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MAREA SĂRBĂTOARE
O lună bogată

în activități
Acum o săptâmină a axul 

lo; la r.KA. „Viscoza- l_upeni, 
in organizarea comitetului 
U.T.C. pe fabrică, respectiv, a 
comisiei social-profesionale, un 
interesant concurs pentru de
semnarea .celui mai bun lăcă
tuș*. Premergător fazei pe în
treprindere, s-au destașurat în
treceri, in acest sens, pe secții 
și ateliere. Dreptul de a parti
cipa. dar totoaată și obligația 
de a se prezenta la un nivel 
cit mai ridicat, pentru a nu 
le fi înșelate speranțele puse 
in ei de către colegii de muncă 
l-au avut in rinal patru tineri: 
irancisc bzekeij, rrancisc Ke- 
recheș, Costică Ciunae și Eu
gen .uoldovan. Aceasta a fost, 
de altfel, și ordinea la care 
s-a ajuns după desfășurarea 
concursului, comisia examina
toare a avut o misiune destul 
de grea in desemnarea cișuga- 
toruiui, datorita nunei pregă
tiri a concurenților.

Avind o tematică destul de 
bogata : tehnologia meseriei, 
normele de protecție și igiena 
muncii, noțiuni de desen teli- 

* ic utilizanile in lăcatușerie, 
toți participant» au fost la 
înălțime, atît la faza pe între
prindere cit și la fazele pe 
ateliere și secții, dind dovadă 
de o bună pregătire teoretică 
și practica în meseria pe care 
și-au ales-o și pe care o îndră
gesc.

Luna august e o lună boga
tă in activități pentru tinerii 
organizației de tineret a fabri
cii. Iată câteva : in io august 
se va desfășura un concurs âe 
orientare turistica — faza pe 
întreprindere — urmind ca la 
sfirșitul lunii să aibă loc faza 
pe oraș; in 20 august xa ti 
organizată o intilnire cu un 
participant la insurecția arma
tă de la 23 August 1944. In 
cinstea măreței sărbători a 
poporului nostru s-a hotărit 
ca, incepind cu această săplă- 
mină, să se organizeze nume
roase acțiuni de muncă patri
otică. astfel ca fiecare tinăr să 
efectueze cel puțin cîte 10 
ore/om.

Prin intermediul rindurilor 
primite la redacție de la co
laboratorul nostru, M. Blendca, 
care ne-a furnizat și datele 
de mai sus, am mai aflat că 
se vor organiza, periodic, dez
bateri pe probleme in adunări
le generale ale organizației 
U.T.C- privind activitatea ideo
logică, politică și cultural-edu- 
cativă. Astfel, incepind cu tuna 
august, comitetul L.T.C. se va 
preocupa intens in direcția or
ganizării și desfășurării adu
nărilor generale deschise, in 
cadrul fiecărei organizații 
U.T.C. din secții, instalații, ate
liere. Se vor organiza expuneri,

simpozioane, conferințe cu te
me politico-ideologice și cultu
ral-educative. care să contri
buie la dezvoltarea conștiinței 
socialiste a tinerilor fabricii. 
De asemenea, se va continua și 
Pe mai departe, activitatea 
pentru studierea și însușirea 
temeinică, de către întregul ti
neret al organizației, a recente
lor documente elaborate de 
conducerea partidului și, in 
mod deosebit, a expunerii to
varășului Nicolae Ceaușescu, la 
Consfătuirea de lucru a activu
lui de partid din domeniul i- 
deologiei și al activității politi
ce și cultural-educative. Bine
înțeles că întregul tineret al 
fabricii, condus și îndrumat de 
comitetul U.T.C., va fi, ca și 
pînă acum, în primele rînduri 
în lupta pentru obținerea de 
produse cantitativ și calitativ 
superioare sarcinilor de plan și 
își va aduce, totodată, întregul 
său aport la îndeplinirea și 
depășirea angajamentelor luate 
de colectivul fabricii în cinstea 
zilei de 23 August.

1944-1971

Tineretul școlar 
raportează...

Entuziasmul cu care tineretul 
școlar din Valea Jiului a răs
puns prin fapte încrederii a- 
cordate de partid, este puter
nic ilustrat de numărul mare 
de elevi, pionieri și uteciști, 
care și-au adus contribuția 
muncind la realizarea unor 
biective social-culturale și 
acțiunile de înfrumusețare 
gospodărire a localităților.

Efectuînd un număr de 58 830 
ore de muncă patriotică, a că
ror valoare se ridică la 156 295 
lei, elevii școlilor noastre, în
drumați de cadrele didactice, 
diriginți și comandanți de pio
nieri, au dovedit atașamentul 
lor sincer față de politica parti
dului și statului nostru. Aceste 
rezultate pe care tineretul șco
lar din Valea Jiului le rapor
tează in cinstea zilei de 23 Au
gust — cea mai mare sărbă
toare a poporului român — re
prezintă in același timp o ga
ranție a comportării 
viitor.

Un nou bloc așteaptă 
locatarii

Colectivul șantierului Petroșani al Grupului T.C.H. Valea 
Jiului, întâmpină marea sărbătoare a poporului nostru cu noi suc
cese in activitatea de construire a edificiilor social-edilitare. Foarte 
curând, blocul E 3-1 cu 100 de apartamente, va putea găzdui pri
mii locatari, deși, inițial, termenul de recepționare fusese- stabilit 
pentru ziua de 30 septembrie.

In prezent, se execută ultimele operațiuni aferente canalizării 
apei menajere, a apei potabile și conductelor termice exterioare.

Devansarea termenului de predare a blocului a fost posibilă 
datorită organizării muncii în schimburi la montarea panourilor 
prefabricate, a folosirii mior schele mecanice în timpul lucrărilor 
de finisaj exterior precum și grație concentrării unui mare număr 
de brațe de muncă calificate la montarea instalațiilor termice și 
sanitare. Merite deosebite pentru realizarea acestui lăudabil suc
ces revin montatorilor de panouri din echipa lui Ștefan Kadar, fa- 
țadiștilor conduși de Marin Ignat și Nicolae Militant, instalatori
lor lui Ion Sachelarie, caloriferiștilor din echipa lui Costache 
Maftei și brigăzii de electricieni a lui Danzis Crfetos.

Colectarea 
plantelor medicinale

Răspunzînd chemării adresate 
de organele centrale de partid 
și de stat tuturor școlilor ge
nerale, pentru colectarea și 
valorificarea plantelor medici
nale, în perioada vacanței dc 
vară, elevii și cadrele didac
tice din Valea Jiului au des
fășurat o vastă acțiune de re
coltare a diferitelor specii de 
plante, cunoscute pentru calită
țile lor terapeutice (mușețel, a- 
finc, salcâm, tei, soc, mentă, 
coada șoricelului ș. a.).

Pină în prezent cantitatea 
dc flori și frunze recoltate se 
ridică la 1 807 kg.

Elevii din municipiul petro
șani s-au angajat ca în cinstea 
•măreței sărbători a poporului 
nostru, ziua de 23 August, să-și 
intensifice această activitate, 
contribuind cu încă 1 000 kg la 
cantitățile care au fost pre
date pînă acum centrului de 
recoltare.

VIZITA TOVARĂȘULUI
MCOLAE CEAUȘESCU

în piefe ale Capitalei
IERI DIMINEAȚA, CETĂȚENII DIN DIFERITE ZONE ALE CAPITALEI S-AU INTÎLNIT DIN NOU CU TOVARĂȘUL 

NICOLAE CEAUȘESCU, SECRETARUL GENERAL AL PARTIDULUI, ȘI SOȚIA SA, ELENA CEAUȘESCU, CARE, 
ÎMPREUNA CU TOVĂRĂȘII GHEORGHE PANA ȘI IOSIF BANC, AU FĂCUT O VIZITA PRIN UNELE CENTRE DE 

DESFACERE A PRODUSELOR AGROALIMENTARE.

Ca de fapt în fiecare zi, cen
trele de aprovizionare a cetă
țenilor Capitalei au evidențiat 
o mare abundență de produse 
agroalimentare în stare proas
pătă, Din datele centralizate 
reiese că pe piețele Capitalei 
existau în această dimineață 
circa 200 tone de cartofi, 200 
tone roșii, 100 tone varză, 100 
tone ceapă, 600 tone legume 
diferite și peste 100 tone de 
fructe. Erau, de asemenea, bine 
aprovizionate magazinele de 
desfacere a cărnii și a produse
lor din carne. Se găseau canti
tăți i suficiente de ouă, brînze- 
turi,. păsări. Gospodinele aveau 
de unde alege.

Piața „Dorobanți' este pri* 
mul .obiectiv al vizitei. Apari
ția tovarășului Nicolae Ceaușescu 
este întîmpinată cu 
Cetățenii își manifestă 
facția pentru modul cum 
desfășoară aprovizionarea 
mărfurile necesare, pentru va
rietatea și buna calitate a pro
duselor.

aplauze, 
satis- 

so 
cu

— Avem de toate, tovarășe 
secretar general — afirmă gos
podinele. Piața de aici, din car
tier a fost totdeauna bine apro
vizionată.

însoțiți de prim-vicepreședin- 
tele Consiliului popular muni
cipal, Dumitru Joița, conducăto
rii de partid și de stat 
vizitează sectoarele pieței. Res
ponsabilul acestui centru al 
comerțului cu produse ale 
grădinii și livezii, ale zooteh
niei și industriei alimentare 
informează că de cu dimineață 
în piață au intrat pentru des
facere peste 20 000 kg diferite 
legume și fructe.

Pe Șoseaua Ștefan cel Mare, 
conducătorii de partid și de 
stat se opresc la magazinul din 
apropierea spitalului Colenti- 
na, unde sînt grupate unele u- 
nități de deservire a populației 
cu legume și fructe.

Aprovizionarea magazinului 
face o impresie bună. Mărfu
rile sînt expuse atrăgător, aiw 
balajul corespunde exigențelor

Adunări de dezbatere a activității ideologice

Adunarea generală 
a organizației de bază 
torul III al E. M. i 
în care s-a dezbătut activitatea 
politico-ideologică și 
educativă desfășurată în rându
rile membrilor de partid, a în
tregului colectiv, s-a desfășurat 
intr-o atmosferă de însuflețire 
și profundă satisfacție de 
adeziune totală la progra
mul dc educație comunistă 
propus de tovarășul NICOLAE 
CEAUȘESCU.

In fața sălii pline de comu
niști și invitați, tovarășul Con
stantin Popa, secretarul orga
nizației de bază a scos in evi
dență rolul adunărilor genera
le, a învățămîntului de partid, 
în ridicarea nivelului politico- 
ideologic al comuniștilor. Vor
bitorul a subliniat rolul criti-

deschisă 
i din sec- 
Aninoasa,

cultural-

folosită la 
armă deose- 

in lupta pen- 
deficiențelor.

cipctc

muiLțiloit spus,

I. MIRION

Nu de prea mult timp, li
niștea profundă ce domnea 
prin pădurile seculare din 
munții Lotrului, a fost tre
zită din somnul ei și alun
gată pe alte meleaguri. De
tașamente de harnici și teme
rari constructori au venit 
zăgăzuiască cu pricepere 
cu mașini de mare tonaj 
pele munților...

Din Mălaia pină la Ciun
gei. Mănăîleasa. Voineasa și

pină la Jieț, pe o rază 
zeci de kilometri, se întinde 
un vast șantier.

Se mută un munte ir 
alți doi munți, și vâzind 
ochii, se ridică marele baraj 
de la Vidra. Pămintul vi
brează de împușcăturile din 
galerii și de la cariera Chioa
ra. Vibrează și sub greutatea 
„belazurilor“ și „tatrelor’ ca
re aleargă ca niște uriașe 
năluci transportind materiale. I

Mindrie și duritate poți des
luși pe chipul fiecărui con
structor. Și pe bună dreptate. 
Cînd milioanele de kilowați 
vor alerga in cele patru 
puncte cardinale, fiecare va 
spune:
' — Și eu am lucrat la ba

raj, la uzină, la stația de 
sortare a sterilului de la Mi
oara sau la atelierele centrale 
din Capra Foii ori la coche
tele vile și blocuri de la Voi- 
neșița.

cii și autocriticii, 
toate nivelele, ca 
bit de eficientă 
tru remedierea 
disciplina de partid și modul 
în care organizația de bază a 
îndrumat organizațiile U.T.C. 
și de sindicat in munca lor de 
educare a salariaților în spi
ritul disciplinei, responsabilită
ții profesionale, a creșterii lor 
ca oameni cu un ridicat nivel 
cultural, folositori societății 
noastre.

Pozitiv este faptul că la în
deplinirea multiplelor sarcini 
ce stau in fața organizației de 
bază participă, avînd sarcini 
concrete, majoritatea comuniș
tilor din care este formată. 
Nicolae Asztalos, Constantin 
Florea. Gheorghe Ciobanu. loan 
Iordăchescu, Alexandru Mathe, 
Gheorghe Munteanu sînt doar 
cîțiva dintre aceștia.

Munca politico-educativă des
fășurată de organizația de baza, 
de comuniști, a avut influență 
pozitivă asupra întregului co
lectiv niobilizîndu-1 la îndepli
nirea și depășirea ritmică a 
sarcinilor de plan. In șapte 
luni blanul la producția netă 
a fost depășit cu 1914 tone, 
obținîndu-se rezultate merito
rii și la alți indicatori.

Cu toate rezultatele bune nu 
se poate spune că munca des
fășurată de organizația de bază 
în domeniul 
tico-educativ 
fără lipsuri, 
cînd membri 
sentat nemotivat de la adună
rile generale ale organizației 

la învățămîntul de partid, 
hiar dacă au fost pre- 

avut nimic dc 
munca 
strună, 
au do- 
Gheor-

ideologic și poli- 
s-a desfășurat 

Au fost cazuri 
de partid au ab-

i-au
de parcă totul în 

de partid ar merge 
Lipsă de combativitate 
vedit Costache Chițu, 
glie Dobrican, Ilie Nicolae și 
alții care timp de 9 luni de 
zile n-au avut nimic de spus

in cadrul adunărilor generale 
ale organizației.

Evident că au existat defi
ciențe și de altă natură, pe 
care unii participant’! la adu
narea generală în care s-a dez
bătut activitatea ideologică 
desfășurată de organizația de 
bază le-au scos cu pregnanță 
în relief.

— Am studiat cu multă a- 
tenție atît programul de mă
suri propus de tovarășul 
NICOLAE CEAUȘESCU pentru 
îmbunătățirea activității politi- 
co-ideologice, de educare mar- 
xist-leninistă a membrilor de 
partid, a tuturor oamenilor 
muncii, cit și ampla expunere 
a iubitului nostru secretar 
general Ia Consfătuirea de lu
cru a activului de partid din 
acest important domeniu de 
activitate, spunea minerul șef 
de brigadă Vasile Mereuță. 
Sarcini importante se desprind 
din aceste documente și pentru 
organizația noastră de bază, 
pentru toți comuniștii. Ca 
membri de partid, avem sarci
na să ne ridicăm în perma
nență nivelul politico-ideologic 
și cultural. Numai așa vom 
putea, la rindul nostru, să ne 
ocupăm de educarea ortacilor 
noștri de muncă. Consider 
exemplul nostru personal 
ceea ce privește ridicarea 
velului 
cultural, împletit cu 
de agitație permanentă va da 
rezultate bune. "

— Fiindcă discutăm 
importantul domeniu 
vității 
cultural-educative 
ce ne revin în lumina progra
mului propus în 
de tovarășul 
CEAUȘESCU. 
mă 
piu 
continuarea discuțiilor,

cumpărătorilor. Se subliniază 
că această unitate realizează 
zilnic un mare volum de des
facere, dată fiind amplasarea 
ei într-o zonă de intensă cir
culație și cu populație nume
roasă.

La Piața „Obor" — cel mai 
mare centru de aprovizionare 
al Capitalei — halele și imen
sul platou al pieței sînt apro.- 
vizionate îmbelșugat. Atît în 
magazine, la standurile organi
zațiilor comerciale de stat, ale 
întreprinderilor agricole, aso
ciațiilor intercooperatiste, cît 
și la producătorii individuali, 
se găsesc produse în cantități 
mari. Este o reală îneîntare să 
vezi roșii, varză, dovlecei, vi
nete, cartofi și alte produse alo 
grădinii oferindu-se cu genero
zitate cumpărătorului. Piața a 
fost aprovizionată în această 
dimineață cu peste 70 000 kg 
cartofi, varză, roșii, fructe di
ferite, cu cantități suficiente 
de carne.

Pretutindeni se apreciază că 
sînt cantități suficiente, în sor
timente variate, de calitate su
perioară. Modul de prezentare 
și desfacere a mărfurilor rele
vă preocuparea permanentă 
pentru ridicarea nivelului de 
deservire a cumpărătorului, 
pentru un comerț civilizat.

Mulți dintre cetățenii aflați 
la acea oră în piață vin în 
întîmpinarea secretarului gene
ral al partidului, îi string mi
na, îi urează „bun venit14 în 
mijlocul lor.

Este vizitat raionul cu pro
duse ale industriei alimentare 
și articole de uz casnic, gos
podăresc. Raionul, în fapt un 
modern magazin implantat în 
incinta halei, face, prin modul 
civilizat în care sînt prezenta
te și desfăcute mărfurile, o 
bună impresie. Cu edilii mu
nicipiului, cu factorii de răs
pundere 
Capitalei, 
b’.litățile extinderii . 
piețe a unor sectoare similare. 
Se subliniază faptul că în ur
ma indicațiilor date de condu
cerea partidului, în toate pic-, 
țele Capitalei sînt în curs lu
crări de extindere a spațiilor 
de vînzare. Anul acesta au fost 
amenajate piețe noi pe Calea 
Moșilor, în cartierul Pajurei și 
sînt în curs de redimensionare 
piețele din cartierele Rahova, 
Titan și 23 August.

Dialogul între conducătorii 
de partid și de stat și cetățe
nii aflați la. cumpărături, cu e- 
dilii orașului care i-au însoțit

din aprovizionarea 
sînt analizate posi- 

și în alte

în această vizită, continuă 
Piața „Pantelimon", apoi 
„23 August". Aici se află 
curs de finisare, urmînd să 
integrat zilele acestea 
tului comercial, un 
nou de magazine. La realizarea 
noii construcții o mare parte 
de contribuție au adus-o cetă
țenii din cartier care, prin
muncă voluntară, au grăbit re
alizarea lucrărilor, așa îneîî
pînă la 23 August noul local 
al pieței va fi gata.

Prin „Șoseaua Industriilor11, 
în apropiere de Uzinele „Re
publica", se ajunge la centrul 
comercial din Piața „Grindeiu- 
lui", dat în folosință în cursul 
acestui an. Sînt grupate aici 
14 unități pentru desfacerea 
produselor alimentare și indus
triale. precum și ateliere pen
tru diferite prestări de servicii. 
Secretarul general al partidului 
și ceilalți conducători de partid 
și de stat se întrețin cu cetă
țenii. Se analizează calitatea 
mărfurilor, sortimentul de pro
duse și se face observația că, 
dată fiind afluența de cumpă
rători, trebuie să se asigure c 
cît mai bună aprovizionare cu 
toate sortimentele dc mărfuri 
solicitate.

Conducătorii de partid și de 
stat î«............................
In 
tarul 
mai 
aici, 
ieșit 
unei .
pii. Tot atunci s-a hotărît ca 
lucrările să înceapă deîndată. 
Dorind să cunoască 
construcției, tovarășul 
Ceaușescu vizitează 
care se află pe str.
lui. Pînă acum nu au fost exe
cutate decît săpăturile pentru 
turnarea fundației și atît pri
marului de sector, cît și celor
lalți factori angajați în execu
tarea lucrării li se recomandă 
să se îngrijească de urgentarea 
construcției, mobilizarea tutu
ror cetățenilor din cartier pen
tru a termina construcția în 
aproximativ două luni.

Fiind vorba de realizarea 
unei instituții de primă însem
nătate în viața cartierului — 
aici va funcționa un complex 
în alcătuirea căruia va intra 
un cămin, o creșă și o grădi
niță cu 320 de locuri — cetățe-

în 
la 
în 
fie 

circui- 
complex

și continuă vizita în cartier, 
luna iunie, cînd secre- 

I general al .partidului s-a 
intîlnit cu locuitorii de 

din discuțiile avute a re- 
necesitatea construirii 

creșe și grădinițe de co-

i stadiul 
Nicol a e 

șantierul 
Magnetu-

N. Popescu-BOGDÂNEȘTI 
Mircea S. IONESCU

(Continuare in pag. a 3-a)

Alocația de stat
că 
in 

ni- 
șipol i t i co -i deologi c

o muncă

despre 
al acti- 

politico-ideologice și 
și sarcinile

refer la 
concret,

acest sens 
NICOL A E 

doresc să 
un exem- 

spunea in 
șeful

D. CRIȘAN

(Continuare in pag. a 3-a)

Grijă părintească vlăstarelor tării
Am aflat cu emoție de la radio despre recenta Hotărirc a 

Comitetului Executiv al C.C. al P.C.R. și a Consiliului de Mi
niștri cu privire la majorarea alocației de stat pentru copii și 
îmbunătățirea regimului de acordare a acesteia. Grija părintească 
acordată de partid celor mai tinere vlăstare ale țării, constituie.o 
mărturie in plus a dragostei sale pentru copiii patriei noastre, 
pentru întregul popor muncitor. Recenta Hotărirc contribuie și 
la accentuarea ideii de responsabilitate a fiecărui cetățean așa 
incit consider că sînt in asentimentul tuturor părinților de a 
mulțumi încă o dată partidului, iar in ceea ce mă privește mă 
voi strădui pentru a face tot ce îmi stă in puteri pentru a con
tribui la înflorirea țârii noastre. Recunoștința noastră poate fi 
asemănată cu recunoștința manifestată, să zicem, de fiecare co
pil cu ocazia Zilei părinților săi.

Grigor AUREL
tehnician principal — S.C.S.M. 

Petroșani

pentru copii (••)
Așa cum s-a putut lua la cu

noștință, potrivit recentei llo- 
tărîri a Comitetului Executiv 
al C.C. al P.C.R. și a Consi
liului de Miniștri din 6 august 
1971,' începînd cu data de 1 
septembrie a. c. se va majora 
alocația de stat pentru copii și 
se va îmbunătăți regimul ei de 
acordare. Acest lucru se va 
face după cum urmează :•

a) pentru beneficiarii domi
ciliați în mediul urban actua-

sc acordă alocația de stat pen
tru copii se prelungește de la 
14 ani la 16 ani.

In afara celor ce beneficia
ză în prezent de alocația do 
stat pentru copii, începind cu 
data de 1 septembrie 1971, 
data de aplicare a Hotărîrii din 
6 august a. c. acest drept se 
extinde și pentru următoarele 
categorii i

— copiii militarilor în tgemen 
și ai elevilor școlilor militare

Consultație JURIDICA

lele alocații de 100 lei (130 lei 
pentru cei ale căror salarii nu 
depășesc 1 300 lei) se majorea
ză pină la 180 lei. diferen
țiat, în raport de nivelul sala
riilor și de numărul copiilor;

b) pentru beneficiarii domi
ciliați în mediul rural, aloca
țiile actuale de 50 lei (80 lei 
pentru cei cu salarii pînâ la 
1 300 lei) se majorează pînă la 
130 lei lunar de copil, dife
rențiat în raport de nivelul sa
lariilor și de numărul copiilor;

De asemenea, se majorează cu 
cîte 500 lei plafoanele de ve
nituri lunare în funcție de 
care se acordă alocația. Noile 
alocații se acordă diferențiat 
după nivelul veniturilor, numă
rul copiilor aflați în îngriji
rea familiilor și mecliul (urban 
sau rural) în care domiciliază 
beneficiarii.

începind cu data de 1 sep
tembrie 1971, vîrsta pînă la care

care la data încorporării nu 
erau angajați; (In partea I am 
arătat cum era vechea regle
mentare.)

— copiii pensionarilor T.O.V.R. 
domiciliați în mediul rural;

— copiii persoanelor cărora, 
deși fac parte din categoriile 
care beneficiază de alocația de 
stat pentru copii (salariați, pen
sionari, studenți. militari, etc.) 
în prezent nu li se acordă a- 
ceastă alocație, întrucît în fa
miliile lor se realizează și alte 
venituri impozabile.

Prin excepție, pentru munci
tori. precum și pentru maiștri, 
alocația se acordă pentru toți 
copiii indiferent de cuantumul 
salariului lor tarifar, iar pen-

Nicolae GIIERGIHN
judecător

(Continuare in pag a 3-a)
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CURENTUL 
DE OPINIE

Legalitatea socialistă presupune atît nead- 
miterea abuzurilor si ilegalităților, cit și res
pectarea legilor, a disciplinei și ordinii sociale**.

NICOLAE CEAUȘESCU

Construim, cu o imensă chel- 
h-iie de energii, o societate nouă, 
«sențialmente meraiă, fundemen- 
fotă pe munco, echitate, cinste 
și destmotă asigurării celor moi 
firești și moi nob:!e aspirații u- 
ir.one, car o asemenea uriașă, 
nemaiintilnită intreprindere ridi
că un noian de probleme core 
se cer soluționate, pretinde fie- 
caruio o dăruire sinceră și tota
lă, fermitate, curaj civic, deplină 
respectare a consensului social 
tr.onim acceptat.

Referindu-se la contemporanii 
săi. un filozof burghez român 
constata undeva, cam simplist dar 
r.u fără o umbră de adevăr, că 
aceștia erou fericiți cină puteau 
se încalce legea și nu s-o res
pecte fiindcă ea era impusă 
după modele străine. .alabile 
aiurea dar neavind nimic cu su
fletul individului de la noi. cu 
tradițiile și aspirațiile sale. As
tăzi legiuitorul a ținut seamă de 
interesele majore ale colectivi
tății pe care le-a îmbinat cu obi
ceiurile noastre de dreptate, cu 
necesitățile si cu rosturile noas
tre pe acest pămint. De ce a- 
lunci moi intilnim oameni care 
trăiesc in disprețul legii si, mei 
oles. de ce cina ii intilnim nu 
ne postăm întotdeauna pe pozi
ția cuvenită in raport cu lapte
le nocive comise ? Există printre 
noi - și fiecare cunoaștem 
destule exemple - ..șmecheri’* 
cere consideră legea o obstrac-

țiune destinată altora, exceptin- 
du-se de la rigorile ei. Intre a- 
ceștia se eflă și gestionarul care 
introduce apă cu siringa in sti
clele de băutură, și magazione
rul care, profitind de procentul 
de casabilitote. sustroge -ase și 
sticlărie din depozitul statului, și 
ceasornicarul care, mizind p<; 
fireasca nepricepere o clientului, 
il pune la plată pentru tot felul
de reparații imaginare, și misitul 
care-ți pretinde mii de lei pentru 
a-ți aduce o butelie de arogaz, 
și profesorul care primește „ono
rarii" substanțiale pentru a falsi
fica notele la admitere ale can-
didatului. Cei mai 
aceștia sint stopați 
imbrăcoți in uniformele 
care 
mai 
cu 
De 
tru 
lor 
și cu disprețul lor ciocoiesc ? Am 
intilnit pădurari care au comis 
ori au tolerat braconajul, mili
țieni care au înfierat concuăina-

li se cuvin, 
invirtesc 

nerușinare 
ce să-i 

ca să ne 
deșănțat,

mulți dintre 
la timp și 

vargote 
insă, se 
perioadă 

noi.
Pen- 
luxul 

lor

alții, 
o 
printre 

îngăduim ? 
sfideze cu 

cu mașinile

jul, dar l-ou practicat ei înșiși pe 
ascuns, severi directori de între
prinderi care au participat la- 
abuzuri și ilegalități pe seama 
statului, a cetățeanului. Din fe
ricire - veți zice - acestea sini 
cazuri izolate care nu pot sub
mina bazele unui organism vi
guros și sănătos cum este socie
tatea noastră. Dor, trecute cu 
vederea, ele pot prolifera oducînd

colectivității pagube morale și 
materiole însemnate. „Șcbolănes- 
cul trai — afirma recent scriitorul 
Fop Simion — o celui cocoțat in 
scaun prin parvenire, al celui 
pus pe căpătuială, al slugarnicu
lui, al indolentului, al demagogu
lui. al tiranului, pascgcia iată 
a pașalicurilor dc conjunctură, 
nepotismele, scara de „relații", 
amenințarea că „mă duc sus" 
sau că „te dau jos", fugo in zig
zag, umbletul pe sirmo, saltul in 
gol, nerușinarea hoțului de a 
striga el însuși „prinde hoțul", 
lovitura pe la spate, sinistia de
lațiune - toate acestea se cu
prind in bine știutul evantai de 
moravuri vechi care, cu voia sau 
fără voia inculpat.lor, se închide 
tot moi mult, intră in straturile 
de umbră și penumbră ale unui 
timp trecut".

Un om cinstit, nu este cu a- 
devorot numoi acela care iși 
foce datoria in familie și socie
tate, ci. acelo care nu tolerează 
nici o formă de necinste la cei
lalți. întocmai cum un om curat 
care nu va putea niciodată să 
se acomodeze cu traiul in mur
dărie. „A înțelege totul — se 
spunea pe timpuri, cu o larghețe 
ingrijorătoore — înseamnă a ier
ta totul". Poți, fără îndoială, în
țelege pină la un punct greșea
la, rătăcirea pasogeră (errare 
humanum est), încercarea nereu
șită dor bine intenționată, neîn
crederea determinată de necu
noaștere ș.a.m.d., dar oare poți 
înțelege și, mai ales, ierta min
ciuna premeditată și păgubitoa
re, hoția de orice fel, parazitis
mul, lenea, viciul, abandonul fa- 
miliol, excrocheria, crima ? Nu, 
evident, nu și cu această jude- 
cotă sintem cu siguranță de a- 
cord cu toții. Nu ne rămine de
cit să ne înscriem cu fermitate și 
de cite ori e necesar în curentul 
de opinie care, întocmai ca un 
șuvoi nestăvilit, mătură toată 
murdăria din calea noastră. Nu
moi așa ne vom foce cu adevărat 
datoria de oameni ai acestor 
timpuri și locuri, de comuniști.

Constantin PASCU

fiind am intrat in birou.
[j o discuție contradicto

rie dintre un șef de 
grupă și șeful sectorului V in
vestiții m-a făcut să ezit de

i
1

a rămine dar, inginerul, cor
dial, mi-a făcut semn să iau
loc.

Am rămas. Cum n-aveam 
intenția să interceptez daprin- 
sa discuție" mi-am găsit o o- 
cupație din a nota in carne
țel. pe puncte, scopul vizitei 
mele. 11 știam pe inginer tot 
timpul ocupat și n-aș fi vrut 
să-i răpesc din timp. Mai 
mult, știindu-l operativ eram 
sigur că și de astă dată, așa, 
printre „respirații" îmi ta da 
datele necesare, lăsindu-mă 
apoi să-mi fac meseria...

In biroul sectorului se mai 
afla un inginer — șeful ser
viciului aeraj. Antrenat și el 
in discuție încerca să ofere 
unele lămuriri concludente, 
care insă, nu se cam „lipeau" 
de brigadier... Șeful de sector 
a luat o foaie, o învirti sub 
minți creionului care descrise 
un cerc, apoi altul și-n citeva 
clipe pe masă se afla desenul

monografiei lucrării pe care o 
<:<mdtu ea brigadierul...

...Și-n acea clipă pe retină 
Bu-au apărut imagini intipă- 
rilc acum douăzeci și șapte de 
ani...

Vara anului 1944. După o 
„alarmă", care nc-a (inut în 
tranșcul de adăpost contra 
bombardamentelor citeva ore, 
veneam spre casă împreună. 
Mi-a spus: „Tata mi-a promis 
că mă înscrie la școală, in 
toamnă. Tu vii ?* .Da, și eu 
merg" — i-am răspuns. Ma
ma mă aștepta in poartă. în
grijorată. cu o nuia la spate. 
Că „alarma' m-a prins mai 
departe de casă... Am scăpat 
de vărgile posibile, numai da
torită lui. L-am chemat la mi
ne și-am stat mult de vorbă 
la umbra prunului, care nici
odată n-a făcut prune. Ne-am 
făcut planuri cu școala și de 
atunci am hotărit să stăm a- 
mîndoi în bancă. El, avea mai 
mulți frați ca mine. Trei mai 
mari și cinci mai mici. Eu a- 
veam patru mai mari... Cind 
am terminat clasa a-ntiia. am 
luat amindoi premiul 1 cu co
roană de flori pe cap. In de
cursul anilor ne mai supă
ram (și supărarea se solda cu 
„mutarea" mea in banca a 
doua) dar... aproape șapte ani 
am fost colegi de bancă, in 
banca-ntîi.’...

...Și acum, cel din fața mea 
era același. Cu nimic, parcă, 
schimbat. Aceiași ochi mari, 
negri — două guri de căli
mară. pline cu tuș...

Intr-un tirziu (trecuse mult 
de orele 15) îi aud glasul a- 
dresindu-mi-se și. deabia a- 
tunci am constatat lipsa bri

gadă rului și ..liniștea" așter
nută...

— Cu ce pot să-fi fiu de fo
los ?

JBm rămas încurcat, 
țial venisem să-mi 
comande o parte 

cei nuii harnici mineri ai

I ni
te- 
din 
sec

torului pe care-l conduce, să 
stau de vorbă cu ei, să-i imor-

TREPTE
PRIN 

ANI 
talizez pe peliculă. Timpul tre
cuse insă pe nesimțite și nici 
„nu vroiam să plec cu mina 
goală"... Mi-am dat imediat 
seama că am in fața mea un 
om despre care întotdeauna, 
dar întotdeauna am auzit lu
cruri frumoase și cuvinte de 
laudă. Aveam deci in față 
„pretextul" viitorului meu ma
terial.

— Căriuț (că așa-l știam toți 
pe inginerul Macarie Costinaș 
și așa i se mai spune și azi...), 
spune-mi iutii de cind ești 
aici, la sectorul V al minei 
Aninoasa ?

— Stai puțin să ne lămu
rim, mi-o tăie el. Vreau să 
Știu cu ce scop ai venit ?! 
Dacă c vorba, cumva, de mi
ne, te rog frumos lasă-te pă

gubaș. Sincer spun. Orice, nu
mai de mine nu creau să se...

li știam atitudinea „cind 
era vorba de el". Cindva, am 
vrut să-l surprind pe peliculă 
printre minerii unei grupe 
Jruntașe. Gata, gata să-mi ra
teze un clișeu cu.......fuga ur
gentă" din mijlocul grupei... 
Și mai știam că e tenace in 
hotăriri. Clipa rare a urmat 
s-a rulat aidoma unui film. 
L-am revăzut parcă, la școala 
profesională, printre cei mai 
silitori, apoi la strung printre 
cei maj buni, pe urmă la „se
ral" printre cei mai perseve- 
renți, iar Ia institut printre cei 
mai conștiincioși studenți. Răb
darea și tenacitatea lui au 
tăiat prin ani drumuri noi, 
hotăriri îndrăznețe...

N-avea sens s-o mai „în
torc". A dedus ce vreau și-am 
simțit că orice-aș întreprinde, 
date personale n-am să pot 
obține de la el. Totuși am 
mai încercat :

— Știi ce, Căriuț ? Nu per
sonal, de fapt, mă interesezi. 
Trebuie insă să știu de «Mt 
timț> ești la acest sector și de 
cind il conduci...

— O clipă ! Eu n-am nici 
un merit care să mă poală face 
eroul condeiului tău. .Am, in 
schimb, aici la sector, mineri 
< <ire, intr-adevăr, au merite... 
oameni excepționali, de trea
bă. harnici...

Modestia, care de altfel il 
caracterizează, mă făcea să-i 
dau satisfacție simulind nota
rea datelor < u care credea că 
mă .înzestrează"...

$i-n timp ce, chipurile, îmi 
„notam", treceam în revistă 
tot ceea ce auzisem de la alții 
despre el. Că e un conducă

tor de sector competent, 
cinstit, că Jacc din minerit 
„artă", că-și iubește muncito
rii și că le sare in ajutor întot
deauna cind este greu. Că și 
muncitorii țin iu ei șț spun 
despre el numai cuvinte fru
moase...

Țiriitul telefonului l-a în
trerupt. in timp ce vorbea, 
șeful aerajului, inginerul Ion 
Brînzan imi șopti la ureche t

— Aflăți că de aproape trei 
ani de cind conlucrăm, ingi
nerul Căriuț se bucură de 
toată stima din partea tutu
ror. Are un potențial de mun
că extraordinar. Sint situații 
cind din 24 de ore lucrează 
24. Și vă rog să scrieți asta 
că nu greșiți...

■ră. rafalele unei 
soră cu torențiala, 
icniră. Am plecat

ploi 
con- 
îm-

preună. Simțeam, alături de 
el, cum creștea in mine o min- 
drie aparte. Aveam alături o- 
mul de o modestie rară, omul 
care face totul spre a se ști 
..om intre oameni". Un om iu
bit de întreg colectivul in 
mijlocul căruia își petrece cel 
mai mult timp. La despărțire, 
strîngîndu-mi mina „minereș
te" mi-a zis :

— Dacă seri ceva despre 
mine, zău mă supăr !

Vu i-am promis nimic. Știam 
că nu mă voi ține de cuvînt. 
Și-apoi. acest Căriuț a rămas 
mer -n „în prima bancă"... Su
părarea lui m-ar reține în 
banca a doua...

...De unde aș avea mereu 
prilejul să-i văd pe „cei din 
prima bancă"...
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Ion LIC1U

Familia 
și răspunderile 

tineretului
In codrul multiplelor ac

țiuni preconizate de comite
tul U.T.C. al minei Paroșeni 
In vederea intensificării mun
cii politico-educative în rin- 
dul tineretului, zilele trecute 
a avut loc o intilnire dedi
cată dezvoltării răspunderii 
moral-cetățenești față de fa
milie a tinerelor fete. Iniția
tiva organizării intilnirii a a- 
țparținut biroului U.T.C. din 
sectorul administrativ (secre
tară Irina Vorac) și a avut 
ca ternă „Familia și rolul ei 
in societate", pentru susține
rea căreia a fost invitat ti- 
nărul locotenent de miliție 
Virgil Dudu, student al Fa
cultății de drept. In urma 
expunerii interesante despre 
originea și rolul familiei. în
tre tinerele participante și 
ofițerul de miliție a acut loc 
un dialog viu despre răspun
derile tinerilor în constitui
rea familiei.

— Ai de gind. totuși, să faci ceva ?
— Da. Vreau să devin președintele juriului pentru con

cursul de frumusețe.

Cu ce „zestre" de educație 
profesională, cu ce cunoștințe 
despre etica profesiei vin in 
unitatea comercială sau pres
tatoare de servicii tinerii lu
crători ieșiți de pe băncile șco
lii profesionale ? După cile 
ne-am putut convinge și după 
conținutul programei școlare 
ea n-ar fi de neglijat dar e 
sigur că arc nevoie de comple
tări. Ajuns în situația de sala
riat care trebuie să-și cîȘtige 
existența prin munca sa. o 
muncă desfășurată în condiții
le unor permanente raporturi ‘ 
cu cetățeanul, educația profe-’' 
sională. etica profesiei capătă 
pentru tînărul lucrător aspecte 
concrete. Cine-1 ajută s-o poată 
vedea bine în noua sa lumină ? 
Ar trebui s-o facă, direct sau 
indirect, toți lucrătorii mai 
vîretnici dar obligat ia aceasta, 
în primul rînd. devine șeful 
de unitate.

Care-s coordonatele după 
care trebuie orientală educația 
acestor tineri ? Despre acestea 
ne vorbesc i

Martin Schreter, responsabilul 
magazinului de mereerio-galan- 
terie din Petroșani i

— Bagajul de astfel de cu
noștințe cu care vine tînărul 
din școală este partial. Adevă
ratele rigori ale profesiei le 
constată abia cînd ajunge în 
situația de salariat. Atunci eu, 
în calitate de șef de unitate, 
mă văd obligat să completez ceea 
ce școala nu-i putea oferi la 
întreaga măsură. Cel ar mai

In spiritul respectului
față tie muncă, față de cetățean

mulți dintre ei. după cile mi-am 
dat seama, trebuie să le co
rectez sau să le formez o opti
că despro muncă. Caut sa-i fac 
să vadă in ea singura lor sursă 
de existență. Pentru asta nu-mi 
e indiferent ce amiciții vontrac- 
tează tînărul sau tînăra lucră
toare.

Sigur că, despre raporturile 
dintre oameni, în general vor
bind. tînărul acesta are ceva 
cunoștințe. Dar eu caut să-1 
fac pe fiecare să înțeleagă că 
în profesia sa raporturile cu 
cumpărătorii trebuie sa por
nească de la tratarea acestora 
in mod egal, căci privindu-1 
cu ochi diferiți pe cumpărător 
se. cade repede in favoritism.

De aspectele acestea mă 
ocup eu in principal atunci 
cind e vorba de a completa e- 
ducația și etica profesională a 
tinerelor lucrătoare din unitate.

Maria Croitorii, responsabila 
magazinului alimentar cu auto
servire nr. 4 din Petroșani :

— Am terminat și eu o școa
lă profesională în urmă cu 
mulți ani. Cînd am ieșit din 
școală nu știam prea multe 
despre raporturile pe care tre
buie sâ le am cu cumpărăto
rii. Abia în munca concretă în

magazin le-am putut vedea pe 
acestea ]a adevăratele dimensi
uni. De aceea lucrătorilor noi 
pe carc-i primesc în magazin 
caut să le formez mai întîi i- 
dcea despre necesitatea de a fi 
corect în servire. Prin această
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pe o temă 
educativă, 
actuală

corectitudine cu înțeleg solici
tudinea și cinstea.

Desigur, lucrătoarele tinere 
din magazinul nostru au avut 
ocazia să se convingă <ă între 
felul cum a muncit întregul 
colectiv și retribuirea pe calea 
salariului a acestei munci e o 
măsură. Muncii mai bune, mai 
bine organizate îi corespund 
realizări mai mari ale magazi
nului și salarii mai mari pen
tru lucrătorii lui. Eu cred că 
și asta contribuie mult la edu-

4
cația pentru profesie a lucră
torului din comerț.

Eva Dan, șefă de schimb ia 
unitatea 26 coafură Lupcni i

— In cazul meseriei noastre, 
respectul față de clientă ni-1 
dovedim prin calitatea servi
ciului pe care îl facem. Degea
ba sintem amabile și îndatori
toare dacă ii facem clientei o 
coafură proastă. Lucrătoarele 
noastre se califică la locul de 
muncă, nu prin școli profesio
nale, așa că educația și instrui
rea profesională la noi se con
fundă. Afirm cu siguranță însă, 
că din meseria noastră, care e 
o meserie în care toată lumea 
vede cum lucrăm, nu facem un 
secret față de lucrătoarele mai 
tinere.

Clientela noastră are, desi
gur, preferințe și e liberă să 
le aibe. Noi, însă, nu avem 
voie să avem preferințe în 
rîndu) clientelor. Asta duce la 
nemulțumiri și pe tinerele lu
crătoare acest lucru le învă
țăm mereu.

Glieorghe Magda. ajutorul 
responsabilului de la magazi
nul alimentar cu autoservire 
nr. 77 Lupeni i

— Celor mai mulți tineri, 
după cile mi-am dat seama,

trebuie să le formăm o idee 
corectă despre disciplina mun
cii. Despre aceasta nu știu ei 
prea mare lucru cînd vin din 
școală sau mai bine-zis nu cu
nosc necesitatea ei. Cea mai 
sigură metodă de a le ferma 
idec-a aceasta e exemplu! pe 
care-J dăm noi. cei mai vîrst- 
nici.

In magazin mînuim valori de 
milioane. Ele reprezintă e par
te din avuția poporului. Toți 
lucrătorii din magazin au o 
răspundere colectivă față do 
această avere. Dar tinerii lucră
tori trebuie determinați să a- 
jun.gă la înțelegerea justă a 
acestui lucru. Și asta face par
te din educația lor și. în ceei 
ce nc privește, ne străduim zi 
de zi. să le formăm ideea răs
punderii colective față de va
lorile mînuite.

Cei patru responsabili au «- 
vidențiat aspecte diferite a?o 
educației tinerilor lucratori. 
Fără discuție că mai sînt și 
altele, do care cetățeanul se iz
bește în raporturile sale cu lu
crătorii din unitățile de comerț 
sau prestatoare de servicii.

Dacă din cele subliniate aici 
fiecare responsabil de uni’.alo 
ar avea o grijă deosebită, u-sr 
avea de cîștigat decit unitatea 
și- cetățeanul. Căci educația 
pentru profesie a tinerilor lu
crători din aceste sectoare este 
o problemă reală, cu ecou în 
existenta noastră zilnică.

1. GRÂDINAHU

Mi se confesa, mai demult, © 
mamă, H. Margareta, din l’etri- 
Ja .• !t rog zilnic, dar zilnic, în
țelegeți, să se-apuce și el de 
ceva serios. Să lucreze ! Să ci
tească. Toți mi-1 laudă, toți îmi 
vorbesc despre talentele (?!) lui. 
I se prezice — și nu știu pe ce 
bază — un mare viitor. Poate 
că asta îi strică... S-a lenevit. 
Nu pune mina pe nimic. Și era 
băiat bun, să știți ! Acum s-a 
blazat ți). E comod și indiferent. 
Păcat de inteligența lui...

Diana M (de fapt, puteți s-o 
numiți oricum : Maria, sau Pa
ula, sau Viorica, sau..., pentru 
că nu e un unicat) a vrut să 
devină actriță. De dramă ! Nu 
avea talent, dar era (și este, 
ineă) frumușică. A insistat un an, 
doi, trei. Eșecuri repetate. Pă
rinții s-au săturat s-o tină, de
geaba, acasă. I-au găsit un ser
vi' iu. Casieră intr-un magazin. 
Munca aceasta n-o satisface 
însă. Intre prieteni, mușcindu-.și 
virful limbii înmuiat în pasta 
rujului se plînge : „Soarta ! Ce 
să fac ? Am eu vreo vină ? Ce 
ți-e scris în frunte"... Dar și 
.prietenii" o pling : „E deșteap
tă ! E foc de deșteaptă. Păcat 
că o urmărește ghinionul. Ei. 
dacă și-ar fi găsit ea Un servi
ciu ne măsură, intr-un teatru, 
ca actriță ! Dar așa ? Și inteli
gența se pierde, cu timpul, ori- 
cît de multă ar fi...*

La București intr-o mică bi
bliotecă de sector, mi-am întâl
nit un fost coleg de liceu. Nu 
mai știam despre el decit că 
terminase strălucit (sau aproape) 
„biologia". Nu studia. Nu ! Era 
angajat Ca bibliotecar. Ca să 
mă scoată din „oceanul* nedu
meririi în care mă înfundasem, 
s-a explicat : ..Sînt pe calea ra
tării... Știu la ce te gîndești 
„.Visuri ! Toți am avut visuri. 
Visuri și iluzii. Dar viața ...Via
ța ne-a adunat, pe mulți dintre 
noi, de prin sferele astrale și 
ne-a trîntit ...Ne-a readus, pe 
pământ și ne-a zis să ne înfi
gem picioarele in el. Poți să te 

opui ? Nu poți. Vîrsta !... Elanul, 
frămintările inteligenței s-au 
dus, au zburat."

★
Se afirmă — și nu în rare si

tuații — că tinerețea e vîrsta 
zborurilor avântate, a marilor 
elanuri creatoare, vîrsta înmu
guririi tuturor perspectivelor. 
Se spune că tinerețea înseamnă 
stabilizarea pasiunilor, cernerea 
cu ochii larg deschiși, a idealu
rilor dc viață și selecționarea 
unuia singur, care, în nici un 
caz, să nu contravină, talente
lor, aptitudinilor noastre și să 
corespundă aspirațiilor noastre 
spre împlinire. Cînd ți-ai ales 
o meserie înseamnă că aj in 
mină, in mina ta, toate șanse
le realizării profesionale. Ți-ai 
dorit, pe băncile scolii, cînd în
că îți priveai colega de' bancă 
doar ca un tovarăș de năzbîtii, 
să devii... profesor de geogra
fie (pentru că tovarășa profe
soară de geografie era foarte 
frumoasă și explica bine !), 
medic (pentru că vecinul de 
lingă casă era foarte cumseca
de și nu te suduia niciodată !), 
sau aviator curajos (cum ai vă
zut intr-un film ,cu război"). 
La răscruce, cînd trebuie să-ți 
alegi dramul, nu mai poți să 
șovăi : pleci în ascensiune cu 
conștiința împăcată ■ că. dintre 
toate profesiile, spre care-ți în
demnai gîndurile în copilărie, în 
adolescență, ai ales-o pe cea 
care te ..prinde", care te repre
zintă ca om, ca cetățean. Dacă 
deasupra „bagajului" de cunoș
tințe cu care, semeți și hotăriți, 
ne-am avîntat pe „bulevardul" 
înspre profesiunea rîvnîtă, am 
așezat credința fermă că numai 
în acest sector de activitate vom 
face dovada talentului de care 
dispunem, a personalității noas
tre. atunci și numai atunci vom 
fi in stare să afirmăm că nicio
dată, peste ani, nu vom ajunge 
să vorbim despre propria .noas
tră ratare sau blazare, despre 
secătuirea inteligenței, despre 
nerealizare-

De obicei, momentele în care 
simți acut nevoia de a-ți evalua 
faptele, întreaga activitate, în 
funcție de niște scopuri pe care 
c-îndva nu numai că ți le-ai 
propus dar chiar erai în stare 
să afirmi că „te vei bate, pînă 
in pînzele albe, pentru ca să-ți 
atingi țelul !*, sînt cele care, 
încheie, cumva, o etapă de via
ță. Și te întrebi atunci, îți ceri, 
cum s-ar spune, socoteală s 
Ce-am făcut ? In ce proporție 
din ceea ce mi-am propus, am 
realizat ? Sînt numai și numai 

LA PERIFERIA MARILOR REALIZĂRI
• REFLECȚII DESPRE RATARE o

ale mele succesele ? Dar insuc
cesele ? Cui le datorez? Mie 
sau... „vitregiei" soartci ? Mo
mentul acesta, de r< trospe- ție, 
e „propriu" doar oamenilor în 
virstă ?

Cu această ultimă întrebare 
ne-am adresat (deși, întrucâtva, 
bănuiam că răspunsul va fi, 
oricum, intuit) primului secre
tar al Comitetului orășenesc 
Petrila al U.T.C., Mircea Zem- 
ber. Și nu numai din pură o- 
bișnuință profesională, ne-am 
notat, cu fidelitate, răspunsul...

— După părerea mea, mo
mentul despre care-mi vorbeai 
ar trebui să apară mai des, în 
special, în viața tinerilor...

— De cc ?
— Simplu. E firesc să-ți pui 

întrebări conștiinței, ție însuți, 
la vîrsta părului alb. Dar cu ce 
scop? Faci ..inventarul" reali
zărilor și insucceselor doar pen
tru plăcerea-ți personală. Și, 
poate, pentru a vorbi celor ti
neri, fiilor și nepoților, despre 
erorile pe care n-ai știut să le 
eviți, despre succesele pentru 
care-ai luptat și-ai asudat. As

ta, în col mai bun caz. Și mai 
e „un caz bun" — cînd iți scrii 
„memoriile", mai precis cînd îți 
scrii, spre a rămine, impresi
ile, bineînțeles dacă aceste im
presii sînt ale unui om care 
s-a realizat integral...

— Și dacă nu s-a...?
— Cei care nu se realizează 

ca oameni n-au ce să scrie și 
nici nu pot să scrie. Și nici nu 
au de ce să scrie ! Drumul vie
ții și „operei* lor pe noi nu ne 
interesează...

— Ne-am îndepărtat. Spuneai 
că-i simplu..., că în viața tine

rilor ar trebui să fie ..instalate" 
mai des asemenea momente...

— Da. Dintr-un singur mo
tiv. Unul ! Pentru că tinerii, 
noi tinerii, avem în față, „in 
exlcnso”, ceva de preț, ceva de 
o valoare incomensurabilă — 
timpul. Dacă îndesim aceste 
momente, de „scadență", de în
cheiere u „conturilor" — fireș
te fără a considera clapă de 
viață fiecare zi de lucru, in ca
re caz n-am mai avea vreme 
pentru altceva, făcîndu-ne doar 
procese de conștiință — ne dăm 
mai ușor scama cam pe la ce 
distanță, din drumul deplinei 
realizări, ne aflăm.

— Adică, tinerii au în fată 
timpul, timpul necesar pentru 
a-și apropia viața de idealul pe 
care și l-au propus..,

— Exact !
★

Un alt interlocutor î
— Tovarășe Gheorghe Popa, 

te interpelez într-o problemă 
„de viață". Aștept citeva răs
punsuri, nu din partea ...direc
torului Școlii populare de ar
tă Petroșani, ci din partea u

nui educator cu experiență, din 
partea unui părinte al cărui fiu 
se află, după cîte știu, la „vîr
sta întrebărilor". Ce e ratarea, 
tovarășe Popa ? Dai', mai întâi, 
să-ți povestesc niște „cazuri", de 
la carc-am plecat.

...Moment narativ...
— Da I Ratarea ...Cum să de

finim acest proces al ratării ?...
— Pe scurt 1
— Pe scurt. Dacă un om are 

posibilități — și orice -om are 
azi posibilități — pe care nu 
reușește, în timp, sâ și le valo

rifice la cota supremă. înseam
nă că se află pe drumul rată
rii. La început, la mijlocul sau 
spre sfîrșilul acestui drum. De
el doar depinde dacă îl va con
tinua sau se va opri. De el și, 
totuși, nu numai de el, pentru 
că trăim intre oameni...

— Asta-i' tot ?
— Aproape. Un om poate 

să-și piardă, din alitca și ati- 
lea motive, de care în ultima 
instanță tot el, singur, e răs
punzător — în inutilități — ca
pacitățile creatoare. Poale să-și 
„uite" cine știe pe unde inteli
gența...

— S-o „uite* ?
— Sâ fiu mai explicit. Inte

ligența, dacă nu e mereu „în
cordată". la locul ci, in conti
nuă stare de activitate — nu 
știu dacă e ooi-ect spus așa! — 
se ..fărâmițează", din întreaga 
cantitate, in ocazii meschine, 
pentru „valorificarea* unor „mă
runțișuri" inutile, cîte ceva pi
cură, curge, se pierde ...Inteli
gența se pierde treptat. Trebu
ie, altfel spus, ținută „din scurt". 
Pentru că inteligența, după cî- 

te-am citit și ști și tu, e cel mai 
valoros capital al omului. In 
specia] azi !

— Era vorba despre ratare ?...
— Dacă nu-ți valorifici po- 

tențele, dacâ-ți pierzi fură te
mei, inutil, capacitatea creatoa
re, inteligența și, hai să-i zicem, 
talentele — ești ratat!

— Era vorba că „.scurt !
— Despre aceste raporturi 

dintre om și societate. dintre 
om și om. nu se poale vorbi 
mai pe scurt de-așa ! Colegul 
tău. bucureșteanul, s-a obișnu
it. fără ideal, sau a fost lăsat 

să se obișnuiască așa, n-a mai 
ineercal să se aulodepășească. 
De aici, imediat, la primul pas 
e plafonarea. Și pină la ratare, 
intr-adevăr, ce mai este ? încă 
un pas...

— Din momentul în care a 
’.enunțat să-și dovedească sieși 
și celorlalți că poate mai mult...

— E clar! N-a observat 
„stopul" și-a luat-o pe drumul 
celălalt...

— Ești contra obișnuinței in
tr-un loe de muncă, altul decit 
cel pe care-l visai ? Nu toate 
ocupațiile sînt, oare la fel de ne
cesare ?

— Sînt contra celor ce se po
ticnesc după primul eșec...

— Diana M. s-a ..poticnit" de 
patru oi i și-acum învinovățește 
„soarta" ! Ce i-ai recomanda sâ 
facă ?

—Diana M. țxxite-ar fi pu
tut <ă devină, sau ar mai putea 
să devină, o excelentă dactilo
grafă, sau o drăgălașă educa
toare la grădinița de copii. Aici 
sînt de vină educatorii, dirigin
tele ei. care-au lăsat-o să-și su
praestimeze potențele !

Cei mai mulți dintre oameni, 
cei mai mulți dintre noi, știm 
ce vrem să facem in viață. Gă
sim, in deplină concordanță cu 
aptitudinile noastre, modalități
le — oricare ar fi acestea — 
prin care să ne facem utili so
cietății și oamenilor, să ne rea
lizăm. Chiar dacă nu cu preci
zie de ceasornic (bine întors, 
nou și nclrecut pe la „meșter"), 
știm cc-avem dc întreprins în 
această lume, oricum simțim în 
toate fibrele noastre că putem 
face ceva și ne străduim, zi de 
zi. să arătăm aceasta. S-o do
vedim oamenilor, să ne-o dove
dim nouă. Prin ce ..canale" a- 
pare atunci, spre unii dintre 
noi, ..microbul" insatisfacției ca
re, crescînd, devine al ratării ?

— Prin „canale" interne. Din 
interiorul lor, al celor ce con
stată că nu s-au realizat, vine 
acest „microb" — ne răspunde 
prof. Victor Iațenco, președin
tele Consiliului municipal Pe
troșani al Organizației pionieri
lor. Ajungând tirziu, foarte târ
ziu, la concluzia că nu s-au pu
tut realiza și punîndu-și între
barea .cine-i de vină ?", ratații, 
in cele mai multe cazuri, găsesc 
explicații în exterior. Dau vina 
pe părinți. își învinovățesc pri
etenii, condițiile neprielnice sau 
înjură „soarta" nemiloasă. După 
părerea mea, tinerii care vor 
să evite ulterioarele „remușcări" 
ale ratării ar trebui să fie în- 
vâțați că aceasta provine, pur 
și simplu, din necunoașterea 
propriilor posibilități, din su
praevaluarea puterilor sau din 
lipsa totală a acestor puteri.

— încrederea în forțe, pute
rea aceea măreață care nc „ozo- 
nifică* existența, devine, în a- 
ceastă ipostază în unele cazuri 
un dușman al omului...

— Categoric! Dacă, gîndind 
îngust și nerea!ist, te crezi, fără 
să fii nici pe departe, mare 
a tor, mare poet sau viitor sa
vant, e și normal că, într-o zi, 
iți vei (hi se ima că n-a fost 
\orba decit de o pseudo-încli- 

nație și, nemulțumit, citindu-ți 
poate pentru prima oară, „cartea 
rațiunii", vei gîndi la ...ce bine- 
ar fi fost dacă te-apucai de alt
ceva !

★
E clar, nu ne ferim s-o spu

nem. există condiții ale rată
rii. Și nu ferim s-o spunem, 
pentru că aceste condiții nu 
sînt undeva, în afara noastră, 
a oamenilor. Sint în noi. In co
nteni. Noi le generăm noi le 
..încălzim la sin”, le creștem, 
ca apoi să ne . speriem de ele 
și să învinovățim pe ’ricine. 
Dar tot noi, oamenii, sintem a- 
cehi care le putem preîntîmpi- 
na. le putem înlătura. Fiecare 
pe-ale noastre! Ducă !u- m cit 
ne țin picioarele din fața lup
tei pentru realizare, dacă ne 
mulțumim sâ ne oprim la pri
ma „haltă" pe drumul d' plinei 
împliniri (unde, probabil, gă
sim un locșor dotat cu ...puf, 
aer călduț și firimituri de mul
țumiri) si, obișnuindu-nc ucolo, 
considerăm că pentru mai de
parte sînt necesare ..picioare 
trainice’ iar ale noastre sînt 
reumatice, e firesc să consta
tăm, curind. că am ajuns cu... 
capul Ia tavan, că ./i’ipile'", 
precum cele ale legendarului 
icar, ni s-au topit dintr-odată, 
și dăm glas regretelor...

Resursele cu care tinerii plea
că la drum, în lungul drum »î 
desâvîrșirii, după cum nc decla
rau cci intervievați pe această 
temă, nu trebuie, în nici un 
caz, să se piardă în mărunte 
ocupații (sau lipsă de ocupații), 
să se risipească inutil în „sfere* 
lăturalnice, la periferia mari
lor realizări. Pentru că dacă 
este așa, dacă se întîmplă așa, 
procesul in timp al ratării, c5l 
este el de insesizabil, nicioda
tă nu va putea fi întrerupt. Și 
e păcat...

Păcat dc inteligentă!

Viorel TEODOR ESCU
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Peșterii de Ia Șesuri

Tribuna secretarului
organizației de baza

Nicolae Ceaușescu
în piețe ale Capitalei

(Urmare din pm. 1?

aflati de m’â se a-igaje.. •> 
nâ participe în număr cit mai 
«ore )a lucrai . astfel incit )o- 
»a)u! să fe ternrxit in timpul 
tei mai scurt.

In fina!. între secretarul ge- 
. I partidului, . ' conj

Mucâtcri de partid și de stat
eare l-au însoțit in vizita prin 
lirele din piețele Ba.-ireș'.i’t ui 
ișr factorii de conducere ai mu- 

îi '.re ioc un sch.mb 
•ie cp •: in jurul unor pre- 
blr-mc de aprovizionare Și edi- 
Lăir-u«,spodU v<ti. Se ren,... ca 
faptul că, in general, nprovizîo- 
lA.uea Capitale cu produse al:- 
M-.cnl-are este bună. Prețurile, 
• emparativ cu perioada cores
punzătoare a imului trecut, sîr.ț 
J» multe din produse mai mici 
ip cu tendință de scădere, Este 
»usâ in evidență necesitat' ț 
imei mai atente preocupări 
pentru aprovizionarea pieței cu 
unele legume și fructe.

Ș' de astă-dată s-au relevat, 
(îc-;. lungul itinerarului uar- 
curs, deficiențe de gospodărire 
s orașului ; secretarul general 
al partidului recomandă sporirea 
Atribui iilor primăriilor de sector 
eârora sâ le revină sarcina 
rfe a rezolva problema artere- 
Jcr de circulație, amenajarea 
d« parcuri, modernizarea oiețe- 

priveș-

1 situația de 
prev: c.i ?>

Ceaușescu — 
primii, ui oraș 
este un atribut

primă generali 
să e '. c. e. în

VINERI 13 AUGUST

PROGRAMUL 1 : 6,00 Muzică 
ți actualități; 7,00 Radioju
R.C0 Sumarul presei; 8,30 La mi
crofon. melodia preferată:
Buleiin de știri: 9.30 
pă mî 111u 1 u i român < ■ > c; 
ktin de știri: 10,05 
și soliști de muzică
11,00 Buletin de știri; 11.15 Pe

9,00
Memoria 

10,00 Bu- 
Orchestre 
populară;

T V
VINERI 13 AUGUST

14^5

J8.M5
18,50

Besehiderea emisiunii.
Campionatele europene de 
atletism. Transmisiune di
rectă de Ia Helsinki. 
Căminul.
Lumea copiilor : „O plim
bare cu... surprize".
Tragerea Loto.
ItMtt de seri — emisiune 
pentru cei mici.

Adeziune totală la programul 
de educație comunistăActivizarea membrilor de partid

— în strînsă legătură cu 
cerințele colectivului de muncă *

Corr- • .-L>
Ludovic Boman, trnnsniife : 
Ex’ăi.'.a >psologică româno- 
c, , <i-.i, aflată de zece 
zile în adincul Peșterii de 
la fesuri, din complexul
carstic Scărișoarei, a anuiifot 
că în impresionantul got sub
teran. cercetat in mai multe 
înduri și despre care se cre

dea că nu mai arc taine, au 
fost lâcutc descoperiri spec
taculoase. 1 năimind pe cursul 
prim ipal al viului subteran, 
exploratorii au reușit să 
chidă por|i nebănuite 
a uni. 4>! lei. s-a put ut 
trunde in săli de o rară 
musefe, ornate 
țiuni «talagmitice 
te. cu lacuri și
terioare pline de farmec. Pi
nă acum au fost descoperite 
galerii in lungime de 750 m 
in care piciorul omului a câi
ni ( pentru intiia oară. Ex
ploratorii au atins o cotă 
foarte apropiată de izbucni 
Poliței, punctul de ieșire a 
apelor din această peșteră. 
Expediția continuă.

(Urmare din pag. 1)

«le schimb Gheorghe Vislă. In 
schimbul pe care il comluc lu
crează ți Vasile Uiobotaru. Este 
un muncitor harnic și pricepui. 
Are uneori abateri «le la dis
ciplină. Cauza? .Anturajul ne
sănătos in care a intrat. Noi 
ne-am ocupat și ne ocupăm «le 
el in continuare și sperăm s.i-I 
debarasăm de metehnele pe 
care le are. Dacă vom reuși 
«it mai curind, înseamnă că nu 
ne-am irosit timpul in zadar.

— Analizind activitatea po- 
litico-idcologică desfășurată «le 
organizația noastră «le bază, mi 
putem să trecem cu vederea 
unele lipsuri care mai persis
tă, a adăugat tovarășul Gheor
ghe Nedescu. Abonamente la 
presa <1<> partid sint încă pu
ține, avem incă membri de 
partid tineri, care lipsesc de la 
adunările generale fără să fie 
trași la răspundere pentru a- 
ceasta abatere de la discipli
nă. Menirea noastră, a tuturor, 
și mai ales a acelor membri «Ie 
partid care activează și in ca

drul organizației U.T.C. este 
de a desfășura o intensă mun
că politică de educare a tine
retului in spiritul dragostei 
față de partid și de patrie, al 
respectului față de muncă.

In același sens a vorbit și 
Mihai Radu care, sublinia ne
cesitatea <a organizația «le bază 
«le partid să indruine organi
zația U.T.C. să desfășoare 
muncă «le combatere a atitudi
nii tinerilor «are prin podoaba 
lor capilară și veșmintele ieșite 
din comun constituie o abatere 
de la buna cuviință, de la nor
mele «le comportare in societa
te. Apelind la conștiința lor, 
să li se arate despre importan
ța îndeplinirii exemplare a 
sarcinilor «ic1 producție, despre 
disciplină și conștiinciozitate.

— Sint de acord prin întrea
ga mea ființă cu programul e 
laborat de tovarășul NICOL \E 
CEAUȘESCU c-u privire la ri
dicarea nivelului politico-ideolo
gic și ctillural-educaliv al 
membrilor de partid, al tuturor 
oamenilor muncii — a spus la 
rindul său maistrul Petru

Feier. Și in organizația noostră 
de bază se pune in mod preg
nant această latură a munci; 
politice. Nu-i suficient cit mun> 
cești, ci și cum muncești pen
tru ca munca politică să-ți do
vedească eficiența in toate do
meniile și sub toate aspectele. 
Trebuie să recunosc aici în fața 
adunării că in calitate de co
munist n-am muncit cu sufi
cient simț «le răspundere. Mă 
angajez să nu-mi precupețesc 
eforturile pentru a traduce ia 
viață programul elaborat cu 
atita înțelepciune de tovarășul 
NKOLAE CEAUȘESCU.

La discuții au mai participai 
Teodor Pădureanu, Ioan Creții, 
Vaier Liciu. și alți' membri «Ie 
de partid. Cu toții au arătat «ă 
organizația de bază arc încă 
multe «Ie făcut privind riiFn«i- 
rea nivelului politico-ideolegi© 
și cultural-edueativ al comu
niștilor. al tuturor sataiiatilor 
din sector. Puternicul nucleu 
al comuniștilor din sector e 
conștient de noile responsabili
tăți (< i revine si există Ujate 
garanțiile că va fi la înălțime.

de partid, a 
de 

bază a demonstrat nu o dată 
însemnătatea excepțională a 
sarcinii de partid, ca mijloc de 
educare, de maturizare parti- 

comuniștilor, de atra- 
lor la înfăptuirea obiec
te stau in fața organi- 
dc partid. In activita- 

biroul organizației m»as-

Practica vieții 
activității organizațiilor 

nu o 
excepțională

activă a tu- 
urganizației 

de partid, >u- 
care-și inde- 

d emită 
de

an sa în
tovărășii!

«..stern.
al tf’-ii, 

;xcl li
căre 

acest

blu — 
Nicolae
•. •. ea
...casta 
siv al 
trebuie 
sens, un plan care să a:aă ia 

j _> Lonvc-piie '.ir. i: ă și >ă
. ■ e, - .1 proi a na iiVr-o pt.s- 

pec ti vă amplă. Este. în acest 
adm. discutată și 

noilor amplasări 
Observația că noiie 
necesită iot mai 
ren, conduce la 
darea ca întreprinderile noi, 
.1 căror proces de produc
ție nu necesită un flux tehno
logic dispus pe orizontală, să 
fie concepute și realizate pe 
mai multe nivele.

Vi. ta secrelîTului general ;.l 
partidului, a celorlalți conduci’ 
tori de partid și de stat 
piețe și 
jjrodusclor alimentare 
București constituie o nouă ma
nifestare a atenției pe 
conducerea partidului și statu
lui nostru o acordă aprovizio
nării în cele mai bune condi
ții a populației, cunoașterii la 
fața locului a opiniei cetățeni
lor privind diferite aspecte ale 
vieții orașului în vederea îm
bunătățirii activității gospodă
rești de ansamblu.

acest 
problema 

industriale, 
construcții 
mult tc- 
recoman-

ca

în
unități de desfacere a 

din

care

teme juridice; 11,25 Sub soarele 
lui August — album de cântece 
revoluționare și patriotice: 12,30 
Intilnire cu melodia populară 
și interpretul preferat: 13,00 
Radiojurnal; 13,27 Cîntecul e 
- etu’.mdeni: 14,38 Muzică popu- 

! iră: 13,00 Buletin de știri: 15,05 
Revista economică; 16,00 Ra
diojurnal; 17.00 Pentru patrie;
17.30 Concert de muzică popu
lară; 18.U0 Orele serii: 20,05 
Ze. e melodii preferate; 20,40 
Cântece populare; 21,00 Revista 
șlagărelor: 22,00 Radiojurnal;
22.30 Concert de scară: 22,55 
Moment poetic: 23,00 Concert 
de scară (continuare): 24,00 Bu
letin de știri; 0.03—6,00 Estra
da nocturnă.

19,30
20.00

2n.l5

20,25
20,45

Telc-jurnalul de seară.
Cronica politică internă de 
Eugen Mândrie.
Cîntece patriotice in inter
pretarea corului ..Madri
gal-.
Panoramic științific.
Reportaj TV : ^Giurgiu 
ieri și azi".
Film artistic : „Secretul ci- 
frului" — producție a stu
dioului cinematografic ..Bu
curești".
Gala artiștilor francezi de 
la circul Bouglione.
Telejurnalul de noapte.

</es- 
pină 

pu- 
fru-

cu jonna- 
ncobișnui- 

cascacle iu

Preocupări pentru for-
marea și perfecționarea
cadrelor în domeniul

siderurgiei
început 
modern 
va pre-

La Tirgovișle a 
construcția unui 
complex școlar care 
găti noi specialiști in dome
niul siderurgiei. Un grup șco
lar asemănător este prevăzut 
a fi înființat și la noua uni- 
lale siderurgică din Tulcea.

Capacitatea de școlarizare, 
in unitățile de acest gen din 
rețeaua Ministerului Indus
triei Metalurgice, se comple
tează în acest cincinal cu 
numeroase săli de clasă, pre
cum și cu noi cămine și can
tine, ateliere, săli de sport, 
care vor fi date în folosin
ță in principalele centre in
dustriale ale țării, la Galați, 
Bucuroși i. Hunedoara, Reșița, 
lași și Buzău.

Paralel, pentru ridicarea 
continuă a nivelului general 
de pregătire tehnică a munci
torilor, maiștrilor, tehnicie
nilor, au fost organizate in 
întreprinderi cursuri de per
fecționare în care sînt cu
prinși numeroși specialiști.

Programul de pregătire a 
cadrelor din Ministerul Me
talurgici prevede ca în urmă
torii cinci ani să fie școlari
zați și inslruiți circa 46 000 
muncitori și aproape 4 500 
maiștri și tehnicieni, marc 
parte dintre aceștia urmînd 
să lucreze în Combinatul Si
derurgic de la Galați și la 
întreprinderea siderurgică din 
Tîrgovîșie aflată în construc-

nică a 
gere a 
tivelor 
zațiilor 
tea sa,
tre t!e baza s-a preocupat sâ fo
losească sarcina de partid drept 
pirghie in mobilizarea comu
niștilor la soluționarea multi
plelor probleme ce se ridică» 
in fața sectorului nostru pe 
linia deschiderii noilor cim- 
puri miniere, in activizarea co
muniștilor in cadrul munții 
politico-educative. Aceste sar
cini le stabilim lunar prin pla
nurile' de muncă ale 
organizației de bază, 
cern la cunoștința 
lor in adunările
cilcva exemple contrele 
vind natura sarcinilor 
stabilim membrilor de 
Comuniștii Grigore Pupăză,
jutorul șefului de sector.
Eftimie Mardare, prim maistru 
miner, răspund de urmărirea 
și analiza dccadală a situației 
brigăzilor care nu-și realizează 
sarcinile de plan, 
niști.
și șefi de schimb, 
tov. Georgică Ojoc, 
Lăcătuș,

Neparticiparea 
turor membrilor 
noastre la v iața 
p<u ficialilatea <u
plinesc unii sarcinile 
că nici biroul organizației 
baza nu a folosit toate mijloa
cele pentru a le influența acti
vitatea, pentru a le spori răs
punderea față de îndatoririle 
ce le incumbă calitatea de 
membru de partid. Controlul 
asupra modului cum iși duc ta 
îndeplinire membrii 
sarcinile nu a avut

. ter permanent : de 
noi nu am solicitat

biroului 
și le adu- 
comunisti- 

gcnerale. lată 
pri

ce le 
partid.

a- 
și

Alți comu- 
de regulă șefi de brigadă 

cum sint 
Francisc 

Filaret Ungurcanu și 
Costache Gheorghiu răspund de 
soluționarea 
cit de 
denie 
rului : 
tinere 
noii angajați să-și 
deprinderile i 
ran, să se 
microclimatul 
tovarăși cu o 
delungată in 
de pregătirea . 
care solicită primirea in partid. 
Asemenea sarcini au tovărășii 
Gheorghe Nistor. Nicolae Mir
za, Carol Biilbnyi. Tot așa, 
unii membri <le partid au răs
puns de îndrumarea tovarăși
lor lor de muncă de a se abona 
la presa de partid, de mobili
zarea lor la invățămintul de 
partid etc. Sarcinile sint stabi
lite. cum am spus lunar, unele 
sint permanente iar altele sint 
prevăzute pentru o perioadă 
mai scurtă, în funcție de cerin
țe. Prin controlul efectuat de 
membrii biroului organizației 
de bază, prin dialogul perma
nent ce-l întreținem cu mem
brii de partid, majoritatea lor 
dovedesc răspundere, iși înde
plinesc cu regularitate sarcini
le încredințate. Totuși. mai 
avem și tovarăși inactivi care 
nu-și duc la îndeplinire sarci
nile, care neglijează îndatoriri
le de membru de partid. Așa 
sint tovarășii Florian Căldărar, 
Ioan Smen, Mircea Șerbănoiu.

unei chestiuni pe 
complexe pe atit de ar- 
pentTU colectivul 

stabilizarea
— adică să-i ajute

secto- 
cadrelor 

pe 
însușească 

muncii in subte- 
familiarize/e cu 
din mină. Alți 
vechime mai in- 
partid se ocupă 

politică a acelora

de partid 
un carac- 
asemenea. 
comunist i-

lor să raporteze in fața adună
rilor generale felul cum 
îndeplinesc sarcinile.

Neajunsurile in munca 
partid, în munca | 

s-au resimpt 
vitatea sectorului 
mele luni n-a i 
lizeze sarcinile, 
proiund această 
sebi in lumina 
țe ce le ridică 
mente de partid 
muncii politico-educative, 
roui nostru a ajuns la conclu
zia că răminerile in urmă sini 
cauzate, pe lingă greutățile o- 
biective. de o seamă de nea
junsuri privind starea discipli
nară, modul 
nesc unele 
sa........ e,
eliminarea 
acționat cu 
te. Ce ne-am propus? 
lizăm in cadrul unor 
de birou lărgite activitatea 
concretă a comuniștilor din 
formațiile de lucru care nu-și 
îndeplinesc planul de pioduc- 
ție. Prima analiză de acest 
gen a și avut Ioc.<Am discutat 
situația brigăzii conduse 'le 
Ion Vagner care execută adin- 
cirea puțului auxiliar est. Cu 
acest prilej am stabilit măsuri 
prin conducerea sectorului 
tru ajutorarea brigăzii, 
totodată, am subliniat și 
ciențele existente in ceea 

brigadă, 
lucru, 

brigăzii 
lucrări 

contribuie 
de

Chiar șclu-

'Și

de 
politico-edu- 

și in 
care in 

reușii să-și 
. Analizind 
i situație.
marilor exigen- 

i ultimele docu- 
in domeniul 

bi-

cum iși 
formații de 
neajunsuri 
cărora noi 
suficientă

acti- 
ulti- 
rea- 
mai

îndeo-

îndepli- 
lucru 

pentru 
nii am 
fennita- 
Să ana- 
ședințe

pen- 
l)ar, 

.1 eli
ce

Sâ /e stîrpim năravul!

22.55

13.10
W.20

22.25

privește disciplina din 
folosirea timpului de 
faptul că jnembrii 
pierd mult timp cu 
auxiliare care nu 
direct la creșterea vitezei 
săpare a puțului.
Iui de brigadă i s-a arătat că 
se ocupă prea mult cu dirija
rea unor lucrări de suprafața, 
in timp ce absența lui de la 
locul de lucru are repercusiuni 
negative asupra ritmului 
muncă. Pentru eliminarea 
cestor neajunsuri 
sarcini precise fiecărui mem
bru de partid din brigadă, prin
tre altele și aceea ca fiecare 
să răspundă de trei nemembri 
de partid, de modul cum fo
losesc aceștia timpul de lucru, 
sâ le dirijeze activitatea De 
asemenea, unui alt comunist 
din personalul tehnic i s-a dat 
în grijă această brigadă.

Această analiză a sarcinilor 
trasate comuniștilor a contri
buit la îmbunătățirea ritmului 
de lucru la puțul est, la creș
terea vitezei de săpare în ul
tima decadă a lunii trecute. 
Asemenea analize vom între
prinde și cu celelalte formații 
de lucru asupra modului cum 
Iși fac datoria comuniștii din 
aceste formații. Astfel vom 
stabili, mai judicios, sarcini 
concrete tuturor membrilor de 
partid. în strînsă concordanță 
cu cerințele locurilor de mun
că. vom intensifica activitatea 
politico-educativă pentru mobi
lizarea colectivului la realiza
rea integrală a planului în 
toate lunile ce au rămas pină 
la sfirșitul anului. Aceasta 
este de altfel hatărirea întregii 
noastre organizații de bază.

de 
a- 

s-au stabilit 
fiecărui

Vasile BRICI, 
secretarul organizației de bază 
din sectorul IV E. M. Uricani
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■■.a studenții de la invățămintul 
'■jperior de zi, indiferent dată 
sint sau nu bursieri și de cuan- 
■ imul bursei.

Pentru stabilirea drepturilor 
de alocație, se iau în conside
rare toți copiii beneficiarului, 
mai puțin cei care sini in în
treținerea statului, sau a unei 
organizații obștești — in virstă 
tk pină la 18 ani împliniți, insă 
alocația se plătește numai pen
tru copiii pină la virsta de 14 
ani împliniți în vechea regle
mentare -Și pină la 16 ani in 
noua reglementare. Alocația se 
plătește și pentru copiii care au 
depășit virsta de 16 ani, in că
zu] că aceștia au contractat o 
invaliditate de gradul I, II sau 
III înainte de împlinirea vîrstei 
amintite. Intr-un astfel de caz, 
alocația se plătește pe durata 
invalidității dar nu mai mult 
de împlinirea vîrstei de 18 ani 
pentru cei cu gradul I sau II 
de invaliditate.

In conformitate cu ari. 4 din 
amintitul decret, beneficiari ai 
alocației sint următorii :

a) In cazul cînd numai unul 
d:atrc soți lucrează, atunci e 
acesta;

b) In căzu] cind ambii dintre 
toți sînt în '--impui muncii be
neficiar a! alocației este soțul. 
Prin excepție, soția este bene
ficiară in cazul cind .^oțul este 
militar în termen. Cind părin
ții sînt divorțați deosebi a mai 
multe situații :

— dacă ambii părinți se în
cadrează în categoriile prevă
zute i;. art. 1, beneficiar este 
pfirjnîele căruia i s-a încre
dințat copilul, indiferent dacă 
primește s:.u nu pensie de hi- 
ie-.

ALOCAȚIA DE STAT PENTRU COPII
— dacă numai unul din pă

rinți se încadrează în catego
riile art. 1, beneficiar al alo
cației este acesta. Alocația i 
se va plăti lui, în căzu] cind 
i s-a încredințat copilul sau, 
in caz contrariu, se va trimite 
de către organizația socialistă 
<lc stat respectivă, părintelui 
căruia i s-a încredințat copilul.

— dacă părintele căruia i s-a 
încredințat copilul, se recăsă
torește dreptul la alocație se 
stabilește potrivit situației din 
noua familie, indiferent dacă co
pilul a fost sau nu înfiat și 
dacă pentru copilul respectiv 
se plătește sau nu pensie de 
întreținere. In acest caz, părin
tele căruia nu i s-a încredințat 
copilul, nu poate fi și el be- 
nefi-iar de alocație pentru acel 
copil.

d) Copilul care beneficiază 
de pensie de urmaș, primește 
alocația potrivit drepturilor ca
re se cuvin părintelui în viață, 
dată acesta se încadrează în 
prevederile art 1. In eazul în 
care părintele în viață nu se 
încadrează in vreuna din ca
tegoriile prevăzute de art. 1, 
sau copilul este orlan de ambii 
părinți el va primi alocația 
potrivit mediului în care se află 
situat domiciliul iui și în func
ție de cuantumul pensiei pe 
tare o primește.

Cind este vorba de un copil 
din afara căsătoriei care se ga

in întreținerea mamei, be- 
n'-ficiar al alocației este!

— mama copilului, da ă este 
angajată cu cont.act de muncă

nedetcrminai sau pensionară 
și nu este căsătorită, indiferent 
dacă copilul in cauză a fost 
sau nu recunoscut de către ta
tăl lui firesc, benevol sau pe 
cale judecătorească;

— tatăl firesc al copilului 
în cazul cind mama nu este 
angajată cu contract de muncă 
pe durată nedeterminată -și nu 
este căsătorită, dacă tatăl l-a 
recunoscut .și se încadrează in 
prevederile art. 1.

In asemenea situații, dreptu
rile d<j alocație se trimit mumei 
de către unitalea unde este în
cadrat tatăl copilului, la fel 
ca în cazul soților divorțați;

— soțul actual al mamei co
pilului, indiferent dacă ea este 
sau nu angajată, dacă acesta 
este angajat sau pensionar, in
diferent dacă a înfiat sau nu 
copilul.

In cazul cînd intre soți există 
acțiune de divorț, alocația se 
va plăti in continuare benefi
ciarului de alocație, pină la ră- 
mînerea definitivă a hotărîrii 
de divorț. La fel se va proceda 
și in cazul eind părinții sînt 
despărțiți în fapt, fără a exista 
acțiune de divorț.

Dacă insă există o ho țări re 
judecătorească, din care rezultă 
că familia e abandonată de ta
tă, că se plătește pensie de în
treținere copilului, că acestuia 
i s-a stabilit domiciliul la ma
mă, iar aceasta este angajată 
cu contract de muncă pe durată 
ned rininată, beneficiara alo
cației este mama.

Dacă în urma divorțului, co- 
pilul este încredințat prin ho-

tărire judecătorească unei terțe 
persoane, beneficiară a aloca
ției devine aceasta, in condi
țiile decretului și instrucțiuni
lor de aplicare.

O problemă des întîlnită în 
practica judiciară, este aceea a 
modului cum trebuie să proce
deze soția, atunci cînd soțul ei 
lucrează, încasează alocația, in
să o folosește în scopuri per
sonale, sau neglijează încasa
rea ei.

In acest domeniu a existat 
o practică diferită; unele in
stanțe au considerat că in a- 
semenea situații partea recla
mantă trebuie să se adreseze 
in prealabil comisiei de jude
cată. pentru a se îndeplini pro
cedura de împăciuire, potrivit 
art. 21 din legea nr. 59/1969, 
iar alte instanțe, au conside
rat că în asemenea litigii nu 
e.Me necesară îndeplinirea aces
tei prevederi.

Problema a fost clarificată 
prin decizia nr. 4 din 25 fe
bruarie 1971 a Tribunalului Su
prem, potrivit căreia, acțiunile 
prin care se cere restituirea 
alocației de stat pentru copii 
de la părintele care a încasat-o 
pe nedrept, sau obligarea la 
despăgubiri a părintelui care 
a împiedicat încasarea ei de 
■ ătre părintele îndreptățit, se 
adresează direct judecătoriei în 
a cărei rază teritorială domi- 
'•iliazâ reclamantul, fără a fi 
ne-csarâ îndeplinirea procedu
rii prealabile de împăciuire a 
părților în fața comisiei de ju
decată.

Potrivit art. 7 din decret,

angajații care in cursul unei 
luni absentează nemotivat ile la 
locul de muncă mai mult «le 
trei zile lucrătoare nu benefi
ciază de alocația «le stat pe 
luna respectivă. De asemenea, 
nu beneficiază de alocația pe 
luna respectivă cei ce sînt in 
concediu fără plată; u excep
ția primului concediu fără plată 
pină la 15 zile lucrătoare inclu
siv. acordate în cursul anului 
calendaristic și a concediilor 
le; ile pentru studii.

Învoirile pină la 3 zile lucră
toare inclusiv, acordate in cursul 
unei luni calendaristice, precum 
și învoirile mai mari de trei 
zile accxrdate pe baza unor acte 
normative, nu se iau în consi
derare la aplicarea prevederi
lor de mai sus.

Prin dispozițiunile acestui ar
ticol, s-a urmărit întărirea dis
ciplinei în muncă precum și 
stabilizarea cadrelor.

ÎNCETAREA DREPTULUI 
DE ALOCAȚIE

Conform art. 10, dreptul la 
alocația de stat încetează :

a) în cazul cînd beneficiarul 
alocației nu se mai încadrează 
în prevederile art. 1 din decret, 
spre exemplu, nu ni ii este an
gajat cu contract de muncă pe 
durută nedeterminată;

b) în cazul cînd prin modi
ficarea cuantumului salariului 
tarifar brut de încadrare (al 
pensiei, al cotei procentuale, 
bursei etc.) sau prin modifica
rea numărului de copii, bene
ficiarul nu se mai încadrează

In urma publieării articolu
lui „Ciubucarul și micile noas
tre atenlii- — (Steagul roșu nr. 
6 769 din C august a. c.) au în
ceput să sosească la redacfie 
scrisori de la cetățeni de cele 
mai diverse profesii, care se 
alătură opiniilor exprimate in 
materialul amintit. Autorii a- 
cestor scrisori, iși exprimă cu 
fermitate holărirea de a stirpi 
acest nărav degradant, in con
tradicție cu etica noastră socia
listă cer să fie luate atitu
dini hotărite și măsuri eficien
te împotriva acelora care pre
tind ciubuc, sau dau bacșiș.

Selecționăm cîteva opinii pen
tru a ilustra climatul existent 
la ora a tuală în rîndurile u- 
nor categorii de oameni din Va
lea Jiului, care au ținut să-și 
facă cunoscute părerile in le
gătură cu această problemă.

.....Im citit cu interes mate
rialele ce au fost publicate pe 
această temă și consider ne
cesar să se ia măsuri ferme 
pentru stirpirea din rădăcini 
a acestui obicei degradant și 
compromițător, care nu face 
cinste nimănui — declară 
Gheorghe Vilejan. directorul 
căminului cultural din Cimpu 
lui Neag. In calitatea pe care 
o am. am fost pus de multe 
ori în situații penibile de că
tre unii cetățeni care veneau 
la spectacolele artistice sau fil
me și nu plăteau biletul de 
intrare, dar care, insistau să-mi 
strecoare în buzunar cîțiva 
lei. Practica acestui obicei moș
tenit din trecut, nu numai că 
este rușinoasă, dar ea viciază 
mediul etic și social in care 
trăim. Acum cind noi ne stră
duim să ridicăm și să dezvol
tăm conștiința socialistă, să în
tărim educația moral-cetățe- 
nească a tuturor oamenilor 
muncii, acei care promovează 
bacșișul și viubucul. dovedesc 
nu numai că n-au înțeles peri
colul pe care-1 reprezintă pen
tru societate, dar ei înșiși sînt 
niște recidiviști pe care opinia 
publică trebuie să-i sancțio
neze".

...„Sint studentă Ia institutul 
pedagogic din Tirgu Mureș — 
declară Marcelina Corogeanu — 
și venind in vacanță la Petro
șani. am rămas uimită de faptul•>€•••<
în situațiile prevăzute în art. 2:

c) in ctizul cînd copilul be
neficiarului, depășește virsta 
prevăzută în art. 2 din decret;

d) în cazul cind beneficia
rului alocației, sau membrilor 
săi de familie cu care locu
iește hi cadru] aceleiași gos
podării. li se aplică prevede
rile art. 6 din decret, ca ur
mare a modificării cuantumului 
și structurii veniturilor;

e) în cazul încadrării copi
lului beneficiarului înlr-una din 
situațiile prevăzute la art. 8 
din decret.

Potrivit art. 12 din decret, 
la stabilirea drepturilor care se 
acordă în raport cu cîștigul 
realizat, alocația nu se cumu
lează cu salariul, cu pensia sau 
cu alte venituri, nefiind su
pusă impozitului pe venit.

Potrivit art. 19, drepturile de 
alocație neîncasate pot fi acor
date retroactiv (pentru trecut) 
pentru cel mult 12 luni de la 
data cînd au fost pretinse.

Instanța competentă sâ solu
ționeze cererea de plată a alo
cației neîncasate de angajatul 
beneficiar, este organul de ju
risdicție a muncii, datorită le
găturii strînse între plata alo
cației și munca prestată de be
neficiar.

Noua hotărire cu privire la 
majorarea alocației de stat pen
tru copii și îmbunătățirea re
gimului de acordare a acesteia, 
face parte dintr-o salbă de mă
suri luate în ultimii doi uni 
și demonstrează încă o dală gri
ja și consecvența cu care se 
traduc în viață importantele 
directive ale Congresului al X- 
!v,j al P.C.R., consacrate ridi
cării continue a nivelului de 
trai al oamenilor muncii de la 
orașe și sate.

că la unitatea Coafor de hi com
plex, o tovarășă al cărei nume 
nu l-am puiuț afla, mi-a pre
lins să-i plătesc peste costul 
coafurii 10 lei, chipurile că m-a 
servit înaintea altei persoane. 
Procedeul, care nu-i altceva 
decii un prost obicei, desigur 
Că m-a revoltat. Iutii pentru 
că tovarășa coațeză m-a ser
vit la rînd. fără nici o excep
ție. în mare grabă și superfi
cial. deci fără vreun trata
ment special, în al doilea rînd, 
fiindcă sint studentă, fără sa
lariu și nu aveam cum s-o 
„onorez" cu pretinsul ciubut".

Aceasta este poziția, atitudi- 
nea marii majorități a me mbri
lor societății noastre. Mai sînt 
insă și de acei ca Emeric Mun- 
teanu, lăcătuș la E. M. Dilja, 
care se mențin incă in con
cepții greșite, manifestînd o 
surprinzătoare și nejudi icniă 
înțelegere sau chiar compasiu
ne, pentru anumite „categorii" 
de ciubucari, după cum a gă
sit dumnealui să precizeze in
tr-o scrisoare pe care a trimis-o 
redacției.

Bineînțeles că asemenea o- 
pinii. se < urin a ii combătute 
cu toată termitalea. De all lei, 
un astfel de lucru se și face. 
Elocventă e in acest sens ș» 
poziția minerului loan Popa de 
la E. M. Petrila: „Muncesc in 
mină de 20 ani. Tatăl meu a 
fost la rindul său miner, dar

nu știu și n-am auzit niciodată 
ca cineva să-i fi dat ciubuc 
minerului. Munca lui este J/u- 
moasă, dar in același timp este 
și una dintre cele mai gi-tl^e. 
Înțeleg că unii oameni ciștigă 
mai puțin, dar salariul este in 
raport cu munca depusă. Sta
lul nostru manifestă o perma
nentă grijă față de toți «bă
jenii și in sp- ial de cei <u 
salarii mai mici. Nu înțeleg 
atunci de ce unii oameni, pre
tind iubuc, bacșiș pent'u o 
muncă la care nu se cere nici 
un ’lori suplimentar și pentru 
.are sint legal retribuiți ? ! Nă
ravul aresta urit și inrjusiîor 
pentru cel care il practică, tre
buie n-apărat azvârlit la lada 
de gunoi. Moștenit din vremuri 
trecute, el a fost cultivat de 
oam mii care au fugit de mun
că cinstită. Toți cei care cred 
că știu să se „invirlească", ciu
pind d>n stingă și din dreapta, 
sint -prietenii și susținătorii a- 
cestui obicei. Trebuie să ter
minăm o dată cu el !“

Încheiem aici această- expu
nere de păreri, din care se 
desprinde cu cea mai vie cla- 
ritate interesul și dorința 
ror ottm.en.ilor cinstiți de o 
curma definitiv și ireuocabil- tu 
una din cele mai dezgustătoare 
racile, ciubucul.

Vom reveni bineînțeles.

Cornel IIOGMAN

Un dialog....... natural".

MICA PUBLICITATE
T.A.P.L. Petroșani angajează: 3 zidari, 3 zugravi, 2 

dulgheri.

Condițiile de salarizare — conform ll.C.M. 914/1968.

liceul Industrial Minier

Ținerea concursului de admitere pentru anul școlar 
1971—1972, curs de zi, in perioada 1—10 septembrie a. e.

Se primesc candidați pentru specialitățile ;
— EXPLOATĂRI miniere
— ELECTROMECANICA MINIERĂ
Camlidații vor depune dosarul cu următoarele acte pină 

la «lata de 28 august a. c
— Cererile de înscriere, copie «le pe certificatul de 

naștere, adeverința de 8 «lase și li;a medicală.
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n legătură

Calm aparent A 125-a ședință a conferinței

mențină înceta- 
să dea dovadă de 

.acest foar-

NEW YORK 12 (Agerpres). — 
Secretarul general al O.N.U., 
U Thant, a dat publicității o 
declarație în care cere părților 
implicate în criza din Orientul

Prima sculptură din oțel I 
inoxidabil din lume dezvelită 1 
in fața clădirii Sankyo Anzen 
din Tokio. .

Declarația secretarului general al O.N.U
cu criza din Orientul Apropiat

TARILE
SOCIALISTE

Apropiat să 
rea focului și 
calm și rațiune în 
te dificil și crucial stadiu al 
discuțiilor". Declarația, care a 
fost prezentată de un purtâ-

tor de cuvînt, survine după 
întrevederile pe cara U Thant 
le-a avut cu secretarul do stat 
al S.U.A., William Rogers, și 
cu subsecretarul de stat Joseph 
Sisco.

DELHI 12 (Agerpres). — După cum transmite agenția 
Press Trust of India, Camera superioară a Parlamentului 
indian a adoptat miercuri, cu 77 voturi pentru și 3 împo
trivă, proiectul de lege care acordă organului suprem legis
lativ dreptul de a aduce amendamente oricărui articol al 
Constituției. Proiectul de lege fusese aprobat anterior de 
Camera populară a Parlamentului. In cadrul dezbaterilor, 
ministrul justiției, II. Gokhale, a arătat că transpunerea în 
viață a acestei legi va permite înlăturarea tuturor obstaco
lelor în dezvoltarea social-economică a țării.

Sporuri 
la producția 

de otel
Datorită reconstrucției cup

toarelor Martin de la Com
binatul metalurgic din Mag
nitogorsk, producția de oțel 
de calitate superioară a 
U.R.S.S. va crește cu peste 
2 milioane tone în cursul 
actualului cincinal.

La întreprinderile metalur
gice din sudul Uralului pro
ducția de oțel va înregistra 
în perioada 1971—1975, o 
creștere de mai multe mili
oane tone, numai pe seama 
îmbunătățirii folosirii capaci
tăților existente.

Zăcăminte 
de gaz metan 
descoperite 

în R. D. 
Germană

Săptămînalul economic 
„Die Witschaft" informează 
că, in ultimii ani, în R.D.G. 
au fost executate cu succes 
foraje. în urma cărora au 
fost descoperite zăcăminte 
de gaz metan. Revista rela
tează că a fost instituit un 
colectiv care sprijină măsu
rile pentru trecerea unor 
termocentrale de la folosirea 
cărbunelui la gaz metan, prin 
elaborarea unei noi tehnolo-

Nou iip
de autocamion 

produs 
de Uzinele 
„Csepel“

La Uzinele „Csepel* din 
R. P. Ungară a început pro
ducția în serie a noului tip 
de autocamion „D-452", cu o 
capacitate de transport de 
5,5—6 tone. Camionul se rea
lizează în două variante, una 
cu o putere de 95 CP și al
ta de 125 CP.

Colectivul uzinei a trecut 
Ia elaborarea proiectelor unor 
variante speciale ale noului 
camion. Peste un an, va în
cepe producția de sene a 
unei autobasculante de acest 
tip.

în Irlanda de Nord
BELFAST 12 (Agerpres). — 

După aproape cinci zile și cinci 
nopți de lupte neîntrerupte, un 
calm aparent domnește în Ir
landa de Nord, tensiunea ră-

Și
în

Vietnamului
Aniversarea a 1OO de ani 

de la nașterea lui
Karl Liebknecht

Reuniunea 
Comitetului 

Central 
al Uniunii 
Socialiste 

Arabe
LaCAIRO 12 (Agerpres). — 

Cairo a avut loc miercuri, sub 
conducerea președintelui Anv.ar 
Sadat, o reuniune a Comitetului 
Central al Uniunii Socialiste 
Arabe. Au fost dezbătute o se
rie de probleme legate de for
marea organelor de lucru ale 
secretariatului C.C. al U.S.A.

Postul de radio Cairo anun
ță că în funcția de prim-se- 
cretar al C.C. al Uniunii So
cialiste Arabe a fost ales Mo
hamed Abdel Salam El Zayyat.

Demiterea 
ministrului
apararu 

al Australiei
CANBERRA 12 (Agerpres). — 

Ministrul apărării al Australiei, 
John Gorton, a fost demis joi 
din funcție de către primul mi
nistru, William Mc Mahon. Du
pă cum relatează agenția U.P.I., 
această demitere este în legătu
ră cu o serie de articole publi
cate de Gorton împotriva poli
ticii promovate de actualul pre
mier.

Demiterea lui Gorton, care a 
condus guvernul anterior, cre
ează o situație unică în viața 
politică australiană: el rămîne 
în continuare liderul adjunct 
a] grupului liberal din parla
ment, și în această calitate al 
doilea candidat la funcția 
prim-ministru, cu toate că 
mai face parte din cabinet.

de 
nu

oficiale indică fap- 
ultimii doi ani au 
în Ulster 82 persoa-

sumbru al inciden-

mînînd totuși vie, mai ales la 
Belfast și Londonderry. Ulti
mele conflicte dintre membrii 
organizației ilegale IRA 
militarii britanici dislocați
provincie au avut loc în noap
tea de miercuri spre joi mai a- 
les în oartierele catolice din 
Londonderry și Belfast. Deși nu 
au cunoscut intensitatea inci
dentelor de la începutul acestei 
săptămîni, ultimele angajamen
te militare au făcut ca numă
rul persoanelor ucise în decurs 
de cinci zile să ajungă la 24. 
Statisticile 
tul că în 
fost ucise 
ne.

Bilanțul
telor din Irlanda de Nord este 
completat cu un însemnat nu
măr de case distruse, care dau 
orașelor un aspect dezolant. 
Distrugerile materiale și senti
mentul de insecuritate au de
terminat cîteva mii de persoa
ne să se refugieze temporar în 
Republica Irlanda, în Scoția sau 
Anglia.

Pe plan militar, ziua de joi 
a fost marcată de continuarea 
operațiunilor de neutralizare a 
elementelor teroriste aparținînd 
IRA. Dificultățile au fost ceva 
mai serioase 
unde tensiunea 
bilă,
către guvernul 
erului Brian Faulkner a mar
șurilor religioase prilejuite de 
aniversarea unei victorii protes
tante de acum 300 de ani.

PARIS 12 (Agerpres). — In 
capitala Franței a avut loc joi 
cea de-a 125-a ședință a confe
rinței cvadripartite în proble
ma Vietnamului. In interven
ția sa, Nguyen Thi Binh, con
ducătoarea delegației Guvernu
lui Revoluționar Provizoriu al 
Republicii Vietnamului de Sud. 
a subliniat că S.U.A. trebuie să 
poarte întreaga răspundere pen
tru prelungirea războiului și 
pentru impasul conferinței de 
la Paris. Ea a arătat că forțele 
americane continuă să întreprin
dă raiduri de bombardament 
în Vietnamul de sud și să spri
jine intens regimul Thieu în 
pregătirea alegerilor frauduloa
se, panticipînd, alături de trupe
le saigoneze, la așazisele opera
țiuni de „pacificare11, soldate 
cu numeroase victime în rîndul 
populației civile sud-vietname
ze.

Vorbitoarea a subliniat că, 
refuzînd să dea un răspuns se-

rios propunerii de pace în șap
te puncto prezentate de Gu
vernul Revoluționar Provizoriu 
al Republicii Vietnamului de 
Sud, administrația S.U.A. do
vedește că nu dorește în mod 
real păcea.

Din partea delegației Repu
blicii Democrate Vietnam a luat 
cuvîntul Phan Hieu care a con
damnat prelungirea agresiunii 
S.U.A. împotriva popoarelor vi
etnamez, laoțian și cambodgian. 
El a insistat asupra necesității 
stabilirii de către Administrația 
S.U.A. a unui termen pentru re
tragerea, în acest an, a tuturor 
trupelor americane de pe teri
toriul sud-vietnamez. Dacă 
S.U.A. vor să se retragă din 
războiul din Vietnam în condi
ții onorabile și de securitate, 
ele trebuie să dea un răspuns 
pozitiv propunerii de pace a 
Guvernului Revoluționar Provi
zoriu al Republicii Vietnamu
lui de Sud, a spus Phan Hieu.

BERLIN 12. — Coresponden
ți Agerpres, Ștefan Deju, 

La Opera de stat 
a avut loc joi ședin- 
a C.C. al P.S.U.G.
aniversării a 100 de

tul
transmite : 
din Berlin 
ța festivă 
consacrată

ani de la nașterea lui Karl Lie
bknecht. Paul Verner, membru 
al Biroului Politic, secretar al 
C.C. al P.S.U.G., a evocat în
tr-o cuvîntare personalitatea și 
meritele revoluționarului ger
man.

NAIROBI. Mișcarea Populară 
pentru Eliberarea Angolei a a- 
nunțat într-o declarație oficială 
că, în urma acțiunilor ofensive 
lansate de patrioți în primele 
trei luni ale acestui an, 335 de 
ofițeri și soldați portughezi au 
fost uciși, iar alți 243 răniți. 
Totodată, forțele de eliberare au 
capturat 3 300 de lăzi cu mu
niții și 5 350 kilograme bombe, 
se arată în declarație.

în ciuda

la Londondery, 
rămîne aprecia- 
interzicerii de 

local al premi-

Ședința comună a BirouluiPolitic al P.S.U.G. și Consiliului de Miniștri al R.D.G
BERLIN 12 (Agerpres). — In 

cadrul unei ședințe comune, 
Biroul Politic al P.S.U.G. și 
Consiliul de Miniștri al R.D.G. 
au aprobat darea de seamă a 
delegației guvernamentale, sub 
conducera președintelui Consi
liului de Miniștri al R.D.G., 
Willi Stoph, la sesiunea C.A.E.R.

de la București, anunță agen
ția A.D.N.

Intr-un comunicat, se spune 
că la consfătuire a fost apreci
ată importanța programului 
complex pentru continua adîn- 
cire și perfecționare a colabo
rării și dezvoltării integrării 
economice socialiste ale țărilor 
membre ale C.A.E.R.

Chile Partidul Socialist în favoarea accelerării 
ritmului de realizare a programului

SANTIAGO DE CHILE 12 
(Agerpres). — Partidul Socialist 
din Chile se pronunță ferm 
pentru accelerarea ritmului de 
realizare a programului Unită
ții Populare și pentru institu
irea unui control efectiv în 
toate sectoarele de activitate — 
a declarat in cadrul unui inter
viu acordat ziarului „Claiin11 
secretarul general al partidului,

senatorul Carlos Altamirano. In 
actuala conjuctură, a ' spus în 
continuare Altamirano, grupă
rile politice din țară trebuie 
să-și delimiteze clar pozițiile 
pentru sau împotriva revoluției, 
deoarece procesul de reorgani
zare pe care îl parcurg forțele 
politice chiliene nu permite a- 
doptarea unei atitudini echivo
ce față de interesele poporului.

El a remarcat ca pe un factor 
pozitiv apariția Mișcării stîngii 
democrat-creștine MIC, în ur
ma desprinderii din Partidul 
democrat-creștin a unui impor
tant număr de personalități po
litice, determinată de faptul că 
..actuala conducere a P.D.C. s-a 
raliat intereselor imperialismu
lui și celor ale elementelor de 
extremă dreaptă".
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ȘTIRI SPORTIVE ȘTIRI SPORTIVE
HELSINKI 12 (Agerpres). — 

Au fost omologate două recor
duri europene: V. Borzov 
(U.R.S.S.) 20**2/10 la 200 m plat 
și H. Briesenick (R.D.G.) 21 m 
la aruncarea greutății.

Kuala Lumpur, reprezentativa 
Coreei de sud a întîlnit for
mația Japoniei pe care a în
vins-o cu scorul de 3—0 (0—0).

„Există condiții favorabile 
ca Bolivia să reia imediat 

relațiile diplomatice 
și comerciale cu Cuba 
— declarația secretarului general al Centralei 
Muncitorești Boliviene —

n

LA PAZ. Bolivia va spri
jini, ia apropiata sesiune a A- 
dunărij Generale a O.N.U., 
restabilirea drepturilor Republi
cii Populare Chineze la Națiu
nile Unite, a declarat minis
trul bolivian al afacerilor ex
terne, Huascar Taborga.

MOSCOVA. ..Cosmos-4341’ este 
noul satelit artificial al Pă- 
mîntului lansat în Uniunea So
vietică cu aparate științifice des
tinate explorării spațiului cos
mic, potrivit 
țat.

programului anun-

LA PAZ 12 (Agerpres). — 
După cum transmite agenția 
Prensa Latina, secretarul gene
ral al Centralei Muncitorești 
Boliviene (C.O.B.), Francisco 
Mercado, a declarat în cadrul 
unei conferințe de presă că 
„există condiții favorabile ca 
Bolivia să reia imediat relațiile 
diplomatice și comerciale cu 
Cuba". El a afirmat că a cerut 
președintelui Juan Jose Torres 
o întrevedere pentru a discuta 
problema reluării relațiilor cu 
Cuba, menționînd, în context,

că muncitorii bolivieni au cerut 
restabilirea legăturilor cu a- 
ceastă țară încă de la al IV-lea 
Congres național al C.O.B., care 
a avut loc anul trecut. Totoda
tă. Francisco Mercado a iele
vat că Adunarea Populară, in
stalată la 22 iunie a.c., a co
municat președintelui Torres că 
se pronunță pentru restabilirea 
relațiilor cu Havana. In înche
iere. el a subliniat că „munci
torii bolivieni nu au întrerupt 
niciodată legăturile cu poporul 
cubanez".

MALAGA, 
s-a prăbușit 
neară spaniolă 
provocînd moartea a patru per
soane și rănirea altor 11. In 
cursul operațiunilor urgente do 
degajare, care au continuat șl 
în timpul nopții în scopul des
coperirii unor eventuale alte 
victime, au fost salvați trei co
pii prinși sub dărîmături. Po
liția a inițiat o anchetă pentru 

stabili cauzele accidentului.

Un hotel turistic 
în stațiunea bal- 

Torremolinos,

forțele patriotice
sud-vietnameze

în acțiuni
VIETNAMUL DE SUD 12 (A- 

gerpres). — După cum anunță 
agenția de presă „Eliberarea", 
la 22 iulie, forțele patriotice 
sud-vietnameze au aruncat în 
aer un tren militar saigonez. 
la doi kilometri de localitatea 
Cau Hai. La 26 iulie, pairi o- 
ții sud-vietnamezi 
în aer un alt 
porta arme și

au aruncat 
tren, care trans- 
muniții. Toți cei

★

(Agerpres). — In 
joi, unități ale 

Pro-

ofensive
30 de soldați, care asigură pa
za trenului militar, au fost u- 
ciși sau răniți. Acțiunea a avut 
loc la 3 km nord de Hai Van 
Pass.

Agenția ..Eliberarea11 relatea
ză. totodată, că, în cursul lup
telor care au avut loc în zilele 
de 29 și 30 iulie într-o zonă din 
apropiere de Pleiku, forțele 
patriotice au ucis, rănit sau 
capturat 83 de soldați inamici.

★

BERLINUL OCCIDENTAL. 
Joi a avut loc o nouă reuniune 
a ambasadorilor U.R.S.S., S.U.A., 
Angliei și Franței în cadrul 
convorbirilor în problemele le
gate de situația din Berlinul oc
cidental, transmite agenția 
TASS.

Din Helsinki se anunță că 
emoția stîrnită de palpitanta 
victorie a finlandezului Vaatai- 
nen in cursa de 10 000 m plat 
a cauzat moartea (în urma unei 
crize cardiace) a unui specta
tor în vîrstă de 61 ani.

MUNCHEN 12 (Agerpres). — 
O delegație sportivă sovietică 
avînd in frunte pe Serghei Pav
lov, președintele Comitetului 
pentru cultură fizică și sport 
de pe lingă Consiliul de Miniș
tri al U.R.S.S., a vizitat bazele 
sportive de la Munchen, unde 
vor avea loc, anul viitor, între
cerile Jocurilor olimpice de 
vară.

NEW YORK 12 (Agerpres). — 
In primul tur al probei de sim
plu bărbați din cadrul turneu
lui internațional de tenis de la 
Indianapolis, jucătorul iugoslav 
Zeliko Franulovici l-a învins 
cu 6—1, 6—4 pe americanul

Steve Krulevitz, iar spaniolul 
Juan Gisbert l-a eliminat cu
6— 2, 6—4 pe japonezul Kuki. 
Alte rezultate: Leschly (Dane
marca) — McKinley (S.U.A.)
7— 6, 6—2; Gottfried (S.U.A.) —
Iovanovici (Iugoslavia) 6—1, 
6—2; Barthes (Franța) — Guerry 
(S.U.A.) 6—3, 6—3; Froehling
(S.U.A.) — Loyo Mayo (Mexic) 
4—6, 7—5, 7—5.

In turneul feminin, tenisma-

na australiană Helen Gourlay 
a învins-o cu 6—1, 6—2 pe en
glezoaica Marylyn Greenwood, 
iar franțuzoaica Gail Chanfreau 
a dispus cu 6—2, 6—0 de ame
ricana Gail Hansen.

SAIGON 12 
zorii zilei de 
Guvernului Revoluționar 
vizoriu au declanșat un puter
nic atac împotriva cartierului 
general al trupelor saigoneze 
din sectorul Cam Lo, în regiu
nea septentrională a Vietnamu
lui de sud. In urma atacului, 
partea saigoneză a suferit gre
le pierderi în oameni și echi
pament de luptă. O altă ope-

rațiune ofensivă 
prinsă de forțele 
tr-o zonă situată 
de baza americană 
asupra unor poziții întărite ale 
trupelor de infanterie saigone- 
ze. De asemenea, 
înregistrate lupte 
Platourilor înalte 
tiv 20 kilometri 
orașul Pleiku.

a fost între- 
patriotice în- 
în apropiere 

„Fuller",

au mai fost 
în regiunea 

la aproxima-, 
nord-vest de

Ziua a doua la Helsinki

VARȘOVIA 12 (Agerpres). — 
Disputat la Gdansk, meciul in
ternațional amical de fotbal 
dintre echipele Poloniei și 
U.R.S.S. s-a terminat la egali
tate : 1—1 (1—0). Cele două go
luri au fost înscrise de Wilin 
și Kolotov.

P. CHINEZA : Soldați! 
escadron de aviație pri- 
explicații de la șeful

R. 
unui 
mese
lor în legătură cu zborul a- 
vioanelor.

„Concorde=001“ în zbor 
de încercare

Intre 13 și 17 septembrie, la 
Munchen și Augsburg se va des
fășura un mare turneu pre- 
olimpic de box, la care au fost 
invitați 76 de pugiliști amatori 
din 22 de țâri ale Europei, A- 
siei și Africii.

SOFIA 12 (Agerpres). — La 
Burgas a avut loc întîlnirea 
prietenească de handbal dintre 
selecționatele masculine ale Ro
mâniei și Bulgariei. După cum 
transmite comentatorul sportiv 
al agenției BTA, handbaliștii 
români au desfășurat un joc 
excelent, la capătul căruia au 
obținut victoria cu scorul de 
17—13 (11—6). Cele mai multe 
puncte (4) le-au marcat Birto- 
îom din echipa română și An- 
ghelov din formația bulgară.

KUALA LUMPUR 12 (Ager
pres). — In cadrul turneului in
ternațional de fotbal de la

HELSINKI 12 (Agerpres). — Comentînd întrecerile din 
ziua a doua a europenelor de atletism de la Helsinki, co
respondenții agențiilor internaționale de presă evidențiază 
valoarea Ioturilor U.R.S.S. și R. D. Germane, care își dis
pută primele locuri in clasamentul pe medalii. Sportivii so
vietici au cucerit pină acum (după 7 probe) 4 medalii de 
aur, 2 de argint și una de bronz, iar cei din R. D. Germană 
2 medalii de aur, 3 de argint și 2 de bronz. Victoria sprin
terului sovietic Valeri Borzov in proba de 100 in plat este 
comentată ca o deplină confirmare a pronosticurilor, spre 
deosebire de evoluția englezului David Bedford, care, in 
prima zi, la 10 000 m plat, și-a decepționat suporterii. O altă 
decepție, notează corespondenții de presă, a fost compor
tarea slabă a atletului grec Hristos Papanicolau, record
man mondial al probei de săritură cu prăjina, care n-a reu
șit să se califice în finală. La această probă a ratat cali
ficarea și francezul Tracanelli, cotat, de asemenea, între 
favoriți.

Remarcabilă este performanța sulițașului sovietic lanis 
Lusis, care cucerește pentru a 4-a oară titlul de campion 
al Europei, Cu rezultatul de 90,68 m, el a obținut o victorie 
categorică, în timp ce recordmanul mondial, finlandezul 
Jorma Kinnunen, în formă slabă, a trebuit să se mulțu
mească cu locul 5. Un alt atlet sovietic, veteran al arenelor 
atletice, săritorul în lungime Igor Ter Ovanesian, a fost 
Pe punctul de a obține și el al patrulea titlu de campion 
european. Pentru aceasta i-a lipsit un singur centimetru 
care a permis lui Max Klauss (7,92 m, contra 7,91 m) să 
obțină medalia de aur. In concursul feminin s-a remarcat 
Renate Meissner-Stecher, învingătoare cu timpul de 11” 
4/10 în proba de 100 m plat (rezultatele probelor de sprint 
au fost influențate de un vint potrivnic, care bătea cu o 
viteză de circa 1 m pe secundă).

BUDAPESTA 12 (Agerpres).; 
— In prima zi a turneului in
ternațional de polo pe apă de 
la Budapesta, selecționata Ro
mâniei a întrecut cu scorul de 
9—4 (1—1, 1—1, 2—1, 5—1)
reprezentativa Suediei. Alte re
zultate : Ungaria — Bulgaria 
5—4: Olanda — R. F. m Ger-. 
maniei 2—1.

RIO DE JANEIRO 12 (Ager
pres). — Președintele Federa
ției internaționale de fotbal, 
Stanley Rous, a vizitat arenele 
de fotbal din Brazilia, unde vor 
avea loc meciurile marelui tur
neu internațional din anul 1972 
organizat cu prilejul împlinirii, 
a 150 de ani de la independența 
țări. Stanley Rous a declarat că 
stadioanele vizitate de el oferă 
excelente condiții pentru pro
iectatul „mini-campionat"' mon
dial de fotbal.

Echipa de tenis a României, 
alcătuită din Ilie Năstase, Ion 
Tiriac, Petre Mărmureanu șf 
Sever Dron, însoțită de căpita
nul nejucător Ștefan Georgescu, 
a părăsit ieri Capitala, cu des
tinația Sao Paulo, unde la sfir- 
șitul săptămînii viitoare va în- 
tilni echipa Braziliei în finala 
interzone a Cupei Davis.

LONDRA. — Un grup de 51 
de deputați laburiști a cerut) 
rechemarea din vacanță a par
lamentului pentru a dezbate 
„grava situație11 din Ulster. Ho- 
tărirea privind convocarea ex
traordinară a parlamentului re
vine însă guvernului, care ur
mează să se pronunțe în legă
tură cu cererea deputaților la
buriști.

OSLO. In prima jumătate a 
anului, în Norvegia a fost în
registrată o creștere a prețuri
lor cu 2,4 la sută. S-au scum
pit îndeosebi produsele alimen
tare, obiectele de primă nece
sitate, tarifele pentru servicii.

Tiparul — Întreprinderea poligrafică Hunedoara — Subunitatea Petroșani

PARIS 12 (Agerpres). — „Con- 
corde-00l“ — prototipul francez 
al avionului supersonic con
st riiit in colaborare de firme 
din Anglia și Franța — va e- 
fectua, in jurul datei de 15 
septembrie, un zbor de încer
care către America de Sud. A- 
cest zbor, probabil cu destina
ția Rio de Janeiro, va fi cel 
mai lung de pină acum si va

avea un caracter demonstrativ. 
Se precizează că nici una din
tre companiile /aeriene din a- 
ceastă zonă nu a prezentat pină 
in prezent opțiuni pentru a- 
chiziționarea unor aparate de 
acest tip: Cel mai lung zbor 
de încercare de pină acum al 
prototipului „Concordc-OOl" a 
fost cel efectuat pe ruta Tou
louse — Dakar.

HOUSTON. Examenele medi
cale arată că astronauții misiu
nii „Apollo-15" revin mai lent 
decît echipajele anterioare la 
starea normală a sănătății, a 
precizat un purtător de cuvînt) 
al medicului șef al corpului de 
astronauți. Acest fapt nu este 
însă îngrijorător, a adăugat el.

Astronauții au continuat marți 
trecerea în revistă a principa
lelor etape ale misiunii „Apollo- 
15” și au participat la identi
ficarea mostrelor de rocă sele
nară recoltate fără a fi fost fo
tografiate în prealabil.

DETROIT. O echipă de chi
rurgi americani, condusă de dr. 
Adrian Kanlrowitz. a implantat 
o inimă artificială — un nou 
model, diferit de cel experimen
tat de dr. Denton Cooley în 
1969 — unui pacient în vîrstă 
de 63 de ani. Deși bolnavul se 
afla într-o situație critică îna
inte de operație, după aceasta 
a fost înregistrată o ameliorare 
simțitoare a stării sănătății sale. 
Inima mecanică pare să se com
porte bine.

NEW YORK. Reprezentantul 
permanent la O.N.U. al Gui
neei a informat miercuri pe se
cretarul genera] și pe preșe
dintele Consiliului de Securitate 
pe luna în curs că guvernul 
său este gata să primească mi
siunea pe care Consiliul a ho

tei mită în această

40 396


