ticolă anuală, au devenit un

★
simbol cunoscut în numeroa
se țări. De la cinci țări par
ticipante la prima ediție din 
1961. anul acesta expun la 
Erfurt peste 90 de țări.

Erfurtul are străvechi tra
diții horticole. In cronica o- 
rașului, horticultorii sînt a- 
mintiți încă din secolul al 
12-lea. însăși istoria expozi
țiilor horticole la Erfurt a de
pășit un secol.

★

BELGRAD 11 (Agerpres). ...
au fost descoperite recent importante zăcăminte de fosfați. 
Specialiștii iugoslavi apreciază că rezervele de fosfați din 
această republică s-ar cifra la aproximativ 50 de milioane 
de tone. In regiune a început deja construcția instalațiilor 
pentru exploatarea acestor zăcăminte.

■ lEBIHIIBIHRHIEIIlEIIklIHIfllIllli

BELGRAD 11 — Corespon
dentul Agerpres, George Iones- 
cu, transmite : Ambasadorul
României la Belgrad, Vasiie 
Șandru, a oferit miercuri un 
dejun cu prilejul prezenței în 
Iugoslavia a tovarășilor Manea 
Mănescu, membru al-Comitetu
lui Executiv, al Prezidiului Per
manent, secretar al C.C. al 
P.C.R., și Dumitru Popescu,

membru al Comitetului Execu
tiv, secretar al C.C. al P.C.R., 
care și-au petrecut o parte din 
concediul de odihnă în R.S.F.I.

Au participat Vladimir Ba
karici și Budislav Șoșkici, mem
bri ai Biroului Executiv al 
Prezidiului U.C.I., și alte per
sonalități ale vieții politice iu
goslave.

Dejunul. s-a desfășurat în- 
tr-o atmosferă caldă, tovără
șească.

BELFAST 
In Irlanda de Nord 
continuă 3ă rămînă încordată. 
Cele 36 de ore de lupte înver
șunate dintre extremiștii protes
tanți și catolici, pe de o parte, 
și dintre aceștia și forțele bri
tanice de ordine staționate în 
Ulster, pe de altă parte, s-au 
soldat cu numeroși morți și zeci 
de răniți, precum și cu pagube

deosebit de importante : sute 
de case incendiate, zeci dc uzi
ne, ateliere și magazine distru
se, autobuze deteriorate etc.

Localitatea cea mai afectată 
de atentatele contra instalați
ilor industriale și unităților co
merciale pare să fie orașul 
Newry (la 60 km sud dc Belfast),

unde nu mai puțin de 7 uzine 
și ateliere au fost distruse. La 
Belfast, vitrinele a zeci de ma
gazine au fost devastate, iar ti
nde edificii publice incendiate. 
Profund îngrijorat de amploarea 
și violența distrugerilor, guver
nul nord-irlandez s-a întrunit 
marți pentru a analiza situația.

★ ★
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• La Buenos Aires a avut loc o plenară a 
C.C. a! Partidului Comunist din Argentina. In 
raportul prezentat de secretarul general al C.C. 
al Partidului, Armedo Alvarez, a fost subliniat 
rolul crescînd al luptei clasei muncitoare șl 
maselor populare din Argentina pentru liber
tăți democratice, pentru abrogarea tuturor legi
lor cu caracter represiv.

Potrivit unei statistici a 
Institutului național italian de 
medicină socială, anual, peste 
200 de persoane își pierd viața 
în Italia datorită consumului 
de substanțe stimulatoare și stu
pefiante.

s c
U
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• Forțele populare de eliberare din Vietna
mul de sud au lansat in cursul zilei de miercuri 
un puternic atac asupra unei poziții a unități
lor saigoneze, relatează agenția Reuter. Atacul 
organizat de patrioții sud-vietnamezi cu ra
chete. grenade și arme automate s-a produs 
iu Delta Mekongului, intr-o zonă situată la 70 
de kilometri sud-vest de Saigon.

Un purtător de cuvint militar saigonez, citai 
de agenția Reuter, a declarat că pierderile su
ferite în urma acestei acțiuni sînt 
grele din cite au înregistrat unitățile 
de la Saigon în ultimele două luni.

0. Scăderea cursului de 
schimb al dolarului pe piețele 
monetare vest-europene s-a re
flectat la Bursa din New York 
printr-o reducere accentuată a 
volumului tranzacțiilor și de
teriorarea indicelui Dow Jones 
(indicele valoric eft principale
lor categorii de produse indus
triale). Luni și marți acest in
dice a scăzut succesiv cu peste 
30 de puncte, coborînd sub 840, 
cel mai redus nivel al anului.

0 Ministrul afacerilor externe ai Republicii Irlanda. 
Patrick Hillery, a avut miercuri întrevederi la Londra cu 
membrii guvernului britanic, asupra incidentelor singeroase 
petrecute în ultimele zile in Irlanda de Nord și asupra ho- 
tărîrii primului ministru al provinciei, Brian Faulkner, pri
vind măsurile excepționale. Ministrul irlandez a purtat 
convorbiri, intre alții, cu Reginald Maudling, ministrul de 
interne al Marii Britanii.

Un grup de scafah- 
italieni a inceput 

marți cercetări pe fun
dul lacului Nero, situat 
in regiunea de nord a lla- _ __ ,.
liei, în vederea recuperării nînd documente secrete refe- 
unor documente naziste des- ritoare la perioada ocupației 
pre care se presupune că au fasciste in Italia.

fost scufundate aici in anul 
1945.

Agenția ANSA scrie că 
trupele naziste ou scufundat 
in acest lac un tanc conți-

cele mai 
regimului

T

p

Numeroși senatori și deputați 
ziție au creat un „Comitet legislativ 
alegerilor frauduloase11 pe care intenționează să 
le organizeze la Saigon regimul Thîeu — anunță 
agenția de presă Eliberarea. Comitetul 
dus de senatorul Vu Van Mau, fost 
de externe al

din opo- 
împotriva

este con- 
ministru

regimului saigonez.

NorodomACTC informează că 
statului cambodgian, președintele

E
s c

• Agenția
Sianuk, șeful
Frontului Unit Național al Cambodgiei, aflat in 
vizită la Phenian, a oferit o masă in cinstea 
membrilor delegației guvernamentale algeriene, 
care întreprinde o vizită in R.P.D. Coreeană. 
După cum se știe, delegația algeriană este con
dusă de Abdelaziz Bouteflika, ministru al a- 
facerilor externe, membru al Consiliului re
voluției.

U
R

Președintele Indiei, Venkata Giri, l-a pri
mit pe ministrul afacerilor externe al Uniunii 
Sovietice, Andrei Gromîko, care se află într-o 
vizită oficială în India, informează agenția 
TASS.

Andrei Gromîko a avut, de asemenea, o con
vorbire cu ministrul apărării al Indiei, Jagji- 
vam Ram.

T
• Serviciul seismologie al Universității din 

Skoplie a înregistrat la 11 august trei cutremure 
cu epicentrul la 50 kilometri nord-est de locali
tate. Unul din seisme a fost de gradul 5.

• Secretarul general al 
O.N.U., U Thanț, a dat publi
cității marți o declarație în care 
..deplînge violența fără sens din 
Irlanda de nord, care are drept 
rezultat pierderi de vieți ome
nești și distrugeri de bunuri 
materiale11. Agenția UPI, care 
transmite știrea, precizează că 
la sediul Națiunilor Unite din 
New York se exclude posibili
tatea unei intervenții a O.N.U. 
în criza din Ulster.

• Peste 50 000 de locuitori 
ai districtului Kwangju din Co
reea de sud au participat la.o 
puternică manifestație împotri
va regimului dictatorial al lui 
Pak Cijan Hi. Timp de mai 
multe ore, au avut loc ciocniri 
violente între manifestanți și 
forțele polițienești, care au fă
cut uz de gaze lacrimogene pen
tru a-i dispersa.

locării fondurilor destinate 
programelor militare ale Pen
tagonului. In cadrul audierilor, 

cunoscut 
criticat

BELFAST 11 (Agerpres). — 
Conflictele de stradă dintre ca
tolici, protestanți, republicanii 
rebeli și trupele britanice de 
ordine din Irlanda de Nord au 
continuat miercuri pentru a 
patra zi consecutiv. Alte trei 
persoane au fost ucise în tim
pul unor schimburi dc focuri 
angajate între membri ai orga
nizației ilegale „Armata Repu
blicană Irlandeză' (I.R.A.) și 
militarii britanici, făcînd astfel 
ca numărul morților înregistrați

în aceste patru zile sumbre să 
ajungă la 21. Acestora li se 
adaugă alte cîteva zeci de ră
niți și mai multe sute de ares
tări. Tulburările de miercuri au 
fost concentrate îndeosebi în o- 
rașele Belfast și Londonderry, 
localități devastate zilele trecu
te și de serioase incendii.

Se anunță, pe de altă parte, 
că alți 550 de soldați britanici 
au fost trimiși miercuri în 
Ulster, spre a întări trupele de 
ordine din provincie.

SAIGON 11 (Agerpres. — 
Forțele populare de elibera
re din Vietnamul de Sud au 
atacat între 5 și 9 august o 
serie de baze militare și po
ziții dc luptă americano-saigo- 
neze amplasate în apropie
rea orașelor Da Nang, Thuong 
Duc, Tam Ky și în provin
cia septentrională Quang 
Tri, informează agenția Eli
berarea.

Totodată, în provinciile Qu
ang Da și Quang 
țele de eliberare 
ceptat mai multe 
militare, nimicind 
soldați saigonezi și din tru
pele mercenare sud-coreene.

Detașamentele patriotice au 
organizat acțiuni ofensive și 
în împrejurimile Saigonului, 
mai ales contra forțelor ina
mice staționate în zonele 
Ben Luc și Trang Bang, pro- 
vocîndu-le grele pierderi.

Nam for
au inter- 

convoaie 
numeroși

R.A.U. : La Facultatea de medicină veterinară de la Universitatea din Assiut s-a reali
zat o operație fără precedent, și anume, îndepărtarea a trei cincimi din ficatul unui cîine. 
Medicii afirmă că succesul acestor cercetări va fi de mare folos in tratamentul chirurgical al 
persoanelor suferinde de ficat, avîndu-sc în vedere similaritatea ficatului uman și animal.

In foto: Ciinele care a suferit intervenția chirurgicală; alături de e| se pot vedea-părțile 
îndepărtate din ficat (stingă). Dr. Mahfouz în timpul operației (dreapta).

£ Deficitul bugetului federal 
al S.U.A. pe actualul an fiscal 
(1 iulie 1971 — 30 iunie 1972) 
se va ridica probabil la 22,4 
miliarde dolari — apreciază o 
comisie mixtă a Congresului a- 
merican. Cifra este aproape de 
două ori mai mare decit defi
citul anticipat de președintele 
Nixon (11,6 miliarde dolari). 
Comisia a indicat că aceste es
timări au la bază, pe de o par
te, ritmul lent al afacerilor, 
care va duce la reducerea ve
niturilor și, implicit, a impo
zitelor pe venit. Pe de altă 
parte, Congresul a sporit in cî- 
teva rînduri fondurile solici
tate de administrație 
numite cheltuieli și 
unor acțiuni ce ar fi 
niza noi venituri.

Pentru anul fiscal 
ședințele Nixon anunțase un 
excedent bugetar de 1,3 miliar
de dolari. La sfirșitul anului, 
insă, bugetul federal a înregis
trat un deficit de 23,2 miliarde 
dolari.

• Convorbirile ambasadori
lor U.R.S.S., S.U.A., Angliei și 
Franței în legătură cu proble
ma Berlinului occidental au 
continuat miercuri in clădirea 
fostului Consiliu Aliat de Con
trol din Berlinul occidental, 
anunță agenția TASS.

Comisia economică mixtă 
a Congresului S.U.A. a inițiat, 
la cererea senatorului William 
Proxmire, care s-a pronunțat 
pentru o reducere majoră a 
cheltuielilor militare ale S.U.A., 
audieri asupra oportunității a-

pentru a- 
s-a opus 

putut fur-

1971, pre-

O Un violent incendiu, 
declanșat de o explozie, a 
cuprins fabricile firmei de 
produse chimice „Marbon Eu
rope" din Amsterdam. Potri
vit primelor cifre oficiale, 
opt persoane și-au pierdut 
viața, iar alte cîteva zeci au 
fost rănite. Prejudiciile ma
teriale sînt evaluate la circa 
280 mii dolari.

Averell Harriman, 
diplomat american, a 
politica Administrației, cerînd 
revizuirea priorităților S.U.A. 
El a declarat că Statele Unite 
trebuie să pună în primul rînd 
capăt războiului din Vietnam, 
sursă și stimulent ale cursei 
înarmărilor. Harriman a ară
tat că, hotărîrea .Administrației 
de a trece la construirea sis
temelor A.B.M. și M.I.R.V. nu 
poate în nici un caz întări po
ziția S.U.A. la convorbirile so- 
vieto-americane pentru limita
rea înarmărilor strategice. Dim
potrivă, a spus el, aceste ac
țiuni au drept revers intensifi
carea escaladării cursei înar
mărilor strategice. „Este ridi
col să consideri realizarea sis
temului de rachete antirachetă 
un atuu Ia negocieri, cînd, de 
fapt, lucrurile stau exact in
vers', a apreciat diplomatul 
american.

r
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+ Federația internațională 

de tenis de masă a dat publici
tății clasamentele primilor 10 ju
cători și jucătoare din lume.

La masculin, pe primul Ioc se 
află campionul mondial Stellan 
Bengtsson (Suedia), urmat de 
Shigeo Itoh (Japonia), Dragutin 
Surbek (Iugoslavia), Li Cin-kuan 
(R. P. Chineză), Tibor KJampar 
(Ungaria), En-tin (R. P. Chineză), 
Nobuhiko Hasegawa (Japonia), 
Anton Stipancici (Iugoslavia), Li 
Fu-iun (R. P. Chineză), 
Jonyer (Ungaria).

In clasamentul feminin, . 
foarea româncă Mana Alexandru 
ocupă locul opt. Primul loc este 
deținut de Lin Hui-cin \R- P. Chi
neză), secundată de compatrioata 
sa Cen Min-cin, llona Vosto/a 
(Cehoslovacia), Toshiko Kowada 
(Japonia), Li Li (R. P. Chineză),

Yukie Oieki (Japonia), Zoia Rud- 
nova (U.R5.S.), Maria Alexan
dru (România), Cen Hui-in (R. P. 
Chineză) și Kyoko Inove (Japo
nia).

le marcate de 
viei și Djaici. 
înscris Corbo. 
de spectatori.

Antonievici, Filipo- 
Pentru oaspeți a 
Au asistat 40 000

E. V. Fussen. La meci au asistat 
7 000 de spectatori.

Istvan

jucâ-

+< Boxerul spaniol Augustin 
Cenin este noul campion euro
pean la categoria cocoș. In 
meciul disputat la Bilbao cu de
ținătorul centurii, englezul Alan 
Rudkin, pugilistul spaniol a ob
ținut victoria la puncte după 15 
reprize. In virstă de 24 de ani, 
Senin este la a 37-a victorie.

Echipa urugayană de fotbal 
Penarol Montevideo și-a început 
turneul in Europa, jucînd la Bel
grad cu echipa Steaua Roșîe. 
Au învins fotbaliștii iugoslavi cu 
scorul de 3-1 (2-0), prin goluri-

La Moscova au continuat în
trecerile turneului internațional de 
tenis. Jucătorul român Sever Mu- 
reșan l-a învins in turul doi cu 
6—2, 6-0 pe I. Grigor (U.R.S.S.), 
iar in turul trei a pierdut cu 6—3, 
2-6, 4-6 in fața lui Anatoli Vol
kov (U.R.S.S.).

Turneul internațional de ho
chei pe gheață pentru „Cupa 
Thurn und Taxis" a luat sfârșit 
Ia Fussen (R.F.G.) cu victoria e- 
chipei sovietice Spartak Moscova, 
care in meciul decisiv a învins 
cu 6-2 echipa vest-germană

♦< Comentînd întrecerile din 
primo zi a campionatelor euro
pene de atletism de la Helsinki, 
corespondenții agențiilor interna
ționale de presă remarcă, intre 
altele : „Infringerea englezului 
David Bedford, mare favorit la 
10 000 m plat, și victoria surprin
zătoare a finlandezului Juha Vg- 
atainen sînt faptele marcante și 
pentru mulți senzaționale din 
ziua inaugurală a europenelor <j- 
tletice. Se aștepta de la Bedford 
o performanță, poate chiar un 
record mondial care să confir
me seria de recorduri europene 
doborite la începutul acestui se
zon de linărul fondist britanic.

„Le Nouvel Observateur

Drog, dezertări, nesupunere, uciderea ofițerilor
In 1971, armata americană 

din Vietnam, o armată de pro
fesioniști înconjurați de recruți, 
își face bilanțul iluziilor și izo
lării sale. Ea se simte un corp 
străin în aceostă țară și un 
corp izolat în Statele Unite. 
Rămine unită precar de spe
ranța plecării definitive, cit mai 
curind posibil. Se simte în
vinsă, printr-un proces politi- 
co-militar pe care nu l-a înțe
les niciodată.

De la cazematele aflate in a- 
propierea poralelei 17 pină la 
bazele de artilerie de la fron
tiera cu Cambodgia, in birou
rile climatizate ale statelor ma
jore și in corturile soldaților. 
Forțele Armate ale Statelor U- 
nite trăiesc în fiecare zi o de
moralizare contagioasă. In a- 
cest moment, mulți ofițeri sini 
în căutarea unei explicații. 
Henry Kissinger, consilierul pre
ședintelui Nixon, scria în 1969 : 
„Cind o armată regulată nu 
ciștigă un război ea il pier
de. Cind o guerilă nu pierde

un război ea il ciștigă". Lec
tură amară și un requiem dur 
pentru un ofițer diplomat al 
cunoscutei academii militare de 
la West Point.

Lozinca obișnuită in prezent

re permanentă -pentru 
și o activitate curentă 
soldați.

Cit despre dezertări, 
lor a crescut continuu,
(prescurtare de la „government

gradați 
pentru

numărul 
Un G.l.

Din presa străină

este : „Nu vreau să fiu ultimul 
care crapă aici". Nesupunerea 
directă survine cel mai frec
vent la nivelul unității sau al 
grupei de luptă. Cînd un mi
litar de carieră-dorește să aibă 
inițiative ce par oamenilor săi 
inutile, lipsite de sens sau prea 
riscante, el cade victima unei 
grenade : este ceea ce se nu
mește „hogging "- Acest nou 
„sport" constituie o amenința-

issue" - termen obișnuit pen
tru desemnarea militarilor ame
ricani) se poate simți scirbit de 
ceea ce vede dacă zboară cu 
un avion peste deltă sau merge 
cu un jeep printr-o localitate : 
cum au devastat Statele Unite 

.Vietnamul „eliberindu-l".
Pentru un G.l. de 19 sau 20 

de ani, soluția care ii permite 
să fugă din Vietnam este dro- 

_gul. In 1970, 11 000 de arneri-

câni au fost crestați sau 
fost obieclul unor anchete pen
tru consum de stupefiante. iA- 
proximativ 10-20 la sută dintre 
militari fumează sau prizează 
heroină. Cit despre marijuana, 
poliția militară închiJe asupra 
ei ochii : ar trebui să fie ares
tați circa 80 la sulă dintre sol
dați).

Au trecui prin Vietnam peste 
2,5 milioane de aneiicani. Re-- 
.veniți acasă, ei partic’pă la de
monstrațiile antirăzboinice ș> moi 
ales caută să uite, cu amără
ciune și rușine. In ceea ce iî 
privește pe miliiarii de carie
ră, ei trebuie sâ digere penibil 
lecțiile vietnameze. Penbu a le 
spori răbda-ea, le sini mărite 
soldele. Moralul, inso, nu poa
te fi mărit la fel de ușor. In 
1961, un militar de carieră spu
nea : „Sintem în Vietnam pen
tru a lupta împotriva comunis
mului". In 1967, el se întreba : 
„De ce sîntem în Vietnam 
Iar în 1971, el spune : ..De ce 
sintem încă aici ?".

Tiparul — Întreprinderea poligrafică Hunedoara — Subunitatea Petroșani 40 390


