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Realizări de prestigiu, 
inițiative rodnice

ȘEDINȚA COMUNĂ 
A COMITETULUI CENTRAL AL PARTIDULUI COMUNIST ROMÂN, 

CONSILIULUI DE STAT SI CONSILIULUI III MINIȘTRI AR 
REPUBLICII SOCIALISTE ROMÂNIA

Prezență 
la u

întreprinderea de industrie 
locală Petroșani se va număra 
în acest an printre expozanții 
la pavilionul național al bu- 
nurilor de larg consum. După 
cite am fost informați. în stan
dul rezervat acestei întreprin
deri din municipiul nostru vor 
f expuse o serie de produse 
noi, realizate. la cererea earner 
nilor muncii din Valea Jiului. 
Printre acestea se numără pro
totipul unei garnituri de mo
bilă destinată camerelor pen
tru tineret, un garaj demonta- 
bil pentru autoturisme, aragaz 
de voiaj din trusa căruia nu 
vor lipsi, bineînțeles, reșeui și 
butelia, precum și un radiator 
cu dimensiuni mici pentru în
călzirea cortului, veioze gen — 
lampă de miner, tablouri cu 
întârzie și alte obiecte de uz 
gospodăresc.

Toate aceste exponate sînt 
deja pregătite,’ ceea ce consti
tuie un succes al colectivului 
întreprinderii in cinstea zilei 
de 23 August.

----♦----

„Pîine
Vrem să vă vorbim 

pe scurt despre două 
colective de mineri ve
cine de abataj, una lu
crează la -camera” 3, 
cealaltă la 2. în blocul 
ITI, stratul 3, la mina 
Dîlja. Cu toții știu că 
ele se află într-o tena
ce și rodnică întrecere, 
fapt care mulțumește 
atît pe oamenii celor 
două brigăzi cit și y- 
nitatea din care fac

și sare" din adîncuri
parte. O nouă etapă a... 
disputei lor a începui 
chiar cu data de 1 ia
nuarie a acestui an de 
intrare sub bolta de 
lumină a unui nou cin
cinal. De atunci, străda
niile brigăzilor conduse 
de vrednicii mineri Ște
fan Ghioc și Petru 
Scredean s-au transfor
mat în fruct bogat de 
„diamant negru", „cu
les” pe fronturile odîn-

cului. Fruntașă, pînă 
acum, e prima brigadă 
care a acumulat un 
spor de cca. 3 000 de 
tone, cu o depășire me
die de randament de 
700 kg/post, ceea ce în
seamnă o proporție de 
realizare a normei de 
peste 113 la sută. E un 
bilanț, care îi face cin
ste. Vecina de abataj, 
brigada lui Petru Scre
dean e și... vecină de

succese în muncă. Pînă 
acum plusul acesteia 
se ridică la peste 1600 
de tone, depăși ndu-și 
randamentul de 442 
kg/post.

...Două brigăzi în în
trecere. integrate emu
lației generale care a 
cuprins întregul popor 
doritor să primească cu 
„pîine și sare", omeneș
te. (adică cu frumoase 
și substanțiale realizări), 
sărbătoarea Eliberării.

„TROFEUL 
HĂRNICIEI"

Pentru antrenarea uteciști- 
lor la realizarea sarcinilor 
de producție și a angajamen
telor colectivelor de muncă pe 
acest an, Biroul Comitetului 
municipal U.T.C. a lansat, 
încă din luna ianuarie, o în
trecere pentru desemnarea 
celei mai bune organizații 
U.T.C. din sectoarele produc
tive ale exploatărilor minie
re, întrecere dotată cu 0Tro- 
feul hărniciei*. Criteriile care 
stau la baza acestei întreceri, 
în stabilirea punctajului și 
a organizației fruntașe au 
fost următoarele : stadiul re
alizării sarcinilor de produc
ție lunare, respectarea disci
plinei în procesul de produc

ție, preocuparea pentru ri
dicarea măiestriei profesio
nale, pentru promovarea teh
nicii noi, mobilizarea tineri
lor la acțiunile de muncă 
voluntar-patriotică.

In întrecere au fost anga
jate 31 de organizații U.T.C. 
din sectoarele miniere ale 
Văii Jiului ce însumează a- 
proape 1 700 de tineri. In ur
ma punctajului obținut, la 
sfîrșitul primei etape a în
trecerii, ce se încheie în 
preajma zilei de 23 August, 
conduc în clasament organi
zațiile U.T.C. de la sectorul 
IV E. M. Vulcan cu 4 660 
puncte, organizația de la sec
torul IV E. M. Lupeni cu

3 513 puncte și organizația 
sectorului III de la aceeași 
exploatare cu 3 440 puncte.

Aceste punctaje înseamnă 
de fapt e participare activă 
a tinerilor la activitatea pro
ductivă a sectoarelor respec
tive, disciplina manifestată 
în timpul programului de 
lucru precum și volumul 
mare de ore de muncă pa
triotică prestate de uteciști, 
sînt concretizate prin impor
tante economii ! 69 000 lei
la sectorul IV E. NI. Vulcan 
și 32 700 lei la sectorul IV 
E. M. Lupeni.

întrecerea continuă, fiecare 
din cele 31 de organizații 
U.T.C. avînd posibilitatea să 
aspire în continuare la ..Tro
feul hărniciei*.

Ion BARB, 
Președintele Consiliului 
tineretului muncitoresc 

al Comitetului municipal 
Petroșani al U.T.C.

Desigur, la rezultatele fru
moase obținute de brigada lui 
Ion Vasile de la mina Petrila 
în producția de cărbune, șe
ful de schimb Ion Dupir cu o 
parte din ortaci au motive 
de... discutat.

Foto 1 I. LICIU

Azi, la radio 
și televiziune

Astăzi, în jurul orei 9,30, 
posturile noastre de radio și 
televiziune vor transmite di
rect de pe platoul din fața 
Monumentului Eroilor Patri
ei, Adunarea populară orga
nizată cu prilejul împlinirii 
a 150 de ani de la mișcarea 
revoluționară condusă de Tu
dor Vladimirescu și festivi
tatea absolvirii Academiei 
Militare și înălțării la gradul 
de locotenent a absolvenților 
școlilor militare de ofițeri 
activi.

In ziua de 19 august a avut loc ședința comună a Comitetului 
Central al Partidului Comunist Român, Consiliului de Stat și a 
Consiliului de Miniștri ale Republicii Socialiste România, prezi
dată de tovarășul Nicolae Ceaușescu, secretar general al Partidu
lui Comunist Român, președintele Consiliului de Stat al Repu
blicii Socialiste România.

La ședință au participat șefii de secții de la C.C. al P.C.R. și 
adjuncții acestora, conducătorii organizațiilor și instituțiilor cen
trale, ai organizațiilor de masă, redactori-șefi din presa centrală.

La punctul intîi al ordinei de zi, tovarășul Ion Gheorghe 
Maurer, membru al Comitetului Executiv, al Prezidiului Perma
nent al C.C. al P.C.R., președintele Consiliului de Miniștri, a pre
zentat informarea cu privire Ia activitatea delegației guverna

mentale a Republicii Socialiste România la cea de-a XXV-a se
siune a Consiliului de Ajutor Economic Reciproc, ținută la Bu
curești la 27—29 iulie a. c., și cu privire la Programul complex 
al adincirii și perfecționării in continuare a colaborării și dezvol
tării integrării economice socialiste a țărilor membre ale C.A.E.R., 
adoptat la această sesiune. A fost adoptată în unanimitate hotă- 
rîrea prin care se aprobă activitatea delegației române la această 
sesiune.

La punctul al doilea al ordinei de zi, tovarășul Nicolae 
Ceaușescu a prezentat informarea cu privire la vizita delegației 
de partid și guvernamentale a Republicii Socialiste România in 
țările socialiste din Asia. A fost adoptată în unanimitate hotărire? 
prin care se aprobă activitatea desfășurată de delegație.

HOTĂRIRE A
Comitetului Central al Partidului Comunist Român, 

Consiliului de Stat și Consiliului de Miniștri 
cu privire la activitatea delegației 

guvernamentale a Republicii Socialiste România 
la Sesiunea a XXV-a a C.A.E.R.

Reunite in ședința comună 
din 19 august 1971, Comitetul 
Central al Partidului Comunist 
Român, Consiliul de Stat și 
Consiliul de Miniștri aie Re
publicii Socialiste Romania, au 
luat cunoștință de informarea 
prezentată de tovarășul Ion 
Gheorghe Maurer, membru al 
Comitetului Executiv, al Prezi
diului Permanent al C.C. al 
P.C.R., președintele Consiliului 
de Miniștri aT Republicii So
cialiste România, cu privire la 
participarea delegației guver
namentale române ia lucrările 
celei * de-a XXV-a Sesiuni a- 
Consiliului de Ajutor Econo
mic Reciproc, ținută ’a Bucu
rești între 27 și 22 iulie a.c., 
și cu privire la „Programul 
complex al adincirii și perfec
ționării în continuare a cola
borării și dezvoltării integrării 
economice socialiste a țărilor 
membre ale C.A.E.R.”, adoptat 
la această sesiune.

Comitetul Central al Parti
dului Comunist Român, Consi

liul de-Stat și Consiliul de Mi
niștri ale Republicii Socialiste 
România aprobă activitatea 
delegației române ia sesiunea 
a XXV-a a C.A.E.R, conside- 
rînd că ea corespunde întru- 
totul liniei politice trasate de 
Congresul al X-lea al partidu
lui in vederea dezvoltării con
tinue a relațiilor de colaborare 
și cooperare economică și teh- 
nico-științlfică cu țările mem
bre ale C.A.E.R., cn toate ță
rile socialiste.

Comitetul Central al Parti
dului Comunist Rămân. Consi
liul de Stat -șr Consiliul de 
Miniștri acordă © importanță 
deosebită Programului complex 

‘ale cărui prevederi sînt îndrep
tate spre lărgirea relațiilor de 
colaborare în cadrul Consiliu
lui de Ajutor Economic Reci
proc, în scopul sporirii potenția
lului economic al fiecărei țări 
participante, creșterii mai rapide 
a forțelor de producție în toate 
statele membre, apropierii și 
egalizării treptate a niveluri

lor lor de iezvclia-.e econom.- 
că, in intcres ij întăririi unită
ții țărilor socialiste.

In ședința cumu.ia s-a subli
niat ca m Programul complex 
se au o caracterizare justa și 
necesară procesului ee inte
grare economică a țărilor so
cialiste, delimitinl-o în mod 
principial ac integrarea capi
talistă. Programul complex 
prevede că îdîncirea și per
fecționarea in continuare a co
laborării și dezvoltarea inte
grității economice socialiste a 
țărilor membre ale C.A.E.R. se 
vor înfăptui și în viitor în 
conformitate cu principiile in
ternaționalismului -socialist* pe 
baza respectării suveranității 
de s.cd, Tidependențe: și inte- 
reseloi naționale, neamestecu
lui în treburile interne ale ță
rilor, egalității depline în drep
turi, avantaj vini reciproc și 
întrajutorării tovărășești. Ex
periența istorică a confirmat 
pe deplin forța vitală a aces
tor principii marxisr-leniniste

ale relațiilor interstatale de 
tip nou, care corespund cerin
țelor obiective ale consolidă
rii construcției socialiste în 
fiecare țară și ale dezvoltă
rii sistemului mondial socia
list, contribuie la crearea unei 
baze trainice pentru o colabo
rare internațională largă și 
fructuoasă.

Pornind de la experiența co
laborării în cadrul C.A.E.R., 
acumulată în cursul celor pes
te două decenii de existență 
a acestei organizații. țările 
membre au convenit în unani
mitate ca întreaga activitate de 
înfăptuire a Programului com
plex să se desfășoare în con
formitate cu prevederile Sta
tutului Consiliului de Ajutor E- 
conomic Reciproc si cu hotărî- 
rile celei de-a XXIII-a Sesiuni 
(speciale) a Consiliului. In con
formitate cu principiile rela
țiilor de tip nou dintre țările 
socialiste. Programul complex

(Continuare in pag. a 4-a)

HOTĂRÎREA
Comitetului Central al Partidului Comunist Român, 

Consiliului de Stat și Consiliului de Miniștri 
cu privire la vizita oficială 

de prietenie a delegației de partid și guvernamentale 
române în țările socialiste din Asia

Ziua de 23 August 1944 tră
iește in conștiința poporului ro
mân ca cea mai mare sărbătoa
re națională, sărbătoarea elibe
rării României de sub jugul 
fascist și începutul revoluției 
populare. Insurecția armată este 
cunoscută în istoria țării noas
tre ca fiind rodul acțiunii unite 
a celor mai largi forțe poli
tice naționale, armatei, forma
țiunilor patriotice, al adeziuni: 
depline la lupta antifascistă a 
maselor populare. In înfăptui
rea acestui act de importanța 
crucială pentru destinul Româ
niei, rolul conducător l-a avut 
clasa muncitoare și avangarda 
sa rev duționară — Partidul Co
munist Român. Este meritul is
toric al Partidului Comunist Ro
mân— . arătat in raportul la cel 
de-âl X-iea Congres al P.C.R- 
tovarășul Nicolae Ceaușescu — 
că. în aceste grave Împrejurări, 
a reușit să găsească caiea pen
tru colaborarea cu toate for
țele antifasciste, în vederea răs
turnării dictaturii militaro-fas- 
ciste, scoaterii României din 
războiul antisovietic și alătură
rii sale coaliției antihitleriste, 
dezvoltării democratice a țării. 
Rezultatul acestei politici s-a 
concretizat în realizarea Fron
tului Unic Muncitoresc, in u- 
nirea forțelor democratice, în 
stabilirea colaborării cu cercu
rile militare, inclusiv monarhia.

Documentele existente în ar
hivele din județul nostru atestă 
9 largă participare a muncito
rimii miniere la acțiunile de 
pregătire și înfăptuire a insu
recției armate, conduse de 
P.G.R. Ca și în celelalte ju
dețe ale țării, acțiunile mase

lor de mineri hunedoreni ca 
parte integrantă a luptei anti
fasciste generale, organizate și 
conduse de P.C.R., s-au desfă
șurat în condițiile stării de a- 
sediu și a legislației fasciste — 
în virtutea cărora fusese inter

rate de această evoluție, orga
nele de poliție continuau să-și 
informeze forurile că: „miș
carea comunistă este tot mai 
pronunțată in localitățile din 
Valea Jiului și în special la

MINERII 
VĂII JIULUI 

ÎN AUGUSTUL 
DE FOC

zisă orice activitate politică — 
celor mai crunte persecuții .și 
permanentelor amenințări cu 
concediere și tîrîre in fața 
curților marțiale.

Incepînd cu anul 1943 — și 
mai ales din toamna acestui 
an — întreaga muncă a parti
dului comunist a fost desfășu
rată în spiritul planului de pre
gătire și înfăptuire fi insurec
ției armate. Aceasta a devenit 
o necesitate reală, la ordinea 
zilei, dat fiind că atitudinea de 
nemulțumire față de regimul 
fascist și față de continuarea 
războiului hitlerist devenise ge
nerală, iar dorința de a înlă
tura această stare de lucruri lua 
forme tot mai concrete. îngrijo

Lupeni, Vulcan, Aninoasa, Pe
troșani și Petrila. Membrii miș
cării comuniste mai activează 
destul de intens și printre lu
crătorii de la Atelierele C.F.R. 
Simeria și Petroșani, precum și 
la Uzinele de fier Hunedoara".

Semnalînd că marea majori
tate a muncitorilor din această 
parte a județului „nutresc idei 
comuniste’*, poliția din Lupeni 
atrăgea atenția asupra faptului 
că ci (minerii — n. n.) urmă
resc cu multă simpatie faptul 
,.că situația frontului s-a schim
bat foarte mult față de anul 
trecut (1942 — n. n.)“ și că aș- 

’teaptă cu nerăbdare eliberarea 
țării de sub jugul fascist. In 
mai multe localități din județ

se răspîndesc manifeste cu 
titlul ; „Vrem alungarea nem
ților din țară’*. Biroul de si
guranță din Deva informează 
chestura de poliție că „solda
ți! și ofițerii români, fără tra
gere de inimă, sînt tîrî ți pe 
frontul de răsărit pentru o 
cauză străină de interesele po
porului", iar în altă parte se 
consemnează că „soldații ro
mâni se opun de a mai lupta 
pentru frontul de răsărit*.

In această stare generală de 
nemulțumire se desfășoară lupta 
minerilor sub conducerea orga
nizațiilor P.C.R. din acest ju
deț, manifestată prin nemulțu
miri și conflicte de muncă, gre
ve și sabotaje împotriva mași
nii de război și a conducerii 
întreprinderilor militarizate, prin 
refuzul de a plăti costul „îm
prumutului de înzestrare" și pă
răsirea lucrului, executarea în
ceată sau de proastă calitate 
a muncilor și refuzul de 
a lucra peste 8 ore. prin ac
țiuni în vederea pregătirii insu
recției. care vor trece împre
ună cu munca pentru făurirea 
Frontului Patriotic Antifascist, 
pentru unirea frămînțărilor ță
rănești și a protestelor intelec
tualității cu acțiunile muncito
rești. într-un front larg anti- 
fas :st. antihitlerist.
‘Asemenea numeroase acțiuni 

care au avut loc — după cum 
se ș'.ie — în mai multe centre 
muncitorești din județul Hune
doara, au determinat autorită
țile polițienești să raporteze fo-

Nicolae WARDEGGER

(Continuare in pag. a 3-a)

In ședința comună din 19 au
gust 1971, Comitetul Central al 
Partidului Comunist Român, 
Consiliul de Stat și Consiliul 
de Miniștri ale Republicii So
cialiste România au luat cu
noștință de informarea prezen
tată de tovarășul Nicolae 
Ceaușescu, secretarul general al 
partidului, președintele Consi
liului de Stat, asupra vizitei o- 
ficîale de prietenie a delega
ției de partid și guvernamen
tale române în Republica Popu
lară Chineză, Republica Popu
lară Democrată Coreeană, Re
publica Democrată Vietnam și 
Republica Populară Mongolă, 
precum și asupra întîlnirilor și 
convorbirilor avute cu condu
cătorii poporului cambodgian.

Comitetul Central al Parti
dului Comunist Român. Consi
liul de Stat și Consiliul de Mi
niștri ale Republicii Socialiste 
Remania aprobă și dau o înaltă 
apreciere întregii activități des
fășurate de delegația română 
cu-acest prilej, contribuției deo

sebite aduse de tovarășul 
Nicolae Ceaușescu, conducătorul 
delegației, la reușita acestei vi
zite.

Vizita delegației de partid și 
guvernamentale române în ță
rile socialiste din Asia se in
tegrează organic în linia ge
nerală a politicii externe și ac
tivitatea internațională a parti
dului și statului nostru, cores
punde întrutotul principiilor 
fundamentale și orientării sta
bilite de Congresul al X-lea al 
Partidului Comunist Român, de 
dezvoltare a prieteniei, alian
ței și colaborării multilaterale 
cu toate țările socialiste, de 
luptă împotriva imperialismu
lui, a colonialismului și neoco- 
lonialismului. de participare ac
tivă la soluționarea probleme
lor internaționale contemporane 
corespunzător intereselor popoa
relor și cauzei păcii.

Vizita și rezultatele ei repre
zintă un moment de cea mai 
mare însemnătate în dezvolta
rea prieteniei și colaborării

frățești dintre România și ță
rile socialiste din Asia, dintre 
partidele și popoarele noastre, 
deschizînd noi căi pentru adîn- 
cirea cooperării și colaborării 
reciproce, pentru amplificarea 
relațiilor politice, economice, 
tehnico-științifice și culturale 
dintre statele noastre. Ședința 
comună a indicat Consiliului de 
Miniștri, tuturor organelor de 
stat, precum și organizațiilor 
obștești să înfăptuiască întruto
tul sarcinile rezultate din con
vorbirile și înțelegerile reali
zate cu prilejul vizitei, să ac
ționeze pentru dezvoltarea pe 
toate planurile a colaborării și 
cooperării cu țările vizitate.

Comitetul Central a] Partidu
lui Comunist Român. Consiliul 
de Stat și Consiliul de Miniș
tri apreciază că această acțiune 
a partidului și guvernului nos
tru este pe deplin corespunză
toare intereselor Partidului Co
munist Român și poporului ro
mân, ale partidelor și popoare
lor frățești din țările respec

tive. Vizita delegației româ,.e 
este încă o expresie a politicii 
constante a partidului și sta
tului nostru de dezvoltare a 
legăturilor prietenești cu toate 
țările socialiste pe baza prin
cipiilor marxism-leninismului, 
ale internaționalismului socia
list, ale respectării independen
ței și suveranității naționale, 
egalității în drepturi, nefolosirii 
forței sau amenințării cu forța, 
neamestecului în treburile in
terne, întrajutorării tovărășești. 
Ea a prilejuit o reafirmare pu
ternică a poziției internaționa
liste a partidului nostru, a preo
cupărilor sale de a acționa 
neabătut pentru depășirea di
ficultăților și normalizarea rela
țiilor dintre țările socialiste și 
partidele comuniste, pentru re
facerea și întărirea unității sis
temului mondial socialist, a 
mișcării comuniste și muncito
rești internaționale, a tuturo^j

(Continuare în pag. a 4-a)

Constructorii brașoveni de autocamioane și tractoare 
au prezentat tovarășului Nicolae Ceaușescu, conducătorilor 

de partid și de stat cele mai noi tipuri de mașini
In aceste zile premergătoare 

sărbătorii eliberării patriei, cînd 
întregul nostru popor întîmpi- 
nă prin noi și importante suc
cese în muncă măreața zi de 
la 23 August, îndeplinind și de
pășind prevederile planului și 
angajamentele luate in între
cerea socialistă, și constructorii 
de autocamioane și tractoare se 
prezintă cu un bilanț bogat de 
realizări.

De pe banda de montaj a 
cunoscutei uzine brașovene 
„Steagul Roșu* au ieșit primele 
autocamioane de mare tonaj — 
12 tone, cu motor Diesel, iar 
specialiștii Institutului de cer

cetări și proiectări pentru au
tovehicule și tractoare, împre
ună cu uzina „Tractorul*, au 
pregătit prototipul unui nou 
tractor Universal de 55 C.P.

Aceste noi succese, mărturie 
a hărniciei și priceperii teh
nice a constructorilor noștri de 
mașini, a transpunerii in viață 
a indicațiilor date de conduce
rea partidului, personal de se
cretarul general cu prilejul re
petatelor vizite de lucru fă
cute în aceste unități, au 
fost înfățișate cu justificată 
mîndrie, tovarășului NICOLAE 
CEAUȘESCU, celorlalți condu
cători de partid și de stat.

Pe platoul din fața sediului 
Comitetului Central al Parti
dului Comunist Român, con
structorii brașoveni au adus joi 
la amiază, cinci exemplare din 
noile autocamioane, precum și 
prototipul tractorului amintit.

Pentru a sta de vorbă cu 
constructorii și specialiștii din 
această ramură dc producție 
și a vedea în stare de func
ționare aceste moderne mașini, 
au 'venit, dc asemenea, tova
rășii" Ion Gheorghe Maurer, 
Emil Bodnaraș, Manca Măncs- 
cu, Paul Niculescu-Miz.il, 
Gheorghe Pană, Gheorghe Ra
dulescu, Virgil Trofin, Ilie Ver-

dcț. Maxim Berghianu, Florian 
Dănălache, Constantin Drăgan, 
Emil Drăgănescu, Janos Fa- 
zekas, Petre Lupu, Dumitru 
Popa. Leonte Răutu, Gheorghe 
Stoica, Vasile Vîlcu, Ștefan 
Voitec, Iosif Banc, Mihai Dalea, 
Miu Dobrescu, Aurel Duca, Ion 
Iliescu, Ion Ioniță, Vasile Pa- 
tilineț, Ion Stănescu, Mihai Te- 
lescu, Mihai Marinescu.

Erau de față tovarășii loan 
Avram, ministrul industriei 
construcțiilor de mașini, cadre 
dc conducere din acest minister 
și din centrala de autocamioa-

(Continuare in pag. a 4-a)
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Roadele strădaniilor
necontenite

voibele

oveom

s-o

Pe

Dialog etic

loon 
mă

ore o 
nrcă. 
to" :

■ sole 
incrc-

părăsi 
de 
îmi

in fota
Invenția 

deși (eh- 
„modes-

co. Ic începui, 
o privit cu 

încercările lui 
obicei”!

pot enumere 
cuDrinde ocest

PATRIE. Dor. 
conteora otit

sloțiuni 
moi 
oles 
care 
grai

deci în foto 
și

răspuns 
întrebărilor

să-l uit. 
cunoscut 

vorbit

se montează 
utiloj pe core 
noostro vieo- 
OMKT-IO. Ce

ajutorul primit din partea 
o 

Mî-om dat 
om în față 

core.

aproximativ două- 
înovotii ale 
de înte’es i

de a 
comitetului 
secretarul 

mino amintindu-mi.
nu uitați de inven- 
noslru. Oricum, e 
inventator ol Pe-

A-ți iubi patria înseamnă a o sluji prin faptele taie de a cu zi
NICOLAE CEAUȘESCU

libertății, a independentei pa
triei sale. Faptele înseamnă 
totul pină la urmă.

— Numai in acest caz ?
- Nu !

Fentru că 
patrie nu 
mult daco 
fapte. . <
unui om 
beosco I 
patrie, piin cuvinte 
care nu 
ei. pentru 
aostea de patrie trebjîe dove
dită.

In toote cozurile. 
nici drogosleo de 

valooieoză prea 
nu e exprimata prin 

Ce valorează 
i core poote să vor- 
foorte frumos desote 

mori, dor 
face nimic in folosul 

înflorirea ei ? D'O-

— Ce înseamnă patria, tovo- 
reșe Onuț ?

— Potrio ? Un cuvint more, 
humos. chiar foarte frumos... 
Un cuvint core exprimă ceea 
ce ce omul moi scump in su
flet : credință și devotament 
pentiu tot ceea ce il încon
joară, totul spre core ospiro in 
violă.

— Și anume ?
— Anume totul : fabricile și 

uzinele, munții și codrii, c'm- 
piile cu holdele roditoare, bo
găția strofelor de cărbune, 
crosele noostre in plină dez.ol- 
sare. școlile în core învață co
piii noștri, frumcosele
de pe litoralul morii si 
oles oomenii. Do. moi 
oamenii, semenii noștri 
vorbesc frumosul si dulcele 
românesc, oamenii core au ia
cul și foc să înflorească a- 
ceosto țcră si să-i meargă ves
tea peste tori si măr ; oomenii 
care făuresc orin hărnicia și 
iscusința lor bunurile moterio- 
le sou core apără cu strășnicie 
hotarele țării, oomenii care au 
creot duioosele noostre bolode 
și creeozo și azi opere co-e 
fo^ cinste neamului nostru.

Ei, si așa se 
încă multe Mult 
frumos cuvin! — 
după mine, nu

știi să enumeri. Lo oceosla 
se pricepe si un copil de scoo- 

elementoră...
— Dar ce anume, tovarășe 

f
Contează ce ore omul 
in suflet, cind rostește 0- 
cuvînt si nu numci cind

. PATRIA
ÎNSEAMNĂ 

OMIJI 
ÎNSUȘI

so

Io

Onuț

oici
cest
il rostește, ci intotdeouno. me- 
tm. zi și noopte. cind lucieo- 
zo seu merae pe strodă. intre 
oomeni, cind orive^’e frumuse
țile meleagurilor noostre...

întotdeauna omul- Șî 
simte...

- Do. 
bine zis. 
de rare < 
limentul 
foto o’e 
fru că 
socotit sou se Doote socoti om 
adevărat ocelo core nu ate, 
sou nu trăiește ocp$t frumos 
sentiment ol iubirii de tară ? 
După mine un om lipsit rl» acest 
sentiment e doar pe «umătote 
om. Nu-i om intrea. Deci fie
care trebuie 
taro, patria.
beste pe sine insusi. Doar prin 
tot ce are el moi bun. prin 
tot ceea ce o servește e legat 
de pămintul din roadele că
ruia trăiește, de ocrul pe care-l 
respiră.

- Deci cele două noțiuni se 
suprapun, se identifică - pa
trie și om... Deci fiecare e 
dator să-si iubească patria ca 
pe sine însuși..

— Da. Moi mult chior. Pen
tru că, fiecore. docă i se cere, 
trebuie să fie goto de sacri
ficiul suprem pentru apărarea

$îmte, trăiește moi 
un sentiment fără 

omul nu-i om — se ri
de droooste. de iubire 
po'rîe. de oopor. Pen- 
mă întreb : coote fi

să-și Iubească 
oso cum se iu-

a

Interlocutor : ION ONUȚ, 
miner șef de brigadă, 

E. M. Lupeni

obotoj. 
miner potrio

vorbind...
vorbind : să-ți 

locul de muncă. 
Fiindcă pentru 

inseomnă in

— Cum anume ?
- Foarte bine ! Muncind.
— Minerește
— Minerește 

faci datoria Io 
in 
un
primul ri.nd obotojul, frontul de 
cărbune. Stratul e o bogăție o 
patriei. Dor acolo sub pămînt 
eo nu are valoare. Stratul, căr
bunele. trebuie volorificot. tri
mis Io ziuă, expediat cocserii- 
lor, deci pus în slujba econo
miei noționole. Aceosto înseam
nă o sluji 
țara : să 
t“l° tale 
general 
aenlru o 
musetile.

potrio. iubire de 
înscrii prin fop- 

zi cu zi in efortul 
întregului popor

te 
de 
al 

spori bogățiile, f'U- 
mindrio tării 'ole.

— Dumneavoastră. brigada 
pe care o conduceți, ați con
ferit substanță cuvintelor prin 
faptele dv., 
care 
tele de întrecere. Dar, înțele
gem că faotele. 
curente, 
catie : 
ză succesele de viitor, 
viitorul inseomnă exigențe 
sporite. Fontele dv. de azi răs
pund exigențelor de miine ?

— Situația brigăzii noastre 
răspunde acestui deziderat. Nu 
ne preocupă doar cit realizăm 
azi ci. dincolo de norma zil
nică. vedem și ziua de miine. 

In prezent, in obotojul nostru

prin cărbunele cu 
v-ati onorat angajamen-

rezultatele
!, mai poartă o semnifi- 
anticipează, prefigurea- 

succesele de viitor. Or. 
noi,

de pe stratul 5 
cel moi modem 
l-a avut mino 
dotă : complexul
vo insemno oceosta ? Că pro
ductivitatea muncii noostie vo 
fi de aproope 3 ori mai mare 
decit pină acum, cind am lu
crat cu cite 8 tone pe post.

— Ce semniiicație acoida 
brigodo dv. acestui eveniment ?

— In primul rînd, introduce
rea noului utiloj semnifică a- 
tenția. grija pe care o poartă 
partidul. statul îmbunătățirii 
condițiilor de munco ale mine
rilor. Vedeți, cu noul utiloj noi. 
minerii devenim moi mult me
canici. Muncile cele moi grele : 
tăierea, încărcarea cărbunelui, 
transportul, inclusiv armarea le 
va executo mecanismul. Stou și 
mă gindesc : cu vreo 15 ani 
in urmă, cind m-oni angoiot 
lo mina, aveam co unelte cio
canul de obotaj și lopolo și nu 
voi uita niciodolă cit mă căz
neam să trag după mine prin 
preobotaje stiloii de lemn pen
tru ormore. Atunci .omul si 
tono“ em de'':’o pe bazin. E 
o diferență ! Dor aceste dife
rente sint vizibile nu 
munco, ci și In vioțo 
Atunci stoteom intr-o 
azi locuiesc înlr-un 
ment, intr-un bloc cu 
centrala. De fapt nici 
aojoți nu mor stou in 
Cind om venit la mino r.u om 
avut nici pregătire dar nici 
vreun țel precis in violă. Acum 
conduc un obotoj fron-ol de 
180 de metri core este dotat 
cu cel moi modem utiloj. Iotă 
ce semnifică deci acest eveni
ment : morile schimbări pe care 
le-au odus onii care ou trecut 
de lo Eliberare, anii socialis
mului în munco și viola mine
rilor. Sint schimbări profunde 
care ne conferă sotisractii - 
mindrio patriotico ce ne to
nifică elonul patriotic, inițiati
va, hotorireo de o na consacra 
toote forțele pentru a ne (oce 
dotoria în postul nostru, pe 
frontul cărbunelui, de o ioari- 
iî si folosi Io maximă caoaci- 
tate mijloacele tehnice cu căra 
sintem dotați în vedereo spori
rii rodniciei muncii noostre.

— Așadar, mindrio patriotică 
presuDune și răspundere pa
triotică.

— Do, răspundere și inițiati- 
in muncă, căutări neobosi- 

bine, 
eficiență maximă, răspun-

numai in 
noostiă 
barocă, 
oparta- 
incălzire 
noii on- 

boroci.

k
Ioan Mathe cu colegul său de echipă Matei Popescu unul din ajutoarele 
de nădejde Ia un consult asupra invenției.»

Este
necesar
sa se 
înțeleagă 
clar, 
de către 
toată 
lumea, 
că tovarășii 
care sînt

înainte 
sediul 
partid, 
slrinse

- Ș' 
taiorul 
primul 
trilei...

Nu
Imi ero deja 
din cile mi 
despre el.

L-om găsit 
șui cu pricina in 
de perforotoore o 
rului mecanic, printre 
leaii lui din echipă, 
statură miilocie. nici 
deoorte de a arăta 
sta pe core o ore. 
ochii de-o limDfrzime 
osteotolă o 
omobililote 
nonUrp ;

— Ne aflăm 
unei 
unui

lăcătu- 
secția 
atelie- 

co- 
De 
pe 

vir- 
cu 

ne- 
cu

invenții
inventotor. 
denumire, 
destul de

..Dispozitiv pentru 
captarea prafului la per- 
lorojul in suitei “. Inven
tatorul poorto și el 
nume comun, Io

un 
fel de

modest : loan Malhe. 
Spuneți-mi, loan Mothe, 
de cind vă preocupă 
acest dispozitiv ?

— De multă vreme in 
Valea jiului, ca și la aite 
exploatări miniere din 
țară se caută soluții pen
tru captarea prolului de 
piatră la perforajul in 
suitori. Pe mine m-a pa
sionat această lucrare de 
trei ani încoace. Fiind 
zi de zi legat de intre- 
tinerea si reoarareo ner- 
forotoarelor, le vedeam 
de fiecare dată aii! avan
tajele cit si dezavantaje
le. Cu spririnul conduce
rii minei si ol colegilor, 
după nenumăratele eșe
curi înregistrate in primii 
doi ani, ștrădoniile mi-au 
fost încununate de suc
ces. De curind am fost 
înștiințat de Consiliul Na
tional Stiintilic in legă
tură cu brevetarea inven
ției.

Aveam în fata mea in
tr-adevăr un inventator. 
L-om urmărit otent. 
reținut simplitatea 
care imi vorbea 
dispozitivul său.

colegilor din echipă, 
conducerii, 
seomo că 
acel comunist pe 
noul îl foce să persisle. 
cu tenocitote in ceea
ce-și propune. Și ‘ntot-- 
deouno o 
roade.

Am aflat 
conducerea 
scepticism 
dor cunoscindu-i 
de-o duce la bun sfirsit 
orice lucru început î-o 
acordat ojutorul necesa-. 
La cele 
zeci de 
e lesne 
dereo cîstlaoto.

La despărțire, 
Mothe o ținut să 
asigure :

— Bucuria mea

om 
cu 

despra 
despra

pentru 
reolizoreo acestei invenții 
este cu otit moi more, cd 
cit o fost confirmată 
ocum, in preajma zilei de 
23 August. Aceosto bucu
rie, este, deopotrivă otit 
a mea cit și a colectivu
lui minei noastie.

I. LICIU
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vă 
te pentru o lucra mai 
cu 
dere și intolerantă fotă de su
perficialitate, chiul sau alte 
acte incompatibile cu demni- 
tateo de miner, cu convingeri
le noastre comuniste.

Și închei cu ceea ce am în
ceput : patria înseamnă omul, 
munca, responsabilitatea ți dă
ruirea lui pentru a face socie- 
tateo mai bogată, mai mindră, 
mereu mai frumoosă.

I. DltBEK

yCURENTUL DE OPINIE"
Este de semnalat interesul 

crescînd manifestat de oame
nii muncii pentru transpune
rea în viață a măsurilor me
nite să conducă la instaurarea 
unui climat de muncă și de 
viață tot mai sănătos, pentru 
înlăturarea oricăror manifestări 
contrare eticii noi. socialiste, 
a fenomenelor de parazitism. 
a actelor necinstite care facili- 
!f> . ->v hități sociale do orice
natură Tot mai mulți cetă
țeni - insti’i. de d ferite virste 
și preocupări se alătură dezba- 
'-riia,- ample ce au loc în co
loanele ziarelor.
opiniile luind. 
cale, atitudinea 
potriva acelora 
îndreptățiți să 
de la societate, 
cietâții nimic, 
tfștiguri nemuncite. 
Vurj necuvenite. Din 
sosite la redacție, este semni- 
(icativă cea semnată de s.Ja- 
rialii M Vălureanu și E. Mo- 

** cofan de la I.L.H.S. Uricani în 
care, abordînd pe 
sugerată de articolul 
tu) de opinie" publicat în 
gina _Individ-colecti v i tate* 
13 august, se spune.
nJteTp :

„Cele relatate 
„Curenliil de 
de tovarășul 
cti sînt cit Se 
Mulți dintre 
atitudini, comportări de genul 
retor semnalate, oamenii por
niți no rănătuială. dornici să-si 
facă a^erî pe spinarea altora, 
manifestîndu-și în același t:mP 
d:^nretu| față de salariații ta
re muncesc cinstit. In »najo- 

cazurilor, faptele lor 
sin» sancționate in mod exem
plar Minciuna, furtul, excro- 
rherîa parazitismul

viață lungă. Se întimplă însă, 
ca. uneori, ele să treacă neob
servate tocmai pentru 
torii lor au un „dar” 
de a se face crezuți ca 
cinstiți. corecți. deși
lita'e nu sînt decit paraziți ai 
societății. \r trebui privit mai 
atent modul cum acești oameni

că au- 
anumit 
oameni 
în rea-

greu 
s tua- 
lipsit 
con- 

. pre-
iiecins-

POSTA PAGINII Cunoscînd pericolul 
indic i/i necinstiți este 
ca in jurul lor să se 
o puternică opinie 
le combată manifeslă-

își exprimă 
și pe acea-’ă 

cuvenită Sin
ea re se cred 

pretindă totul 
fără

care
a da so- 
aspirâ la 
la • veni- 
scrisorile

larg tema 
.Curen-

Pa- 
din

printre

pătrund sub pielea semenilor 
lor. induc indu-i in eroare, ob- 
ținind „certificatul de încrede
re". al șefilor. Lingușeala este 
una «lin modalitățile la care 
recurg. însoțită de dibăcia cu 
care ii determină pe mulți 
conducători să creadă ca țâ
ră aportul lor .valoros”, fără 
priceperea și talentul lor ..crea
tor" nu s-ar realiza nimic. A- 
ceia care se bat cu pumnul 
în piept toată ziua, arătindu- 
se grozavi de pricepuți și sili
tori nu ar trebui luați in 

această manieră,

dimpotrivă... Este o greșeală 
să te lași orbit de lustrul lor 
de suprafață.

Este adevărat că e 
de combătut o asemenea 
(ie. I n cetățean cinstit 
uneori de curajul de a-l 
trazice pe individ care 
«lică" cinstea (știindu-1
tit) ii este rușine, cum spune 
o vorbă din popor, de lipsa lui 
de rușine, 
acestor 
necesar 
formeze 
care să
rile antisociale".

Din concluziile scrisorilor pe 
această temă sosite la redac
ție se desprinde hoțărîrea t->t 
mai fermă a 
ai muncii 
contribuie, 
demascarea pe față a necinstei, 
a tuturor actelor de lingușei.lă, 
formalism, minciună, furt, con
tribuind prin aceasta Ia înde
plinirea unei îndatoriri muju. e 
— înlăturarea
care afectează 
un făgaș 
cialiste.

numeroși onneni 
cinstiți, corecți să 
cu fiecare pas. ia

manifestării jr 
dezvoltarea pe 

a societății so-

Strungarul comunist Con
stantin Șerban de la F.S.H. 
Vulcan. îmnreună tu ucenicul 
Vasile Michi — utecist de 
nădejde — colaborind la o 
operație de strunjire...

puși sa 
conducă 
oricare 
sector 
de activitate 
sînt 
promovați 
ca oameni 
politici 
și trebuie 
să pună 
pe primul plan 
lupta pentru 
înfăptuirea 
politicii 
partidului 
în domeniul 
respectiv, 
pentru ca toți 
cei cu care 
lucrează ei 
să cunoască 
și să-și însu
șească temeinic 
linia politică 
a partidului.

In orice colectiv de muncă 
oamenii intră în relații unii cu 
alții cu întreaga lor persona
litate. Tar viata relațională u- 
mană este înainte de toate con
știentă, determinată atît de ra
țiunea cit și de sensibilitateo oa
menilor, de normele de con
duită ce reglementează viața 
socială. Sînt aceste relații fac
tori stimulatori, acționează cu 
un tonifiant asupra climatului 
de muncă, a ambițiilor de 
afirmare, asupra exigenței și 
autoexigenlei moral-profesionale 
ale oamenilor sau. dimpotrivă?

Dar de cine depinde natura, 
puterea de înrîurire asupra cli
matului de muncă a acestor re
lații ? Iată întrebarea asupra 
căreia am solicitat reflecțiile, 
opinjile interlocutorilor noștri.

...Relatam intr-un recent re
portaj despre succesele mineri
lor de la Bărbătcni și despre 
determinantul acestor succese
— omogenizarea și fortificarea 
polențelor colectivului tinerei 
unități carbonifere, ca rezultat 
ni muncii educative stăruitoare 
desfășurate de organizația de 
partid. Despre ce era vorba ? 
Despre procesul dificil, complex
— dar desfășurat cu tenacitate 
și dăruire și drept urmare și 
cu rezultate certe — al sudării 
minerilor și al celorlalți lucră
tori ai minei înlr-un nucleu 
unit, armonios, al integrării tu
turor oamenilor în rigorile 
muncii Și disciplinei minerești.

— Este un proces complex, 
mai ales prin dificultatea ce o 
prezintă personalitatea moral- 
profesională diferită a oameni
lor cu care am avut de lucru
— spunea ing. Stan Iureș, se
cretarul comitetului de partid 
al exploatării. Au venit oameni 
de Ia diferite exploatări, șan
tiere. din mediul rural. Nu este 
ușor să găsești calea spre fie
care om. ..limbajul” cel mai 
potrivii pentru fiecare, în func
ție de individualitatea celor cu 
care lucrezi. ,\ fost nevoie de 
multă răbdare, perseverență.

Dar oare numai atît? Nu nu
mai de atît. Ci de încă un 
tribuit esențial al muncii 
oamenii ; tact ped 
petență în 
lucreze cu 
cu dăruire, 
cest atribut
care lucrător cu funcție de răs
pundere in angrenajul produc
ției dar m ii ales pe condu, ă- 
tori. oamenii cu pregătire teh- 
nlco-economică adecvată, che
mați să repartizeze sarcinile 
subalternilor, să organizeze și 
să controleze realizarea aces
tora — deci inginerii, maiștrii. 
Este vorba, așadar, de subli
nierea făcută de secretarul ge
neral al partidului în aduna
rea activului de partid din do
meniul activității ideologice re
feritor la necesitatea ca toate 
cadrele care sînt puse să con
ducă diferite sectoare de acti
vitate să nu se rezume in exer
citarea funcției Ia atribuțiile lor 
pur tehnico-profesionale, ci să 
desfășoare o susținută muncă 
po’itico-educafivă pentru dezvol
tarea conștiinței socialiste a ce
lor cu care muncesc, pentru 
formarea profilului moral-pro- 
fesional in spiritul exigențelor 
multiple ale progresului social.

Răspund cadrele tehnico-in- 
ginerești acestei cerințe?

— In cea mai mare parte da, 
fost răspunsul interlocuto- 

im nostru. Numeroase cadre 
tehnice cu funcții de răspun
dere — de la directorul minei, 
șefii sectoarelor și pină la cei 
mai mulți maiștri mineri — 
constituie prezențe active, dina
mice în munca politico-educati
vă ce o desfășoară organizația 
n nstră de partid pentru >mo-

în spo- 
câtbune. 
sînt in- 

Vasile

genizareu și diseiplinizarea co
lectivului, pentru sporirea res
ponsabilității componențelor lui 
in fața sarcinilor ce ne revin 
în dezvoltarea minei, 
rirea producției de 
Exemple în acest sens 
ginerii Dan Mihâilă,
Goanță. maiștrii Radu Jenică. 
Dumitru Enache, Ioan Cășunea- 
nu. Ioan Becheanu și alții. Din 
păcate, avem șj cadre cure do
vedesc comoditate și dezinteres 
fată de sarcinile ce le revin 
în munca politico-educativă. Bu
năoară, tânărul inginer Tibcriu 
Miclea. se consideră doar mem
bru onorific al comitetului 
U.T.C. pe exploatare: nu parti
cipă efectiv la realizarea mul
tiplelor cerințe pe care le ridi
că educarea tineretului exploa-

fără tin ape! permanent ia con
știința lui fără combaterea spi
ritelor și actelor ce împiedicau 
desfășurarea normală a produc
ției, fără încurajarea și stimu
larea ambițiilor, a hotârîrii de 
a învinge. Du, luate acestea ce
reau o investiție capitală — în 
oamenii minei. în moralul co
lectivului. Tot ce am spus pină 
acum e foarte caracteristic sec
torului III al cărui colectiv a 
înlîmp:n.it greutățile cele mai 
mari. Da'-â a reușit să >e în
vingă, aceasta se da’.orește loc- 
mai unor oameni cu funcții de 
conducere in cadru] sectorului 
ca tehnicianul Vasile Matei sau 
maiștrii Ion Bunicescu și Vaier 
Răuț care, mai presus de toate, 
știu să se adreseze colectivu
lui. să-l omogenizeze în mo
mentele de declin, să-l înflă-

ce-

r,u
ac-

NICOLAE
CEAUSESCU

observat

în 
opinie 

Constantin 
poate de 

noi am

art if olul 
semnat

Pas- 
reale.
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CONDUCĂTORUL
PRODUCȚIEI, 

OM ÎNTRE OAMENI,
EDUCATOR,
MODELOR

a- 
cu 

com- 
a face oamenii să 
răspundere dar .și 
Este firesc ca a- 

să caracterizeze fie-

tării. Nu face față s;.n vinilor de 
educator al celor cu care lu
crează nici inginerul Ilie Bușu, 
ca de altfel nici maiștrii mi
neri Dumitru Blaj. Crăciun Căl- 
beazâ Și alții, lată 
lucruri '-are este 
< u menirea unui 
câtor in procesul 
— prin ex elență 
ne privește, ceea 
cut. sau 
fic’ent pînă acum, vom f 
pe viitor : vom convinge pe 
care cadru tehnic că el nu < 
un simplu funcționar, un 
care execută și dă ordine ci. 
militant politic, agitator și 
ducător al colectivului.

Am solicitat opiniile. în 
gătură cu modul cum participă 
personalul tehnic la munca di
ficilă a formării și dezvoltării 
conștiinței salariaților unui ca
dru de conducere de la 
Uricani.

— Este cunoscut că 
noastră a trecut prin mari 
tați, ne spunea tov. Ionică Da
rie, inginerul șef al minei. încă 
n-am trecut, n-am deoășit toate 
greutățile dar ceea ce c sigur ! 
sîntem pe calea cea bună, mina 
se aflâ în curs de redresare. 
Prin noile capacități de pro
ducție ce le pregătim. în viito
rul apropiat mina va reuși să 
funcționeze în mod ritmic, la 
nivelul sarcinilor. Ce vreau să 
subliniez 9 Că învingerea greu
tăților ce le-am întîmpina’. a 
descuia iării. menținerea unui 
climat de muncă op’:m in fata 
dificultăților rezultatele ce 
le-am obfinut pe -alei redre
sării nu erau posibile fără o 
muncă -('nsecvenlâ cu omu'

o stare de 
incompatibilă 
cadru condu- 
de producție 
uman. In ce 
ce n-am fa

rt m făcut poate însu- 
face 
fie- 
este 
om 
un 
e-

le-

mina

a fi 
în-

căreze cind greutățile par 
de neînvins. Și la fel >e 
tâmplei și la sectorul 11 u de 
șeful de sector ing. Crist.un 
Dănescu se află într-un dialog 
viu și permanent cu oamenii, 
reușind să determine ca tot 
colectivul să fie alături de el. 
.Asmenea oameni care ..d na- 
mizează” avem și in persoana 
inginerului Ioan Sâbău, a maiș
trilor fon Șerban, Marin Stoi- 
culescu. Partenic Pîrvu. tehni
cienilor Stelian Gîrjoabă. l'ran- 
cisc Mihaly. Victor Radu. Toți 
știu să asculte și să fie ascul
tați de oameni, să aibă adică 
o puternică înrîurire moral-po- 
litrcă asupra celor cu care lu
crează. pe care-i conduc. De 
ce ? Pentru că înțeleg să-și e- 
xercite funcția nu simplist, prin 
comenzi sau dispoziții, ci prin- 
tr-o muncă edu atică stăruitoa
re. eficientă.

Cazurile, exemplele ce le-am 
enumerat se referă mai mult 
la cadrele vechi eu experiență. 
Or. fie din lipsa experienței, 
fie datorită unor viziuni greși
te. tinerii noștri specialiști, vc- 
niți la mină în ultimii ani. încă 
nu au reușit să-și exercite i- 
tribuliile ca adevârați conducă
tori Nu au parcă răbdarea ne- 
cc ră. deprinderile formate 
pentru a fi socotiți și condu- 
cM ri ppliti'â ai colectivelor pe 
care le condu~. Adevărul e că 
au' un fond bun. sînt bine in
tention ai. Dar aceasta nu ajun
ge. Iată de ce socotesc va 
trebui ă l'.vrăna mai mult cu 
ei. să-i aju'ăm să-și perfecțio
neze multilateral personali' ițea 
de condu-- ni p’ -du 'i. să

aibă o putere de înrîurire msi 
mare asupra oamenilor. Ce as 
fi concret de făcut ? Poate 
niște discuții colective, schim
buri de opinii despre persona
litatea conducătorului de tip 
nou, să urmărim mai efectiv 
modul cum citesc tinerii lite
ratura soeial-politică, să-i înca
drăm în forme de învățăm»» 
ideologie adecvate acestor 
rin le.

— Conducătorii producției 
sînt doar tehnicieni, ci și
liviști, militanli politici — iată 
un deziderat pe care viața îl 
cere cu prisosință, ne-a declarai 
tov. loan Rac/.ek. secretarul co
mitetului de partid al minei 
Lupeni. La noi. acest deziderat 
a devenit în bună măsură rea
litate. Că nu în întregime, e 
adevărat Insă succesele minei, 
dăruirea cu care-și onorează co
lectivul nostru sarcinile, ar fi 
de neconceput fără această de
dublare de funcții, de misiuni 
în munca cu oamenii. Spynînd 
că la noi exhtă ca realitate 
m-am gîndit la cadre 
rectorul minei, ing. 
Ptjpcană.ș la inginerii 
Marta. Victor Stoicoiu, 
nieicnii Carol Nagy. 
Dionisîe Ambruș care 
doar specialiști, ci șj 
de partid chiar dacă sa- 

sâ se 
imbăr- 
le dea 
în Li- 
moral-

?a di- 
Dumitru 

Vasile 
la teh-

Petru și 
nu sî&t 
activiști 
iau

larîul de la mină. Știu 
adreseze oamenilor, să-i 
bâteze să-i asculte și sâ 
soluții — toate acestea 
mitele unei exigențe
profesionale fără de care nu se 
noule concepe producția. Dar a- 
devărul acesta nu se validează 
în toate cazurile. Ingineri ca 
Ion Ciungan. Nicolac Răsoopa. 
Săefan Husti. loan Cărunta Ivan 
Vitan. precum si maiștrii Du- 
mTru Marm Xrrcustin Cotroa- 
ză. Dumitru Ventel. Aurel Ghi- 
nca. ar putea să no ajute mult 
mai mult în munca cu omul. 
Sintem convinși, de altfel, că . 
indicațiile secretarului general 
a: partidului le-a oferit prile
jul de adîn ă și responsabilă 
autoanaliză asupra cerințelor ce 
le stau în față Au fost ingi
neri care susțineau, cu ani în 
urmă, cu mu'Jă seninătate că • 
„de ce atâtea ședințe?... a trecut 
vremea lămuririi, pe fiecare 
1-a educat regimul — acum ne 
trebuie disciplină'1. Cit de stu
pidă a fost o asemenea viziune 
a dovedit-o chiar viata : 
cei în cauză trebuiau 
riți și „dădăciți” mereu 
modului cum să-și fa'â 
ria.

i c<ăși ■ 
lămu- 
jsupra 

duto-
\zi nu mai susține nimeni 

așa ceva, dar multe cadre mai 
sînt tributare unor asemenea 
mentalități prin rigiditatea pe 
care o dovedesc în munca 
oamenii.

Undeva, 
noi sintem 
stare. Am

cu

sisă recunoaștem.
vinovați de această 

fel și 
chip despre modul cum să spo
rim producția, cum să folosim 
tehnica, cum să organizăm mai 
bine munca. Mai puțin ani dis
cutat. însă, cum să asigurăm 
ca oameni; să aibă o J'sponi- 
bilitate psihică mai bună jX’n- 
tru a realiza i producție spo
rită. Iată de ce socotesc nece
sar ca in-’inerii noștri să stu
dieze, să fie mai receptivi față 
de problemele de psihoioeie in
dustrială. economie, fată 
blemele moral-politice 
teri pe asemenea teme 
hui să inițiem și noi, 
tul de partid, comitetul 
recție. să ajutăm cadrele noas
tre de conducere să înțeleagă, 
să pătrundă politica partidu
lui. să o promoveze cu fermi
tate în activitatea lor de zi cu 
zi. să educe si să rnobili e co
lectivul minei la înfăptuirea 
accslei politici.

discutat în

de pro- 
Dezba- 
va tre- 
comite- 
de di-
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MINERII VĂII JIULUI
IN AUGUSTUL DE FOC

(Urmare din pag. 1)

ă.

„Elemen- 
teri- 

trece Ia acte

.urilor, la frnelc anului 1943 

.i» această Vale a Jiului pro
blema comunistă constituie o 
problemă veșnic actuală și un 
teren pentru supravegheri con
tinue pentru organele poliție
nești". De altfel, chiar și or- 
Kancie centrale ale siguranței 
statului sînt silite de împre
jurări să se trezească la roali- 
’.ue rceunoscind -a
tete comuniste aflate Pe 
loriul țării, pot 
ostile siguranței și ordinei in
terne prin propagandă, acte «le 
violentă, acte «Ic sabotaj, spio
naj etc., «.u scopul «Ie a tulbura 
ordinea «le stat". Tn Valea Jiu
lui Comandamentul minier face 
cunoscut societății „Petroșani” 
că înarmarea minerilor pentru 
formarea gărzilor de paza pre
zintă mare pericol. „Muncitori
lor «lin această regiune (Valea 
Jiului — n. n.) nu li se poate 
acorda această încretlere. «leoa- 
reeo focarele și izvoarele ve
chilor organizații muncitorești 
oi» se pot socoti toate 
Datorită acestui fapt.
;»> anul 1929 revolte 
rești, stinse numai cu 
ția armatei la I.upeni.

stinse, 
au fost 

muncito- 
interven- 
La Vul-

♦ an in 19.3P s-a ale.s un consiliu
comunal comunist integral. In
Tine. in 1941 a fost chiar o
r n*vă cu 24 condamnați cu pe-
dc pse de la 5 ani la una lună
și 48 internați in lagărul de

au fost 
fasciste

co
in

«a Tg. Jiu".
Teama de care 

prinse autoritățile 
fața acestei situații le-a deter
minat să încerce prevenirea re
voltei, aplanarea conflictelor de 
-.Iasă prin satisfacerea unor ce
reri ale maselor. Numai așa se 
explica, de pildă, propunerea 
făcută in toamna aceluiași an 
♦ie primul procuror al Parche
tului și tribunalului Hunedoara- 
Deva, către forul său central 
♦Jio București : „Muncitorii sînt 
în așteptarea îmbunătățirii si
tuației lor materiale ceea cc ar 
trebui să se facă cit mai re
pede și echitabil conform pro-

punerilor acestora prevenind 
astfel — se explică in raport 
— pretextele de agitație și u- 
neltiri contra siguranței '•latu
lui'. Ca urmare a intensifică
rii activității desfășurate de 
P.C.R. în rîndurile maselor, in 
anul 1944 acțiunile vor căpăta 
un tot mai pronunțat caracter 
politic.

Anul 1944, anul insurecției ar
mate revoluționare. în«â de la 
începutul lui se caracterizează 
piăntr-o mai bună srgaui arc 
<i intensificare a luptei mun
citorilor mineri. In Valea Jiu
lui manifestările menite >â-i 
•rganizeze pe muncitori sînt tot 

mai dese. Deși mu Iți 
fruntașii minerilor au fost 
feriți poliției și aruncați în 
chisori, cei rămași la lucru 
continuat lupta sub directa 
drumare a partidului comunist. 
..Comuniștii au dese întruniri 
in diverse case conspirative-, 
■onsemna un raport al Comi
sariatului dc poliție Pel >șani 
din primăvara anului 1944.

In lupta dusă in aceșii ani 
împotriva fascismului și a răz
boiului anti-sovietic. alături de 
muncitori s-au ridicat mase din 
ce în ce mai largi dc țărani 
și alte pături sociale.

Situația revoluționară e < 
raeterizează starea de spirit 
muncitorimii hunedorene 
vara anului 1944. arată o 
dîncă înțelegere a evenimente
lor, nerăbdarea cu care ea aș
teaptă sfârșitul războiului și în- 
frîngerea Germaniei fasciste. 
..Muncitorii — nota poliția din 
Deva cu cîteva zile înainte de 
mărețul eveniment din 23 \u- 
gust 1944 — așteaptă cu nerăb
dare căderea actualului guvern, 
o parte din ei sînt chiar gata 
să comită acte de sabotaj pen
tru a grăbi prăbușirea 
tuia. Ura contra regimului (An
tonescu — n. n.) și a război u- 
lui crește cu fiecare zi" — re
latează documentul.

In asemenea împrejurări ma
sele populare conduse de P.C.R., 
ia 23 Xugust 1944 au trecut la 
înfăptuirea insurecției armate, 
la unul din cele mai însemnate 
acte istorice din viața poporu
lui român, care a deschis dru
mul țării noastre spre demo
crație și socialism, independen
ță și libertate. Vestea îmbucu
rătoare s-a răspândit cu repe
ziciune în întreaga țară, iar

masele largi de mineri pătrunse 
de importanța marii cotituri 
s-au alăturat cu entuziasm in
surecției naționale.

La “ ‘ ’
a avut loc 
formațiuni militare 
iar cu trei zile mai 
cu ajutorul populației 
mațiunilor patriotice, 
mente germane aflate in dife-

25 august 1944. la Batiz, 
dezarmarea unei 

germane, 
in urmă, 
și a) for- 
5 delașa-

s-a

forțelor de-stringerea tuturor
mocraticc. pentru eliberarea pa
triei, salută cu bucurie Blocul 
Național Democratic și guver
nul salvării naționale”. Rându
rile înflăcărate ale manifestu
lui îndeamnă masele largi ki 
acțiune arătând că : „întreg po
porul strâns unit trebuie să 
pună mina pe arme pentru c- 
liberarea noastră totală de sub

lagărc, toți prizonierii ruși. 
Trebuiesc imediat dizolvate toa
te taberele «ie muncă forțată'.

Acestea au fost năzuințele de 
mult dorite ale celor mai largi 
mase populare și iată că acum 

sub conducerea partidului s-a
deschis drumul spre înfăptui
rea lor punînd capăt alitor su-

cauzate le războiul
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ale județului I-Iu- 
pulut fi dezarmate.
trei zile de la în-

rite puncte 
nedoara au

La numai 
ceperea insurecției antifasciste,
la 27 august 1944. Comitetul din 
județul Hunedoara al Frontului 
Patriotic Antihitlerist, informea
ză populația prin mii de manifes
te că : «Dictatura antinațională și 
antisocială a lui Antonescu a 
luat sfîrșit. Guvernul Blocului 
Național Democrat... a încheiat 
pacea eu aliații". „Frontul Pa
triotic Antihitlerist — se arată 
în manifest — care de mult 
timp duce luptă dîrză pentru

nemților cotropitori", 
prin luptă ne putem 
relatează cu hotărîre 

dezar- 
forțele , 

Agenții 
>n ar-

jugul 
„Numai 
salva - 
documentul. Trebuiesc 
mate și internate îndată 
hitleriste 
hitleriști n-au cc- căuta 
mata și administrația noastră. 
Trebuiesc dizolvate organizațiile 
nemțești hitleriste • din țară. 
Orice opunere a lor trebuie ni
micită fără cruțare. Trebuiesc ■ 
arestați și judecați toți trădă-[ 
torii, slugoii nemților cotropi
tori. Trebuiesc imediat eliberați 

patrioții «lin închisori și

din țară.

(Urmare din nr. 0 780)

Presa americană arată
că cererea de sonde pe-
(coliere și chiar cea de
echipament electronic este
in scădere. Publicația de
specialitate ..Business Week' 
scria, in decembrie trecut, 
că „întregul imperiu Hughes, 
deși valorează 2 miliarde, în
cearcă lipsuri insolite, dar a- 
re disponibilități" La riadul 
său, revista-magazin „Look" 
prezenta strînsa cooperare a 
lui Hughes cu compania ae
ronautică Lockheed. Cea des
pre care, «lupă cum bine se 
știe, se spune că este pindită 
astăzi de 
meniului.

Se poale 
misterioasa 
ward Hughes nu a fost pro
vocată doar de o toană oare- 

dorința de a se «Ie
de 
«le
ȘÎ 

de 
e-

amenințarea făli-

deci presupune că 
plecare a lui Ho-

care 
barasa de Maheu — ci 
dorința mult mai serioasă 
a-și reorganiza ..imperiul" 
de a prospecta noi surse 
venituri in Bahamas, «le 
xc m piu.

Să ne amintim că, la 
ca și in Nevada, in 
mas nu 
recte și că acest colț <le lu
me trece drept „un paradis 
fiscal" in lumea bussines-u- 
]ui Or, Hughes a avut «le cind 
se știe o aversiune insurmon
tabilă fată de impozite. In 
Bahamas ca și in Nevada, 
mafia a reușit să se implan
teze in industria jocurilor de 
noroc. Băncile locale veghea
ză cu fidelitate asupra secre
tului depunerilor, ceea ce-i 
stimulează nespus pe mafioți.

Revista .Look" afirma cu a- 
cest prilej că firma ..Resorts 
Internațional', cu care Hu
ghes făcea o serie de afaceri 
in Bahamas și căreia ii și în
credințase. de altfel, cu puțin 
timp în urmă, protecția pre
țioasei sale persoane, are strin- 
se legături „cu lumea crimei 
organizate", cu alte cuvinte 
cu Mafia. Revista ținea să a- 
dauge că. dacă forurile con
ducătoare ale lui ..Resorts 
International" ar fi venit la 
Las Vegas în compania lui 
Davis, autoritățile municipale 
le-ar fi chemat in ju< 
fără nici o intirziere. I 
hamas, deci, ca și in Las 
Vegas, Hughes avea înclinări 
cu predilecție spre lumea 
business-ului in care Mafia 
este activ implicată.

Ceea ce dă interes ini regii 
istorii este că ea arată obice-

fel
Nevada, in Baha- 

există impozite di-

iurile care domnesc in lumea zz 
marelui business american și 
raporturile care unesc aceas- 
tă lume cu autoritățile ofi- >> 
ciale. Totul combate cu moți- $$ 
ve temeinice, vechile fabule 
despre funcția creatoare și ?> 
edificatoare a căpitanilor in- ss 
dustriei". De altfel, linul din 
concurenții guvernatorului SS 
Laxalt i-a reamintit pe ton ?? 
reprobator că Hughes, al că- SS 
rui apărător înfocat se de- << 
clarase administratorul Neva- >> 
«lei, nu a investit nici mă- << 
car un singur dolar in între- ?? 
prinderile noi, că nu a creat SS 
nimic nou. că el caută doar << 
sfere noi pentru investiții a- $$ 
vantajoase.

Epopeea miliardarului lan- >> 
lomă respinge, de asemenea, << 
legenda unui capitalism „pla- 
nificat', „organizat". poate SS 
chiar ..uman". Frumoasă pla- 
nificare, cind unul din cele 
mai mari „imperii" industri- << 
ale este administrat despo- 
tic «le un monarh înconjurat 
«le mister și rupt de restul ?? 
lumii. De ce planificare poa- ?? 
te fi vorba intr-un imperiu 
atit de pestriț, unde fabrica- \ 
rea sondelor coexistă cu ru- A 
lela, producția de aparataj << 
spațial cu terenurile «le golf.)/ 
industria hotelieră cu produ- 
cerea de material electronic ?? 
militar ? Nu este «le fel im- D 
posibil ca sub loviturile re- 
cesiunii și ale neînțelegerilor zz 
existente intre moștenitorii ss 
tronului miliardarului, „im- 
periul Hughes" să sfîrșească S$ 
prin a se prăbuși iremedia- << 
bil. Ce se‘va alege in acest ?> 
caz de cei 67 000 salariați a << 
căror soartă depinde de bu- zz 
nul plac a| patronului care <s 
și-a manifestat întotdeauna un <s 
dispreț total pentru orice ?? 
persoană umană ? Săptămîna- (x 
Iul „Time” a dat el însuși << 
publicității, in mod cu totul >> 
neașteptat, o concluzie inso- << 
lită în ..afacerea Hughes" : zz 
„Punctul slab al liberei intre- 
prinderi este că marile afa- ZZ 
ceri de acest gen depind de SS 
capriciul unui singur om". In << 
acest caz precis, cel puțin, $> 
aprecierile cele mai deschise 
sint cit se poate de 
Faptele atestă că. in 
pitaliste fie chiar și 
puternice, modul de
gimul economic sint putrede 
pină Ia ultima lor esență.

oportune, 
țările ca- 
cele mai 
viată, re

Sfârșit

[după „Novoe Vremea')

Olimpiada 
strungarilor
In ziua de 15 august a. c., 

U.M.M.R. Simoria, a avut loc 
faza județeană a olimpiadei 
strungarilor. Printre cei 21 de 
tineri participant se aflau și 
strungarii Karol Fanlini. Ionel 
Bodea și Ionică Meliță de la 
U.U.M.P. La începui tinerii au 
lu il cunoștință de istoricul u- 
zinei și perspectivele ei 
dezvoltare. Apoi a urmat 
ba practică a concursului 
a constat in executarea 
piese. Conform regulamentului, 
concurenții trebuiau să se în
cadreze în timpul de execuție, 
indicele de calitate și să în
tocmească fișa procesului teh
nologic. Proba fiind eliminato
rie. în concurs au mai rămas 
doar 7 concurenți printre care 
și Ionică Meliță și Ionel Bodea 
dc 
U.U 
bei 
nat 
locuri aeordînd reprezentantului 
nostru Ionel Bodea o mențiune. 
Olimpiada strungarilor s-a bu
curat de succes.

«V.VJVAViV.VMVMV.W.%
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ferințe 
hitlerist.

„Poporul nu e singur — se 
subliniază in manifest. Arma
tele vechilor noștri aliați ne 
ajută la salvarea independenței 
naționale. Să privim cu încre
dere și să sprijinim eroica .Ar
mată Roșit' «.are nimicește nem
ții hitleriști...". Se face ape) că
tre soldați, ofițeri, țărani, in
telectuali, femei, tineri și băr
bați să sprijine masurile reale 
dc salvare națională și socială 
a României”, iar voi • „munci
tori cu pumnul vostru ajutați 
eliberarea totală a țării și asi
gurați înfăptuirea reală a nă
zuințelor democratice ale po
porului român".

Gdmitetu) Patriotic \nlihitle- 
rist din județul Hunedoara 
cheamă pe maghiari, germani, 
sîrbi si evrei să întărească 
„unitatea luptei poporului care 
va realiza egalitatea de drep
turi pentru toate popoarele 
locuitoare".

Tot în aceste zile, prin 
de mii dc manifeste au 
aduse la cunoștința minerilor 
Apelul Comitetului Central al 
Partidului Comunist din Româ
nia și Apelul Comitetului regio
nal din Banat al Uniunii Ti
neretului Comunist, chemînd în
tregul popor la lupta împotriva 
elementelor reacționare și pen
tru eliberarea țării de cotro
pitorii fasciști.

Prin asemenea acțiuni ma- 
-sele populare din județul nos

tru, în frunte cu muncitorii din 
Valea Jiului, Hunedoara, Sime- 
ria. Deva, Brad și alte locali
tăți au adus contribuția lor la 
lupta eroică și grea pe care 
Partidul Comunist din România 
a organizat-o în adîncă ilega
litate în vederea răsturnării 
dictaturii militaro-fasciste, a ie
șirii țării din războiul hitlerist, 
pentru pace și un viitor lu
minos.

con-

zeci 
fost

de 
pro
va re 
unei

Mu- 
Ra- 
pre-

PROGRAMUL I : 6,00 
zică și actualități; 7,00 
diojurnal; 8,00 Sumarul 
sei; 8,30 La microfon, melo
dia preferată; 9,00 Buletin de 
știri; 9.30 Memoria pămîntu- 
lui românesc: 10,00 Buletin 
de știri: 10,05 Popas folclo-

ric in județele Mehedinți și 
Suceava; 11,00 Buletin de 
știri; 11,15 Pe teme juridice; 
11,25 Album de cintece re
voluționare și muncitorești:
12.30 Intîlnire cu melodia
populară și interpretul pre
ferat; 13,00 .. ............................... ..
Cîntecul e 
Buletin de 
economică:
16.30 Melodii de Nicolae Kir- 
culescu; 17,00 Pentru patrie:®
17.30 Concert de muzică popu
lară; 18.00 Orele serii: 20,05 
Zece melodii preferate; 20.40 
Soliști de muzică populară; 
21,00 Revista șlagărelor: 21.40 
Bijuterii muzicale; 22,00 Ra
diojurnal; 22.30 Concert de 
seară: 22,55 Moment poetic; 
23,00 Concert de seară — con
tinuare: 24.00 Buletin de .știri: 
0,1)3—6,00 Estrada nocturnă.

Radiojurnal: 13.27 
pretutindeni: 15,00 
știri; 15,05 Revista 
16,00 Radiojurnal:

la secția mecanică a 
M.P. După încheierea pro- 
teoreticc, juriul a desem- 
pe ocupanții primelor trei

1. B.

Se îmbogăfește 
dotarea

.uigu.st 
a U.E.L. Pe- 

îmbogățit cu două 
651 M. cu un tne
articulat TAF, ca- 
repartizale la scc- 

Lupeni în 
i operațiilor

In primele zile ale lunii 
dotarea tehnică 
troșani s-a 
tractoare U 
tor forestier 
re au fost 
toacele Lonea și 
vederea executării 
de scos-apropiat a lemnului din 
■parchete, și. cu 10 ferăstraie 
„Drujba", destinate fasonatu
lui lemnului.

In perspectiva trimestrului 
IV, s-a preconizat înzestrarea 
cu două funiculare FR—2, și 
F.P.U.—500, necesare la scosul 
lemnului din parchete.

1 001 de seri — emisiu
ne pentru cei mici.

Natație. Campionatele 
Balcanice. Transmisiune 
directă de ta Bazinul 
Dinamo din Capitală.

Telejurnalul de seară.

Deschidcrea emisiunii. 
„Cupa vacanței" — ci
cluri sportive pentru 
școlari. Transmisiune de 
la Palatul Pionierilor.
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17,00

18,00

19.10 Tragerea Loto.

19,20

19,30

20.00

20,15

20.35

22,05

22,40
23.00

Telejurnalul «le noapte. 
Închiderea emisiunii.

Ritm și tinerețe. 
Emisiune muzicală.

Film artistic : „La pa
tru pași de infinit' — o 
producție a studiourilor 
cinematografice „Bucu
rești-.

Cronica politică internă 
de Eugen Mândrie.

Cinlăm libertatea 
misiune de cintece pa
triotice.

Dezbaterea activității ideologice

RĂSPUNDEREA COMUNISTULUI
se materializează in exemplul personal

Programul de măsuri elaborat 
de conducerea partidului pen
tru perfecționarea activității 
politico-idcologice și cultural- 
educative a fost dezbătut într-o 
atmosferă însuflețită, 
zată 
dere 
bază 
can

caracleri- 
prin exigență și răspun- 
în cadrul organizației de 

lotului construcții Vul- 
T.C.M.M.

din problemele caro au 
cu insistență in centrul

a 
al

Una 
revenit
dezbaterilor a fost aceea a ne
cesității perfecționării activității 
ideologice-cducalive, a creșterii 
rolului organizației dc bază în 
dezvoltarea conștiinței socialis
te. in formarea și educarea o- 
mului nou. In lumina înaltelor 
exigențe formulate în recentele 
documente de partid, biroul or
ganizației de ba/ă a abordat cu 
combativitate, in mod critic și 
autocritic conținutul activității 
desfășurate pînă in prezent, 
stăruind — în informarea pre
zentată adunării generale — 
mai mult asupra lipsurilor de 
pînă acum, asupra resurselor 
reale existente, dar nevalorifi
cate in activitatea politico-ideo- 
logică. Cei care au luat cu
vîntul au argumentat oportuni
tatea și necesitatea stringentă a 
unei astfel dc dezbateri. ..în
deosebi în ultimul timo — a 
spus in adunare secretarul or
ganizației de bază. Iosif Dane, 
adunările generale au avut un 
caracter formal, au abordat mai 
mult probleme de producție, 
neglijînd activitatea ideologică, 
de educare partinică, marxist- 
lcninistă a oamenilor. S-a ajuns 
pînă acolo incit unele adunări 
generale nu au putut să aibă

A- -I;
îj

• <

''

întreprinderea oe
REȚELE ELECTRICE DEVA

recrutează
absolvenți ai școlii generale în vîrstu de pînă 
la 18 ani pentru concursul de admitere în anul 
I, de ucenicie la locul de muncă în specialitatea 
„ELECTRICIAN STAȚII ȘI REȚELE ELEC
TRICE" cu durata de 3 ani.

înscrierile se fac zilnic între orele 7—15 pînă 
la data de 1 septembrie 1971 la serviciul învăță- 
mînt al întreprinderii — Deva, str. G. Enescu, 
nr. 39, telefon 13050.

loc întrucât, 
anunțați din 
pa rli d n u

deși 
timp, 

s-au

convocați și 
membrii de 

prezentat deeît 
in proporție de cea. 40 la sulă. 
Este adevărat însă că și biroul 
organizației do bază i-a ..certai" 
eu duhul blindeții pe cei din 
vina cărora nu s-au putut line 
adunările generale, 
cuibării în viața dc 
♦ ie un spirit călduț, 
ce este necesar să fie 
nat imediat spiritul dc 
comunistă în tratarea 
act de indisciplină ivit 
brii de partid".

îndatorirea comunistă de a fi 
exigent în primul rînd față de 
line însuți și față de tovarășul 
tău de muncă a străbătut ea un 
fii- roșu miezul dezbaterilor. 
„Degeaba criticăm și ne aulo- 
criticăm in adunările generale 
de partid sau ale salariat, ilor 
dacă noi înșine — a spus in 
cuvîntul său loan Șipoș, șeful 
unei echipe de dulgheri 
locul de muncă, ni 
înălțime. Uneori, 
de lucru îndepărta' 
ur.ei asistențe telmi 
meni lucrează, iar 
lese. Mulți, uneori 
bri dc partid — tu 
complac să asiste pasiv la ast
fel de scene. Or.
avem
lera astfel de lucruri. Mentali
tatea -.eu lucrez. îmi fac dato
ria și nu mă interesează ce 
face tovarășul de muncă" este 
profund greșită. Nouă nu ne 
poate fi indiferent omul de lin
gă noi. Nu numai organizația 
de partid, de sindicat și U.T.C. 
trebuie să se ocupe de educarea 
oamenilor, ci și noi înșine 
și in primul rînd prin « 
piu personal de 
tale și netolerarc 
constatate la oricare 
al colectivului în care muncim". 
Dezvol'înd aceeași idee, șeful 
echipei de zidari Virgil Preotu 

formulat propuneri interesan
te în legătură cu întărirea exi
genței față de tovarășii dc mun
că ..In echipa noastră nu ad
mitem nici o abatere de Ia nor
mele comportării conștiincioase 
și civilizate. \u existat unii 
care înceroau sâ chiulească sau 
să manifeste ..independență”, 
neadmițînd sugestiile de a se 
îmbrăca decent cind ies _în o- 
ra.ș sau de a-și scurta din pă- 

in favoarea cu-

Astfel s-a 
organiza- 
laîâ de 
reîntro- 

exigență 
oricărui 

la meni-

la 
j sin tem la 
la punctele 
le, în lipsa 
e. cinci oa- 
zece chiu- 

chiar mem- 
ulecișli. se

noi 
îndatorirea de

cu toții 
a nu to-

? toti. 
exem- 

eonștiin iozi- 
a lipsurilor 

membru

ru] prea lung 
rățeniei. Față de astfel de ca
zuri noi
Tn timpul pauzelor le- 
categoric 
șine cu
Astfel de
tențialul

am acționat . hotărît. 
m cerut 

să nu ne facă do ru- 
astfel de comportări, 
intervenții sporesc po- 
de lucru al echipelor, 

autoritatea și gradul de con
știință al fiecărui om".

Pe bună dreptate au subliniat 
în cuvîntul lor participant ii la 
dezbatere, că mijloacele de a- 
gilatic vizuală nu au fost folo
site la nivelul posibilităților

întreprinderea de industrie
LOCALA PETROȘANI

recrutează
absolvenți ai școlii generale pentru concursul de admitere 
la școala de calificare în meseriile :

TÎMPLARI
TINICHIGII
TURNĂTORI

! Lămuriri suplimentare se pot obține de la serviciul
personal, telefon 1475.

pentru combaterea promptă a 
mentalităților retrograde. Mi? 
multi vorbitori, printre care 
fierarul betonist Iosif Borsodi, 
tehnicianul Octavian 
muncitorul loan Traistă, 
ționarul Ion Butnaru, au 
tal asupra imperativului 
se crea o opinie publică 
livâ, exigentă, prin intermediul 
gazetei de perete. Aici trebwie 
să-și găsească locul caricaturi 
care să satirizeze chiulangii și 
intîrziații Cazurile de indisci
plină siu chiul, sînt tratată de 
cele mai multe ori numai în ca
dru) restrîns a) locului de mun
că. Dacă ele ar fi făcute cu
noscute si opiniei publice prin 
intermediul gazetei de perete, 
de bună seamă, că efectul ar 
fi altul.

Problemelor educației comu
niste a tineretului și înțelege
rii nevoilor și doleanțelor oa
menilor le-au fost acordate a- 
tenția cuvenită în cadru! dez
baterii. S-a subliniat, printre 
altele, necesitatea îndrumării cu 
tact a fiecărui pas din viața 
tinerilor de pe șantier. în așa 
fel incit să le sădim în con
știință convingeri comuniste, un 
• profundat simț a] îndatoririi 
față de societate, dragostea de 
muncă, fierbintele devotament 
față dc partid și patria socia
listă. In arest scop se pot or
ganiza mai dos intîlniri între 
tineri și veterani ai muncii -pe 
șantier, care au trecut prin eon- 

rele de lucru, caro pot • 
interesante des- 

și viata colectivu- 
îneît

ispas, 
func- 
insis- 
de a 
com

diții
povesti lucruri
pre munca
lui. astfel incit să trezească 
dragostea de muncă și spiritul 
de emulație 
tori.

Stabilind
în ’egătură
viitor.

la tinerii construe-

obiective 'oncrete 
cu activitatea de

1 ’narea generală des
chisă a organizației de partid
a aprobat un plan de măsuri in 
care se împletește în mod ar
monios aclivitatoi DolitLn^deo- 
îogică si cultm •i’-ed”''n’:' ;> oen- 
tru ridicarea oe o treaptă mai 
înaltă a gradului de conștiință 
al constructorilor.

Nu se pot însă trece eu ve
derea Și unele aspecte care n-nu 
fost prinse in ’ 
rii. Materialul 
stituit o bază 
caro au luat 
destul de numeroși. însă într-o 
astfel de adunare generală ar 
fi fost indicat ca membrii bi
roului organizației de bază să 
facă referiri mii directe la mo
dul lor personal de a munci si 
de a se comporta, in spirit au- 
tGcriti - O astfel do atitudine 
ar fi favorizat mai mult con
fruntările critice ar fi înlesnit 
înlăturarea mai multor lipsuri 
și neajunsuri oare au existat 
în activitatea biroului, a orga
nizației de partid.

focarul dezbate- 
prezentat a con- 
de discuții cci 

cuvîntul au fost

ȘCOALA
1

PROFESIONALĂ
LUPENI HUNEDOARA

Primește înscrieri de candidați pentru concursul de ad
mitere din 1—10 septembrie la cursurile de zi pentru urmă
toarele meserii :

• mecanizatori mineri
• lăcătuși de mină
< electricieni <le mină

înscrierile se fac pină Ia data de 31 august 1971 inclusiv.



Steagul roșu VINERI 20 AVGUST 1071

HOTARIREA
cu privire la activitatea delegației guvernamentale 

a Republicii Socialiste România la Sesiunea 
a XXV-a a C.A.E.R.

(Urmare din pag. L)

subliniază că de_\ui'.jiea co
se bazee p eru 

consnnțămint depiia al țărilor 
membre, cu respectarea intere
selor fiecăreia dintre ele, fără 
a fi însoțită de c.earea de or
gane supranaționa'.e și fără a 
afecta problemele planificării 
interne, ale activității finanța
re și de gestiune economică a 
orga. . ....nor. O deosebită im- 
portanță are faptul că fiecare 
țară ixirticipă la măsurile de 
colaborare care prezintă inte
res pentru ea. pante adera în 
orice moment la ace. acțiune 
a Programului complex la care 
ea inițial nu a luat parte din- 
Lr-iin motiv sau altul. Nepar- 
ticîparea unor țari ia anumite 
acțiuni nu itebuie sa influen
țeze asupra colaborării și coo
perării în alte domeni’ 
vitate.

Ședința comuni a apreciat 
pozitiv faptul că — în confor
mitate cu Statiuul Consiliului 
de \jutor Economic Reciproc 
care consemnează caracterul 
deschis al acestei organizații, 
posibilitatea aderării altor țări 
la activitatea sa — Programul 
complex conține prevederi cu 
privire la participarea totală 
sau parțială a țărilor nemern
ic . e C.A.E R. la înfăp 
măsurilor și acțiunii 
laborare preconizate 
s-a subliniat 
vederilor din

•le icti-

;tu::ea 
r de co- 
Totodată, 

importanța pre- 
Prog ramul com-

plex. potrivit cărora țările 
membre ale C.A.E.R. vor ex
tinde și in viitor colaborarea 
cu celelalte țări socialiste, cu 
țările in curs de dezvoltare, cu 
tvc-te statele lumi;, fără deose
bire de orînduirea ior socki- 
politică.

LvUutetul Central al Partidu
lui Comunist Roman, Consiliul 
de Stat și Consiliul de Miniș
tri ale Repnolicii Socialiste 
Rumania își exprimă convinge
rea că realizarea Programului 
complex, concepută pe o peri
oadă de 15—20 de a_ni, va sti
mula construirea și dezvoltarea 
bazei tehnico-maleriale a noii 
orinduiri în fiecare țară mem
bră a C.A.E.R., va contribui 
la progresul mu'ti’rteral al tu
turor statelor noastre, la creș
terea forței și prost iglu! ui so
cialismului mondial.

Elaborarea Programului com
plex, ca rezultat al unei acti
vități laborioase de peste doi 
ani, adoptarea lui în unanimi
tate la Sesiunea de la Bucu
rești, demonstrează încă o dată 
că abordarea problemelor in 
spirit constructiv, de încredere 
și stimă reciprocă, al respectă
rii intereselor fiecărei țări so
cialiste. cît și a celor generale 
ale socialismului, reprezintă 
calea sigură a dezvoltări’ cola
borării și întăririi unității ță
rilor socialiste.

In cadrul ședinței comune s-a 
lystărît ca guvernul, ministerele 
și celelalte organe centrale să

stabilească măsurile necesare 
și să acționeze cu consecvență 
pentru participarea țării noastre 
în cele mai bune condiții la 
realizarea Programului com
plex. Pentru fiecare acțiune con
cretă de colaborare și coope
rare recomandată de organele 

~ C.A.E.R. și adoptată de organe
le competente ale țării noastre 
se vor încheia, cu celelalte 
țări participante, acorduri, con
venții, contracte, in care să se 
prevadă obligații ferme în le
gătură cu realizarea angaja
mentelor asumate în mod reci
proc.

Adoptînd Programul complex, 
România este hotărîtă să con
tribuie, împreună cu celelalte 
state membre ale C.A.E.R., la 
promovarea unor asemenea 
forme, căi și metode de cola
borare care să asigure o largă 
și rodnică conlucrare a țărilor 
noastre. Participînd activ la 
înfăptuirea Programului com
plex, țara noastră va intensi
fica totodată, colaborarea eco
nomică și tehnico-științilică cu 
toate țările socialiste, cu țările 
în curs de dezvoltare, cu toate 
statele lumii, fără deosebire de 
orînduire socială, va lua parte 
in continuare la diviziunea 
mondială a muncii, considerînd 
câ aceasta corespunde atît in
tereselor poporului român, cît 
și cauzei generale a socialismu
lui și cooperării internaționale 
între popoare, cauzei păcii în 
lume.

HOTARIREA
cu privire la vizita oficială de prietenie 

a delegației de partid și guvernamentale române 
în tarile socialiste din Asia

(Urmare din pag. 1)

forțelor antiimperialiste. Astfel, 
vizita slujește nu numai inte
reselor bilaterale, ci și intere
selor popoarelor tuturor țări
lor socialiste, ale tuturor for
țelor progresiste, constituie o 
importantă contribuție la cauza 
generală a socialismului, pro
gresului. securității și păcii in 
lume.

In cursul vizitei s-a expri
mat poziția fermă a Partidu
lui Comunist Român și a Re
publicii Socialiste România de 
solidaritate militantă cu popoa
rele care luptă împotriva im
perialismului, a politicii sale de 
forță, dictat și agresiune, pen
tru apărarea libertății și inde-

pendenței lor naționale. Vizita 
a constituit o viguroasă reafir
mare a solidarității neclintite a 
poporului român cu lupta e- 
roică a popoarelor vietnamez, 
laoțian și khmer împotriva a- 
gresiunii americane, pentru li
bertate și independență națio
nală, pentru respectarea drep
tului lor imprescriptibil de a-și 
rezolva problemele interne de 
sine stătător, fără nici un a- 
mestec din afară.

Comitetul Central al Partidu
lui Comunist Român, Consiliul 
de Stat și Consiliul de Miniș
tri relevă cu deosebită satis
facție că vizita și rezultatele ei 
au întrunit adeziunea deplină 
și aprobarea unanimă a clasei 
noastre muncitoare, țărănimii

Constructorii brașoveni
de autocamioane și tractoare

au prezentat

și intelectualității, a tuturor oa
menilor muncii, fără deosebire 
de naționalitate. Această impre
sionantă manifestare de apro
bare reflectă încă o dată spri
jinul nemărginit acordat de po
porul nostru politicii interne și 
externe a Partidului Comunist 
Român, pe care o consideră ca 
propria sa politică.

Comitetul Central al Parti
dului Comunist Român, Consi
liul de Stat și Consiliul de Mi
niștri ale Republicii Socialiste 
România își exprimă hotărîrșa 
de a-și aduce în continuare în
treaga contribuție la depășirea 
divergențelor actuale și întă
rirea unității țărilor socialiste, 
a partidelor comuniste și mun
citorești, la creșterea forței și 
coeziunii întregului front anti- 
imperialist, de a milita neabă
tut împotriva politicii imperia
liste de dictat, agresiune și do
minație, de a promova relații 
cu toate statele lumii, fără deo
sebire de orînduirea lor so
cială, corespunzător intereselor 
fundamentale ale poporului ro
mân, ale socialismului, progre
sului, destinderii și păcii în 
lume.

tovarășului Nicolae Ceaușescu, 
conducătorilor de partid

și de stat ii

cele mai noi tipuri de mașini
(Urmare din pag. 1)

ne și tractoare din Brașov, alți 
specialiști.

Directorul Centralei indus
triale, ing. Gheorghe Trică, pre
zintă tovarășului Nicolae 
Ceaușescu, celorlalți conducă
tori de partid și de stat carac
teristicile noilor autocamioane 
realizate la nivelul produselor 
similare de pe piața mondială. 
Ele au șasiu portant și sînt e- 
chipate cu motoare Diesel de 
135 C.P. Au trei punți-motoare, 
cuplate între ele prin diferen
țiale. Camionul este construit 
pentru a fi folosit pe orice fel 
de teren, iiind deosebit de ro
bust.

Noul autocamion, a cărui fa
bricație de serie va începe în 
cursul anului 1972, face parte 
dintr-o familie de 13 tipuri de 
astfel de autocamioane, reali
zate în peste 40 de variante, 
după o licență vest-germană 
M.A.N.

Constructorii informează pe 
conducătorii dc partid și de 
stat câ întreaga familie de au
tocamioane de mare tonaj va 
fi asimilată treptat, în cursul 
acestui plan cincinal. Sc arată 
că uzina de specialitate din 
Brașov își aduce contribuția la 
realizarea noilor produse prin 
intrarea în funcțiune a unei li
nii tehnologice moderne de con
cepție proprie, realizată prin 
autoutilare. Un singur agregat 
din cadrul liniei amintite exe
cută operația de strunjire in 
numai 6,3 minute față de 150 
minute cît necesita prelucra
rea cu ajutorul mașinilor uni
versale.

Tovarășul Nicolae Ceaușescu, 
ceilalți conducători de partid 
și de stat se interesează de ca
racteristicile și randamentul 
noilor autocamioane, studiază 
împreună cu specialiștii de față 
posibilitatea diversificării in 
continuare a acestor produse, 
corespunzător nevoilor econo
miei naționale și condițiilor de 
teren din țara noastră.

Urcînd 
camion, 
Ceaușescu încearcă sistemul de 
pornire al motorului. Secreta
rul general al partidului reco
mandă specialiștilor să se în
grijească de diversificarea a- 
cestor tipuri de motoare în ve
derea utilizării lor la mai multe 
fc-luri de autovehicule fabricate 
în țara noastră — autocami
oane, autobuze, tractoare, com
bine autopropulsate etc.

Se recomandă, de asemenea, 
reprezentanților Centralei in
dustriale de specialitate și mem
brilor conducerii Uzinei de au
tocamioane aflați de față să se 
ia toate măsurile pentru gră
birea integrării în fabricație de 
serie a acestor produse, să per
fecționeze continuu procesul de 
producție, în vederea realizării 
unor autocamioane și tractoare 
de cea mai bună calitate.

In continuare se prezintă ca
racteristicile prototipului de 
tractor Universal de 55 C.P., 
creație recentă a specialiștilor 
Institutului de cercetări și pro
iectări pentru autovehicule și 
tractoare din Brașov, în cola
borare cu uzina „Tractorul11, ca 
urmare a diversificării produc
ției actuale de tractoare asimi
late după licența italiană „Fiat". 
Noul tractor va fi folosit la 
un mare număr de lucrări a- 
vînd posibilitatea de a fi echi
pat cu diferite dispozitive pen
tru unelte purtate, pentru re- 
morcarea semiremorcilor agri
cole și cu ridicător hidraulic. 
El va intra în fabricație de se
rie după experimentări înde
lungi în cursul anului următor.

In încheierea întâlnirii con
ducătorilor de partid și de stat 
cu specialiști ai industriei noas
tre constructoare de autocami
oane și tractoare, tovarășul 
Nicolae Ceaușescu felicită căl
duros pe constructori și pro- 
iectanți pentru succesele obți
nute.

la volanul unui auto- 
tovarășul Nicolae

După ora 7 seara ghetoul 
devine teritoriul nimănui ; ți 
se pare că ai nimerit într-un 
oraș pustiu. Intîrziații gră
besc pasul spre casele lor, 
uitîndu-se din cînd în cînd 
cu teamă înapoi pentru a 
vedea dacă nu sînt cumva 
urmăriți. Vîntul adună gu
noaiele pe la colțurile stră
zilor caro nu au fost mătu
rate cu lunile. Locuitorii, 
care trăiesc într-o permanen
tă teroare, își încuie ușile cu 
cîte 3—4 lacăte. Poliția se 
aventurează rar pe străzile 
ghetoului ; de regulă polițiș
tii patrulează în mașini care 
străbat ghetoul de la un ca
păt la altul cu sirenele ur- 
lînd înspăimîntător în liniș
tea mormîntală a nopților. 
De la asfințitul și pînă la 
răsăritul soarelui ghetoul este 
abandonat teroarei bandelor 
de toxicomani care au trans
format multe din. clădirile și 
apartamentele abanadonate 
în așa-numite „fabrici-* de 
împachetare a stupefiantelor, 
locuri de întîlnire pentru 
stabilirea listei apartamente
lor ce urmează a fi jefuite .și 
planurile de eliminare a 
bandelor rivale.

In ac^st ghetou, numit 
Brownsvilie, situat la perife
ria cartierului newyorkez 
Brooklyn, trăiesc circa 
100 000 de oameni lipsiți de 
speranțe și supuși de soartă 
celor mai grele încercări. 
Mulți dintre ei locuiesc în 
case abandonate de proprie
tari întrucît deveniseră ne
rentabile — cu chiria pe care 
o încasau nu reușeau nici 
măcar să plătească cheltuie
lile de întreținere a acestora, 
sau de reparare a daunelor 
provocate de bande, iar nu
meroși chiriași săraci nu-și 
plăteau chiriile cu anii. In
stanțele judiciare au respins 
cererile proprietarilor de a-i 
condamna pe rău-platnici la 
închisoare întrucît copiii a- 
cestora ar fi rămas pe dru-

(Agerpres)

VIAȚA INTERNAȚIONALA
Cu prilejul zilei de
23 AUGUST

CAIRO 19 — 
Agerpres, 
transmite : 
țărilor organizate cu 
zilei de 23 August, în orașul 
egiptean Alexandria au fost 
prezentate o serie de filme do
cumentare românești. Au asis
tat oficialități ale orașului și 
membri ai Consulatului Româ
niei din Alexandria. Filmele 
s-au bucurat de apreciere din 
partea spectatorilor. Cu aceeași 
ocazie, postul de radio Alexan
dria a transmis un program dc 
muzică populară românească

In cadrul emisiunilor postu
lui de radio Alexandria au 
fost relevate, totodată, semni
ficația pe care ziua de 23 Au
gust o are pentru poporul ro
mân, precum și succesele obți-

Corespondentul 
Constantin Oprlcă, 
In cadrul manifes-

România după elibe-

prilejul
★

ROMA 
încheierea turneului său in I- 
talia,ansamblul folcloric „Doi
na" al Casei de Cultură a stu
denților din București, a susți
nut un spectacol de cîntece și 
dansuri populare româneșit în 
localitatea Magliano Sabino. 
Manifestarea, desfășurată sub 
semnul apropiatei sărbători 
naționale a poporului român 
— 23 August — s-a bucurai de 
un frumos succes, miile de 
spectatori prezenți aplaudînd 
cu însuflețire măiestria inter
pretativă a tinerilor artiști a- 
matori.

Spectacolul a fost transmis 
în întregime de radio-televizi- 
unea italiană.

19 (Agerpres) In

Complot antiguvernamental
descoperit la La Paz

c
DIN TARILE SOCIALISTE

MOSCOVA TIRANA

LA PAZ 19 (Agerpres).
Agenția 
mite că 
La Paz, 
complot 
trivit cotidianului „Ultima Ho
ra", care dezvăluie acest fapt, 
citind surse oficiale, un anu
mit număr de ofițeri au fost 
surprinși în timp ce participau 
la o reuniune subversivă în 
compania conducătorilor unor 
partide de dreapta. Ziarul pre* 
cizează că 30 de persdane nu 
fost arestate.

Agenția Prensa Latina tran
smite, de asemenea, că starea 
de urgență în rîndul forțelor 
armate și a securității de stat 
a fost întărită ca urmare a ști
rilor privind o nouă tentativă 
de lovitură de stat împotriva 
guvernului președintelui Torres 
In ultimele zile, importante

France Presse trans- 
în capitala Boliviei, 
a fost descoperit un 
antiguvernamental. Po-

unități militare, inclusiv cade- 
ții Academiei militare de la 
Santa Cruz, au fost transfera
te la cartierul general al for
țelor armate de la garnizoana 
Miraflores din La Paz. Alte 
unități au fost amplasate în 
punctele strategice ale Capi
talei, iar toate forțele de po
liție se află în stare dc alertă.

Agenția TASS a informat 
despre rezultatele prelucrării 
și analizei materialului expe
rimental .............................
Sovietică 
stațiilor 
„Sonda", 
brie — 
traseul Pămint — Lună — Pă
mint. Stațiile au avut la bord 
broaște țestoase, semințe de 
griu, orz, ceapă, clorela și alte 
plante.

Un grup de oameni de ști
ință sovietici, care au studiat 
datele culese in cadrul expe
rimentului „Sonda1*, au relevat, 
că doza restrinsă de radiații 
cosmice, înregistrată cu ajuto
rul diferitelor dozimetre, a 
fost în toate zborurile aceeași. 
După întoarcerea pe Pămint, 
broaștele țestoase au fost ex
trem de active, s-au deplasat 
mult și au mincat cu poftă. 
In timpul experimentelor, ele 
au pierdut aproximativ 10 la 
sută din greutate.

Zborul a stimulat creșterea 
și dezvoltarea semințelor de 
griu, orz, ceapă, prorocind 
totodată unele tulburări cro- 
mozomice în aceste plante. 
Atît sub raport calitativ, cit 
și cantitativ, aceste modificări 
nu s-au deosebit în majorita
tea cazurilor de mutațiile în
registrate in experimentele e- 
fectuate pe orbite circumteres- 
tre de mică altitudine.<_____

obținut in Uniunea 
în timpul zborurilor 
automate din seria 
in perioada septem- 
octombrie 1970, pe

Potrivit datelor statistice 
publicate de Ministerul Comu
nicațiilor din R. P. Albania, 
planul transporturilor auto pe 
primele șapte luni ale acestui 
an a fost realizat in propor
ție de 103,4 la sută. Ferovia
rii albanezi au realizat, la 
rîndul lor, peste plan 4 300 000 
tone/km transporturi.

Conform prevederilor planu
lui cincinal, in 1975 mijloacele 
de transport din R. P. Alba
nia vor realiza un volum cu 
75,5 la sută mai mare decit 
in 1970.

(Hor Sredna, geologii bulgari 
au descoperit un nou zăcă- 
mint de cupru și pirită. Așa 
a apărut pe harta economică 
a Bulgariei o nouă denumire 
— „Asarel",

Zăcâmintul de la Asarel este 
cel mai mare din această zonă 
cupriferă și, totodată, cu cel 
mai bogat conținut de cupru.

Descoperirea zăcămintului 
deschide mari perspective pen
tru dezvoltarea economică a 
regiunii.

----♦----

noi răpiri
în Uruguay

MONTEVIDEO 19 (Agerpr'S) 
— Membri ai organizației ile
gale de guerilă urbană Tupa- 
maros din Uruguay au efectuat 
două noi răpiri de oameni de 
afaceri uruguayeni — industri
așii Luis Fernandez și Jorge 
Jerenbaum —, s-a anunțat joi 
la Montevideo. Această organi
zație continuă să țină în capti
vitate pe ambasadorul britanic 
Geoffrey Jackson, răpit la în
ceputul lunii ianuarie a-c., pre
cum și trei oameni de afaceri 
’jruguayeni.

VARȘOVIA
FRAGA

Orașul Radom din R. P. Po
lonă este renumit nu numai in 
această țară, ci și în străină
tate. Aici se fabrică aparate 
de telefon care pot fi intîlnite 
pe aproape toate meridianele 
globului. Producția de telefoa
ne a început la Radom in ur
mă cu 30 de ani. Astăzi, u- 
zinele din Radom se numără 
printre cele mai mari din lu
me. Anual, aici se fabrică un 
milion de aparate. Noile mo
dele, din ce în ce mai nu
meroase, sînt rodul colaboră
rii artiștilor plastici și con
structorilor și sînt de o cali
tate superioară.

SOFIA
In apropierea orășelului Pa- 

naghiuriste, de la poalele Mun-

In Cehoslovacia se manifes
tă o grijă constantă pentru 
îmbunătățirea aprovizionării 
cu apă potabilă a populației. 
Din 1945 și pină acum au fost 
amenajate peste 100 de lacuri 
de acumulare cu o capacitate 
de 3,5 miliarde metri cubi de 
apă. Din aceste rezervoare se 
aprovizionează cele aproape 
1 000 de instalații de purifica
re a apei pentru construcția 
cărora statul a investit peste 
4 miliarde coroane. Ca urma
re a măsurilor luate, consu
mul zilnic de apă potabilă pe 
locuitor a crescut de la 50-70 
litri, cît reprezenta la înce
putul perioadei amintite, la 
300 litri i

Implicațiile crizei dolarului
O delegație canadiană 

se va deplasa de urgență 
ia Washington

OTTAWA 19 (Agerpres). — 
Guvernul Canadei s-a reunit de 
urgență miercuri, pentru a dez
bate implicațiile recentelor mă
suri economico-financiare anun
țate de S.U.A. La sfîrșitui șe
dinței, Mitchell Sharp, ministru 
de externe și premier interimar, 
a anunțat că o delegație con
dusă de ministrul de finanțe, 
Edgar Benson, se va deplasa 
de urgență la Washington pen
tru a examina împreună cu au
toritățile americane noua situa
ție economică și financiară 
creată prin instituirea unui curs 
flotant al dolarului și a supra
taxei de 10 la sută asupra im
porturilor americane.

Adresîndu-se presei, ministrul 
de finanțe Edgar Benson, a a- 
rătat. la rîndul său, că impu
nerea suprataxei la importu
rile americane „ar putea avea 
un efect nociv asupra indus
triei canadiene prelucrătoare, 
ducînd la creșterea inaccepta-

bilă a nivelului șomajului", care 
și așa se ridică la peste 6 la 
sută din totalul forței de 
muncă.

îngrijorarea 
cercurilor
economice

și financiare
mexicane

ciare mexicane, stirnită di 
șurile anunțate de guvernul 
S.U.A.**.

Poziția guvernului 
francez

mun. Cei care au avut rara • scrise pe listele de asistență 
șansă de a căpătă o slujbă 
mai bună au părăsit imediat 
Brownsvilie, insialindu-se in 
alte cartiere. Astiei, mu de 
apartamente au lost aoanao- 
nate atît de proprietari cit 
și de chiriași. Cele mai 
multe, deși au avut geamu
rile acoperite cu scinauri și 
ușile încuiate au fost devas
tate complet. La colț de stra
dă, toxicomanii vind pistoa
le, arme, halucinogene, în 
special heroină într-o concen-. 
trație de 2—5 la sută, pre
cum și țevi, căzi, chiuvete, 
instalații electrice, toave de
montate din apartamentele 
abandonate.

„O echipă de demolare nu 
ar fi reușit să devasteze un 
apartament mai rapid decit 
o bandă de narcomani", spu
nea șeful 
Brownsvilie.

Primăria a 
ani în urmă 
unele părți 
ghetoului care amenințau să 
se prăbușească și să constru
iască în locul lor „cvartale 
model“. Din lipsa de fonduri 
însă, proiectele au fost aban
donate după degajarea tere
nurilor de dărîmături. Cu 
timpul, terenurile au deve
nit depozite de gunoi pe 
care mișună șobolanii. Rita 
Bettis care locuiește într-un 
apartament pe strada Park 
Place, numărul 1 777 spunea 
unui ziarist de la „New York 
Times" că „șobolanii au in
vadat toate casele. Copiii mei 
ca și mii de alți copii de 
vîrsta școlară din ghetou but 
mingea pe maidane toată 
vara, fug după mașinile pom
pierilor, prind șobolani, a- 
ceasta este viața lor, în acest 
cartier uitat de lume".

In Brownsvilie s-au adunat 
cele mai sărace familii din 
statul New York. Peste 60 
la sută dintre ele sînt între
ținute de femei. Circa 70 la 
sută .din familii se află îițt

poliției din

hotărît eu doi 
să demoleze 
mai vechi ale

socială și caritate.
In fiecare dimineață, din 

Brownsviile autobuzele și 
metroul pleacă pune pmâ la 
reiuz spre New lorii; fie
care pasager speră ca astăzi 
nu va avea neșansa de ieri 
și va găsi ceva ue lucru in 
metropola zgîrie-norilor. A- 
junși in oraș, se intîlnesc cu 
alți zeci de mii de șomeri, 
care, ca -Și ei iau străzile la 
rînd de la un capăt la cela
lalt și bat la ușile compa
niilor și caselor particulare 
cu lachei la poarta, oferin- 
du-și brațele m schimbul cî- 
torva dolari. Seara, se întorc 
istoviți de oboseală la case
le lor și se culcă, pentru a 
relua a doua zi zadarnicele 
solicitări.

Ca ei 
oameni 
runcați 
muncii,

sînt încă 5 500 090 de 
în Slateie Unite a- 
în afara frontului 
majoritatea lor fă- 

cînd parte din cei 25 mili
oane de americani care, po
trivit statisticilor oficiale, tră
iesc ,.sub nivelul sărăciei !" 
Potrivit acelorași statistici, 
pentru a asigura armatei să
racilor, cărora li se mai 
spune și „oamenii uitați ai 
Americii", un nivel de viață 
uman, ar fi necesară o sumă 
egală cu a 30-a parta din cea 
cheltuită de Statele Unite 
pentru ducerea războiului 
din Vietnam, sau a 6-a parte 
din investițiile făcute în pro
gramul spațial Apollo. Cum 
însă în societatea capitalistă 
grija față de soarta omului 
de rînd, a acelor milioane 
care au contribuit la prospe
ritatea Americii, nu figurea
ză pe Ijsta priorităților na
ționale, cei din ghetoul 
Brownsville și semenii lor 
din alte orașe ale țării, vor 
continua să trăiască aruncați 
la periferia societății.

C. ALEXANDROAIE, 
Corespondentul Agerpres 

la Washington

CIUDAD DE MEXICO 19 
gerpres). — O importantă 
legație condusă de ministrul 
dustriei și comerțului, Carlos 
Torres Manzo, a plecat de ur
gență la Washington pentru a 
cere exceptarea Mexicului 
de la aplicarea măsurilor de 
impunere a suprataxei de 10 la 
sută la importurile americane.

înainte de a părăsi capitala, 
Torres Manzio s-a întâlnit cu 
președintele Luis Echeverria. 
Intr-o declarație făcută presei, 
la sfîrșitui întîlnirii, el a subli
niat că trimiterea de urgență 
a delegației și componența a- 
cesteia reflectă „îngrijorarea 
cercurilor economice și finan-

(A- 
de- 
in-

PARIS 19 (Agerpres). — Gu
vernul francez, reunit miercuri 
în consiliu restrîns, și-a defi
nit poziția față de măsurile e- 
conomice anunțate de președin
tele S.U.A., Richard Nixon, re
latează agenția France Presse. 
Cabinetul francez, se spune în 
comunicatul publicat după șe
dință, s-a declarat cu acest pri
lej fidel principiului parității în 
aur și consideră că sistemul 
parităților monetare este in
compatibil cu utilizarea „unor 
monede de rezervă legate de 
incertitudinile conjuncturii in
ternaționale".

Pe de altă parte, guvernul 
francez preconizează instituirea 
unei duble piețe de schimb, 
una din ele urmînd să se ocupe 
cu tranzacțiile cu mărfuri, iar 
cealaltă, paralelă, de alte tran
zacții cu străinătatea.

Guvernul francez a cerut, de 
asemenea, „reexaminarea com
pletă, într-un cadru rezonabil, 
a sistemului monetar interna
țional".

După încheierea întrunirii 
Giscard d'Estaing, ministrul e- 
conomiei și finanțelor, a anun
țat că francul francez nu va 
fi supus cursului

Uonsiliul de 
Securitate al O.N.U. a hotărît 

i miercuri in unanimitate să re- 
? comande viitoarei sesiuni a A- 
’ dunării Generale a ONU. pri- 

mirea statului Bahrein ca 
i membru al Organizației Nați- 
| unilor Unite.

î HANOI — Kain Van Dong, pre- 
l ședințele Consiliului de Miniș- 
/ tri al Republicii Democrate 
î Vietnam, a primit miercuri de- 
/ legaț.u Ministerului Afacerilor 
1 Externe al R.P. Bulgaria, con- 

dusă de Milko Tarabanov, 
l prim-adjunct al ministrului a- 
< facerilor externe, care se află 
I într-o vizită de prietenie la 

Hanoi.

’ cope:
1 penhaga 
| tr-c
1 dră de nave militare 
/ alcătuită din crucișăt<

i comande viitoarei s 
’ dunării Generale a

fluctuant.

Prima ședință a Consiliului de 
al

Miniștri
MANAMA 19 (Agerpres). — 

Consiliul de Miniștri al Statu
lui Bahrein s-a întrunit în pri
ma sa ședință după proclama
rea independenței arhipelagului. 
Reuniunea, prezidată de șeful 
guvernului, șeicul Khalifa Ben 
Salman Al-Khalifa, a fost con
sacrată examinării hotărârilor

luate in noua 
l-a însărcinat 
stat, Hussein

ce urmează a fi 
etapă. Guvernul 
pe ministrul de 
El-Bahama, să prezinte oficial 
sîmbătă secretarului general al 
Ligii Arabe, Abdel Khalek Has- 
souna, cererea de admitere a 
statului Bahrein în această or
ganizație.

COPENHAG X — In portul Co- 
a sosi» miercuri, în- 

-o vizită de răspuns, o esca- 
’ J..............................» sovietice,

,■ aicaiuna am crucișătorul „Ok- 
1 tiabrskaia Revoluția* și nava 
| antisubmarin „Slavnîi“ — in- 

formează agenția T.A.S.S,

1 CIUDAD DE MEXICO — Ca 
urmare a unui naufragiu în aoe- 

i le fluviului Balsas din Mexic, 
/ 73 de persoane au pierit îneca- 
1 te. Nava de agrement în care 
| se aflau cei dispăruți s-a scu- 
i fundat după ce s-a lovit de o 
’ stîncă din cauza întunericului.

ț MOSCOVA — După ce a pre- 
| zentat spectacole cu un deose- 
■ bit succes în orașele Krasno

dar, Novorosiisk. Batumi și 
Tbilisi, forniația de estradă a 

.• Teatrului muzical din Galați 
J evoluează începînd de miercuri 
> în fața spectatorilor din Mosco- 
| va. Turneul formației va con- 

tinua la Leningrad și Tallin.

I
I
1

40 396

Peste un an, la 2G august 1972, va avea loc, la Miin- 
chen ceremonia de deschidere a Jocurilor Olimpice, In pre
zent pregătirile pentru acest eveniment sînt în plină des
fășurare.

In foto : Vedere panoramică a Satului Olimpic, unde 
sportivii și sportivele vor fi gâzduiți in frumoasele blocuri 
ce se construiesc aici.

I I VEMBURG - Producția de 
fier și oțel a țărilor membre 
ale Comunității Economice Eu
ropene a scăzut în primele 
șapte luni cu 12 milioane tone 
față de aceeași perioadă a a- 
ului trecut.
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