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președintele Consiliului de Stat al R.S.R., 
a oierii o recepție în onoarea 

participanțilcr la Congresul internațional

Miron Ni-
Academiei 
România, 

ale vieții

seral.

stîlpi

noul an de învățămînt?pentru

S. L.

In obiectiv: Terezia Carașca 
de Ia Fabrica de stîlpi 

hidraulici Vulcan

Titlul nu-mi aparține : e 
titlul unei cărți de interviuri 
a lui Felix Aderca, o carte 
care încerca să fixeze cîteva 
destine literare contemporane 
lui. Și totuși am pus acest 
titlu fără ambiții... perene, 
dar conștient de faptul că ti
nerii despre care scriu re
prezintă plenar generația 
mea. O vizită la U.U.M.P. 
mi-a permis să surprind în 
plin proces productiv tineri : 
pentru că U.U.M.P.-ul este o 
uzină cu oanțeni tineri, unii 
abia ieși ți de pe băncile șco
lii profesionale. Dar mai în- 
tîi o discuție cu secretarul 
organizației U.T.C. pe uzină. 
Ion Stoicoiu, despre cîteva 
aspecte generale ale muncii 
acestor tineri, despre efortu
rile pe care această organi
zație U.T.C. le depune pen
tru educarea tineretului, înca- 
rarea tinerilor în colectivul 
irg al uzinei;
„In prezent lucrăm la be- 

tonarea unui teren viran pen
tru a-1 utiliza ulterior la de
pozitarea în bune condițiuni 
a utilajelor fabricate, pentru 
depozitarea fierului vechi. 
Astăzi am lucrat la demon
tarea liniei ferate înguste din 
uzină care fusese casată, pen
tru amenajarea altor spații 
destinate depozitării utilaje
lor: fierul vechi rezultat de 
la această linie îl vom preda 
la I.C.M. De altfel o secție 
a Fabricii de oxigen (care a- 
parține tot de noi) a predat 
recent la I.C.M. 1 060 kg fier 
echi. Ne pregătim intens în

aceste zile pentru adunările 
generale deschise ale organi
zației de tineret; pînă acum 
am organizat astfel de adu
nări la 9 organizații de pro
ducție. Nici aspectul distrac- 
tiv-cducativ nu a scăpat preo
cupărilor noastre. Pe data de 
11—12 septembrie organizăm

la Arad o excursie. Cu acest 
prilej vom vizita Uzina de 
vagoane și uzina de strun
guri" — mi-a declarat tova
rășul Ion Stoicoiu. I-am mul
țumit interlocutorului meu 
pentru amabilitate și însoțit 
de tovarășul Nicolae Suciu, 
membru în biroul organiza
ției U.T.C. pe uzină, mi-am 
continuat drumul. Voiam 
cîțiva tineri pe care să-i gă
sesc la locul de muncă, vor- 
bindu-mi despre meseria lor. 
Și am găsit prea mulți. M-am 
oprit doar la cîțiva dintre ei. 
In caietul meu de însemnări 
numele și datele culese aduc 
foarte bine cu fișele biogra
fice necesare oricărei ..recu
noașteri". Dar din păcate 
reporterul, oricît de mult ta-
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O problemă de mare acuitate
fața unităților economice :

CU CE CHELTUIELI
MATERIALE

se realizează producția?

In perioada vacanței de vară, 
școlile sînt supuse, cu regula
ritate, proceselor de întreținere 
sau reparații curente, de ame
najări menite să satisfacă în- 
tr-o mai mare măsură cerin
țele procesului de învățămînt 
ale cărui exigențe sporesc ne
contenit. Pînă la deschiderea 
noului an școlar a mai rămas 
puțin timp. In mod practic 
toate lucrările de întreținere 
din școli trebuiau să fie ter
minate în aceste zile. O mică 
rămînere în urmă se răsfringe 
în mod negativ asupra școli
lor : fie că, sub presiunea tim
pului, se execută lucrări de 
slabă calitate, fie că procesul 
de instruire și educare a ele
vilor este afectat în mod se
rios. Avînd în vedere aceste 
implicații de indiscutabilă în
semnătate am pornit într-un 
raid prin localitățile Văii Jiu
lui, pentru a constata stadiul în 
care se află pregătirile pentru 
deschiderea noului an de în
vățămînt, calitatea lucrărilor și 
ritmul în care ele avansează 
acolo unde încă nu s-au ter
minat.

Din constatările noastre cît

lent ar avea, nu poate sur
prinde mecanismul intim al 
acestor oameni pentru care 

i devenit o pasiune. 
Iată ci te va „fișe" personale : 
Aurel Tudor a terminat școa
la profesională din Petroșani 
la 15 iulie 1971. Se pregătește 
acum ‘ -
L-am 
zile < 
S.V..J. 
ceste 
acum 
uzină: 
tuș.

i pentru liceul
i găsit lucrînd la grin- 
articulate pentru . .
. Pînă nu de mult a- S

grinzi se importau : S
sînt produse în S

Fior ea Prodan, lăcă- S
A terminat școala pro- J

fesională in anul 1965. A- S
cum e in anul V la liceul >
industrî . I i pl i e mult să z
citească, joacă fotbal la „U- /
tilajul". Despre ei mi-a vorbii r 
Nicolae Nicoară, șef dc bri- r
gadâ. Un lînăr simpatic, cu r
multă dragoste pentru mese- r
ria lui. Timpul liber îl pe- *
trece in sinul familiei. E și C
un alpinist încercat: Iosif C
Cihar, turnător formator. )
Cînd l-am întîlnit lucra la >
ghidaje .și pistoane pentru >
stîlpi S.V.J.; Traian Gența a S
terminat și el anul acest J 5
școala profesională. Acum e S
turnător-formator. La numai i
18 ani și. jumătate. Cînd l-am >
„surprins" lucra pentru pom- >
pe și bandaje: miezuitoarea z
Margareta Danciu, colegă de Z
generație cu ceilalți, lucra C
la ciocane de Mintia, pregă- \
tea formele pentru turnare. J

Președintele Consiliului de 
Stat al Republicii Socialiste 
România, Nicolae Ceaușescu, a 
oferit joi seara, în saloanele 
Consiliului de Miniștri, o recep
ție în onoarea participanților la 
cel de-al IV-lea Congres inter
național de logică, metodolo
gie și filozofia științei, care are 
loc în aceste zile in Capitala 
țării noastre.

Au luat parte tovarășii Ion 
Gheorghe M mrer. Manea Mă- 

. P iul Ni u-Mizil. .l i
nos Fazekas, Dumitru Popescu, 
I<eonte Răutu, Miron Constan- 
tinescu, Miu Dobrescu, precum 
și Corneliu Mănescu, Glieorghe 
Cioară, Mircea Mal ița, membri 
ai guvernului, acad, 
colescu, președintele 
Republicii Socialiste 
și alte personalități 
noastre științifice.

Au participat savanții P. 
Suppes, președintele Comitetu
lui de program al Congresului, 
A. Mostowski, J. Hintikka, N. 
Reseller, J. F. Staal, M. Hesse, 
W. Stegmuller, M. V. Popovici, 
H. Takeda, V. Bar-HiLlel, L. 
Henkin, Athanase Joja. S. Kor- 
ner, A. A. Markov, Grigore 
Moisil, și alți reputați oameni 
de știință, specialiști și experți 
din 40 de țări, prezenți la dez
baterile acestui forum al gîn- 

filozofice contemporane.(Continuare in pag a 3-a)

și din analizele 
mitetul executiv 
popular municipal în care s-a 
anaHzat stadiul lucrărilor de re
parații capitale și curente Se 
desprind concluzii, în general, 
optimiste. La școala generală 
nr. 1' Petrila reparațiile capi
tale, în valoare de 90 000 lei,

făcute de co
al Consiliului

In timpul recepției, președin
tele Nicolae Ceaușescu și cei
lalți conducători s-au întreținut 
cu participanții la Congres în- 
tr-o atmosferă cordială.

In cursul discuțiilor, desfășu
rate cu acest prilej, președinte
le Consiliului dc Stat a subli
niat înalta responsabilitate a 
oamenilor de știință, care, prin 
însăși misiunea lor de pionieri 
ai cunoașterii, sînt chemați să 
se situeze tot mai mult de par
tea noului. în lupta împotriva 
a tot ce este învechit și retro
grad, de partea uriașelor forțe 
sociale ce militează pentru pro
gres, pentru accelerarea trans
formărilor revoluționare din 
lumea contemporană. A fost 
relevat rolul important a! logi
cii, filozofiei "și altor științe so
ciale în cunoașterea și organi
zarea, pe baze mai raționale, 
mai echitabile a societății ome
nești, a relațiilor dintre state, 
în ridicarea gradului de Civili
zație, în înfăptuirea năzuințelor 
de libertate, pace și prosperita
te ale popoarelor. Președintele 
Consiliului de Stat a accentuat 
că concluziile cercetărilor știin
țifice din diferite domenii, in
clusiv ale științelor sociale, pot 
și trebuie să exercite o influ
ență pozitivă asupra proceselor 
înnoitoare din societate, asupra 
activității oamenilor politici în 
sensul ca aceștia să țină scama

de cerințele legilor obiective, 
ale logicii dialectice a vieții. 
Președintele Nicolae Ceaușescu 
s-a referit, de asemenea, la im
portanța Congresului pe care îl 
găzduiește țara noastră, menți- 
onînd necesitatea extinderii con
tinue a colaborării și conlucră- 
crării oamenilor de știință de 
pretutindeni ca o condiție a 
progresului științei in fiecare 
țară. al științei în general.

In timpul discuțiilor, partici
pant ii au exprimat călduroase 
mulțumiri pentru importantul 
mesaj adresat Congresului de 
președintele Nicolae Ceaușescu, 
pentru atenția pe care o acor
dă acestei reuniuni, care se 
desfășoară sub înaltul patron tj 
al domniei sale. Ei au apreciat 
condițiile create pentru buna 
desfășurare a Congresului și au 
relevat însemnătatea faptului că 
în cursul lucrărilor are loc un 
sch’.a.b deschis, constructiv, de 
idei, în probleme de mare in
teres pentru dezvoltarea științei. 
Participanții au subliniat apor
tul savanților și cercetătorilor 
români la progresul științei con
temporane, la extinderea și 
diversificarea cooperării inter
naționale pe tărîm științific, 
mijloc de cunoaștere și apro
piere între popoare, de con
jugare a eforturilor pentru pro
gresul general.

(Agerpres)

la 15 septembrie.pășite pînă
La Liceul de cultură generală 
toate lucrările au fost încheiate 
astfel că acum, după recepție, 
clădirea ne apare in toată fru
musețea ei. Prof. Simion Pără- 
ian, director al liceului, se de
clara mulțumit de calitatea e-

RAID ANCHETA
au fost încheiate urmînd ca în 
aceste zile să fie isprăvite și 
lucrările exterioare. O situație 
similară am aflat și la Școala 
generală nr. 2 Lonea unde va
loarea lucrărilor a fost de 
190 000 lei, iar la Cimpa și Jieț 
întreținerea curentă este, prac
tic. încheiată, ca de altfel și 
la Liceul din localitate 
la generală nr. 5.

La Petroșani situația 
general, satisfăcătoare, 
generală nr. 2 a reușit 
de la 1 august să-și 

întreținere.
dificultăți în ceea 
amenajarea semi- 
însă conducerea 

ca ele să fie de-

și Școa-

Munca rodnică a colective
lor unităților economice, stră
daniile multiple ale organi
zațiilor de partid și de masă, 
ale conducerilor tehnico-ud- 
minislrative, pentru perfec
ționarea organizării produc
ției și a muncii, pentru spo
rirea eficienței economice, au 
condus la obținerea unor re
zultate valoroase la princi
palii indicatori tehnico-euo- 
nomici. Planul producției glo
bale industriale pe primeie 7 
luni ale anului s-a realizat 
în proporție de 102,9 ia sută, 
producția marfă vîndută și 
încasată in proporție de 102 
la sută ; depășirea planului 
la producția globală cu a- 
proape 400 000 lei s-a iea>.- 
zat exclusiv pe seama crește
rii productivității muncii, in
dicator care a fost îndeplinit 
pe ansamblul municipiului in 
proporție de 102,5 la sută. 
In perioada raportată cne.- 
tuielile la 1 000 lei produc
ție marfă au fost reduse cu 
6.71 lei la prețul de cost și 
la cheltuielile de circulație : 
s-au obținut economii supli
mentare în valoare de 9 567 
mii lei, iar planul de benefi
cii a fost depășit cu 8 179 
mii lei față de angajament.

La rezultatele obținute în 
domeniul economico-finan-

- . - .
mai cu seamă colectivele din 
cadrul C.C.P., F.F.A. Visco- 
za. întreprinderea de morârit 
și panificație, I.I.L., coope
rativele -Unirea' și „Deser
virea'. Grupul II construcții, 
șantierul I.L.HS. Uricani, 
precum și unitățile de trans
porturi — colective care au 
dovedit o preocupare efec
tivă față de valorificarea re
surselor proprii de materii 
prime și materiale în scopul 
înfăptuirii obiectivelor puse 
de partid în vederea reduce
rii cheltuielilor materiale de 
producție.

Analiza mai atentă a re
zultatelor obținute pe muni
cipiu la indicatorii sintetic, 
denotă, insă, că acestea nu

se află la nivelul posibilită
ților reale de care dispun u- 
nitățile noastre, existtnd în 
acest domeniu importante 
rezerve nevalorificate.

Dar să analizăm, mai amă
nunțit situația unităților de
ficitare la indicatorii econo- 
mico-financiari. Sînt unități 
ca minele Dîlja. Aninoasa, 
Vulcan, Paroșeni, Uricani, 
preparația Petrila, T.C.M.M. 
Petroșani, cooperativele „Ji
ul" Petroșani, „Parîngul“ 
Vulcan, organizațiile comer
ciale (Alimentara, Industri
al, T.A.P.L), ce nu s-au în
cadrat in sarcina de reduce
re a cheltuielilor de produc
ție și de circulație. Planul de 
beneficii nu a fost realizat 
de către cooperativa ..Uni
rea" Petroșani, „Parîngul* 
Vulcan, T.A.P.L., iar coope
rativa „Jiul' nu numai că 
nu a realizat planul de bene
ficii dar a înregistrat pier
deri în valoare de 432 mii 
lei.

Centrala cărbunelui Petro
șani, în cadrul căreia cheltu
ielile la 1 000 lei producție 
marfă au fost reduse în pe
rioada analizată cu 7,30 lei, 
a înregistrat depășiri la U- 
nele elemente ale prețului 
de cost. Cheltuielile materia
le au fost depășite cu 2 549 
mii lei in principal datorită 
cheltuielilor de transport a 
produselor la beneficiari și 
depășirii cu 0,23 mc/1000 
tone a consumului de cheres
tea de mină.

Privind elementele prețu
lui de cost, unitățile centra
lei au înregistrat depășiri 
după cum urmează : la ma
teriale — E. M. Lonea, E. M. 
Aninoasa. E. M. Bărbăteni 
și preparația Petrila : la e- 
nergie — E. M. Aninoasa, 
E. M. Bărbăteni și prepara- 
ția Petrha : la amortisment 
— I M. Lonea, E. M. Pe
trila, E. M. Aninoasa, E. M. 
Paroșeni, E. M. Lupeni, E. M. 
Bărbăteni. prepara'iile Pe- 

: la salarii — 
E. ?.I. Dîlja. E. M. Aninoasa, 
E. M. Vulcan, E. M. Uricani 
și preparația Coroești ; la

cheltuieli de secție, cu excep
ția preparației Petrila, toate 
celelalte unități ale C.C.P. 
au înregistrat depășiri.

£.xpiuuiarea miniera Dîlja 
a depășii prețui de cost cu 
3 000 nm iei, E, M. Uricani 
cu 1 10U mii iei iar E. M. A- 
ninoasa cu 770 mu le; ; a- 
ceasia datorită, in special, 
nerealizării pianului ae pro
ducție și de product! vila ie a 
muncii. La E, M. Bărbăteni, 
depășirea prețului de cost cu 
345 mii lei se dawrcșie in 
exclusivitate consumului spe
cific de lemn de mină care 
a fost cu peste iu mc/1 U00 
tone mai mare decît cel pla
nificat și a consumului spe
cific de cherestea cu 3,5 
mc/1 000 tone mai mare. De
pășiri la 1 000 lei producție 
marfă a înregistrat și Gru
pul de șantiere social-cultu- 
rale, I.G.C., cooperativa 
„Jiul" ; șantierul I.L.1LS. are 
depășiri la capitolul materia
le și cheltuieli indirecte, iar 
organizațiile comerciale la 
cheltuielile de circulație.

O cauză generatoare a si
tuației financiare deficitare, 
mai ales Ia exploatările mi
niere o constituie neritmici- 
tatea în îndeplinirea sarci
nilor de plan și în aprovizi
onarea unităților, preocupa
rea insuficientă pentru redu
cerea consumurilor specifice 
de materiale, prin urmărirea 
atentă a consumurilor pe 
secții, sectoare și chiar pe 
formații de lucru. Exista ri
sipă în folosirea materialelor 
a pieselor, deficiențe în fo
losirea judicioasă a utilaje
lor din dotare, nu se depun 
eforturi pentru recuperarea 
armăturilor metalice etc.

O stare de lucruri deosebit 
de păgubitoare pentru econo
mia municipiului o constituie 
menținerea în continuare a 
stocurilor supranormative în 
majoritatea întreprinderilor 
și șantierelor de construcții 
precum și a stocurilor de 
mărfuri greu vandabile în

(Continuare in pag. a 4-a)

lucrăriEe de 
există, aici, 
ce privește 
internatului, 
școlii speră <

este, în 
Școala 

ca încă 
termine 

Mai

|« ga

r

J

isaj citadin

xecuției, afirmînd că preocupă
rile școlii se vor îndrepta a- 
cum spre asfaltarea curții și 
terminarea platformei de lingă 
pîrîul Slătinioara, pentru in
trarea mașinilor, ca și crearea 
în fața liceului a unor zone 
verzi și peluze. Rămase în ur
mă sînt școlile nr. 1 și 4. La 
această din urmă unitate au fost 
investite pentru reparații capi
tale aproape 200 000 lei, însă 
lucrările sînt restanțiere față 
de graficul inițial și amenin
ță deschiderea în bune con- 
dițiuni a școlii. Responsabili
tatea acestei realități rovine în 
primul rind executantului, I.G.b. 
Petroșani, care n-a dat atenția 
cuvenită acestui obiectiv care

necesită un volum lare de 
muncă și o organizare riguroa
să, dar și conducerii școlii 
care n-a urmărit permanent 
ritmul muncii. Există asigurări 
că pînă la data deschiderii a- 
nului școlar reparațiile vor fi 
terminate. In ceea ce ne pri
vește, considerăm că va fi 
greu, după cum arată școala 
acum, să se respecte termenul 
de 15 septembrie. Directorul, 
prof. Vasile Bîcoi, ne-a decla
rat că „oricum, pînă la această 
dată, cel puțin fațada princi
pală de la intrarea elevilor
fi degrevată de schele, permi- 
țînd accesul în școală în con
diții normale1*.

La școlile din Aninoasa și Is- 
croni au fost terminate pre
gătirile interioare și exterioare 
urmînd ca la prima unitate să 
se mai amenajaze o magazie

La Complexul expozițional 
din Piața Scinteii se va des
chide între 10 septembrie și 
20 octombrie cel de-al V-lea 
Pavilion de mostre de bunuri 
de consum. In 7 pavilioane 
expoziționale, insumind peste 
17 500 mp, vor fi prezentate 
60 000 de exponate, produse

Al V-lea Pavilion 
de mostre

va

C. PASCU
T. SPATARL

aliinentare, diverse țesături, 
tricotaje, confecții, articole de 
incălțăminte, marochinârie și 
blănărie, articole electronice 
și electrocasnice, autoturisme, 
produse chimice, articole de 
uz casnic, obiecte de artiza
nat, articole de sport și tu
rism, mobilier, care au asi
gurate condiții de a fi rea
lizate pentru piața internă, 
precum și pentru export și 
schimb de mărfuri cu alte 
țări.

La standuri special amena
jate, vizitatorii pavilionului 
vor avea posibilitatea să cum
pere o gamă deosebit de lar
gă de articole și modele pre
zentate în expoziție.

(Agerpres)

COLT TURISTIC
Comisia dc turism pentru tineret din ca

drul Comitetului orășenesc U.T.C. Lupeni a 
amenajat in centrul orașului un interesant 
colt turistic. Pe 12 pliante sînt afișate foto- 
grâfii din diferite zone geografice ale țării. 
Vizitatorii pot face cunoștință, prin interme-

munții Retezat, 
Fier, cu multe 
noastră. Autorii

diul imaginii fotografice, cu 
cu litoralul, cu Porțile de 
alte locuri pitorești din țara 
ilustratelor : loan Florii, Aurel llavîrneanu. 
Traian Tomescu, Iosif Tellmann și alții. Nu
meroșii vizitatori iau zilnic contact cu fru
musețile și bogățiile țării noastre.

Salubrizarea morala a străzii
O echipă de tineri din ca

drul organizațiilor U.T.C. din 
orașul Lupeni, in colaborare 
cu organele locale de miliție 
și cu membrii cmeclubnlui 
Amafilm, au organ’zat zilele 
trecute un raid pe străzile

orașului pentru depistarea 
tinerilor cu ținută recores- 
punzătoare. Au fost fotogra- 
fiați, filmați și înregistrați pe 
bandă de magnetofon 11 ti
neri. Fotografiile acestora vor 
apare în viitoarea ediție a

gazetei satirice „Transfuca- 
tor" din centrul orașului, iar 
filmul de scurt-metraj care 
se va realiza cu concursul a- 

„croi* va fi prezentat 
IX? ecranele cincmato:,i ufelor 
din localitate.
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itru altă muncă, mi se pare ridicol, i 
rdute, vei ajunge la acea imagine a

J
Il

<3 O

„Iluzii pierdute if

Pe vremea cind eram copil (și cine dintre noi nu a fost) 
primeam vizite. Venea cite o vecină la mama și discutau 
despre una. despre alta, pînă cind apăream... eu. Vecina 
se simțea obligată să mă întrebe cî|i ani am 'deși îmi pu
nea întrebarea de cite trei ori pe zi), dacă știu vreo poezie. 
Știam, bineînțeles. și întotdeauna trezeam instinctele antro
pofage ale vecinei: „Ce .dulce el Mînca-l-ar mama!" Fina
lul stereotip conținea insidioasa întrebare : „Ce vrei să te 
faci cînd vei fi mare ?" „Mecanic de locomotivă", spuneam 
convins și vecina făcea ochi mari. Bine, da’ se poate ?, de 
ce nu vrei să te faci inginer ?.. La vizita următoare, finalul 
oarecum schimbat : „Vreau să mă fac... inginer mecanic 
dc locomotivă !" S-a rîs atunci și cineva îmi prevedea o 
strălucită carieră de diplomat. O altă vecină îl contrazise: 
„Cum diplomat ? Poet. Nu vezi cite poezii știe ?"

c
N-am ajuns nici mecanic de locomotivă, nici inginer, 

nici diplomat, nici poet, nici... Dar mi-a rămas întipărită 
intimplarea povestită mai sus pentru că are un tilc și un 
gust amar pentru mine. Era prima mea opțiune ! Dar această 
opțiune era anulată de „mediu". De cite ori n-am surprins 
dialoguri (la alții bineînțeles nu la noi) ca acestea: „Ce 
vrei să te faci ?“ „Tata zice că... iar 
place arhitectura și dacă nu reușesc dau la o școală sani
tară*. Sau : „Ce vrei să te faci ?“ „Încă nu m-am hotărit. 
Poate doctor, poate inginer"... (discuție înregistrată în 
preajma examenului de bacalaureat). Libertatea înseamnă 
opțiune plus acțiune. Posibilități de a opta ? Nu știu cite 
meserii sint dar știu că avem pentru acest cincinal un 
milion de locuri noi de muncă. Semnificativ, 
nu te oprește să devii medic, profesor sau 
pentru asta trebuie să te asculți pe tine însuți, să-ți dai 
scama de calitățile și defectele talc. Nimeni nu mă va con
vinge că un doctor ratat din cauza unui buclucaș examen 
de admitere va deveni un avocat bun pentru că a reușit 
la un alt examen de admitere. Afă uit la unii tineri : aș
teaptă in cafenele, prin parcuri, pc străzi, oriunde Ce. nu 
știu. Cită forță activă irosită!

c<

Q

vi

nu ? Nimeni 
aviator. Dar

Ambiția e un sentiment omenesc. E bine să Ji ambi
țios, dar să nu ai ambiții... (false). Să alergi după o diplomă 
obținută cu orice preț (deși sint curios cine plătește) cinci 
de fapt ai fi bun pent ’ ’ 
Pescuitor de iluzii pierdute, — .............. .........
omului, epuizat, pentru a scurma mereu pămintul in cău
tarea unui Ioc pentru săparea gropii.

Lucian STROCHI
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„Medicul deține prin definiție 
inestimabilul privilegiu de a fi 
••omo)ogat»ca omul capabil și 
demn să stea in slujba sănătă
ții și a vieții celorlalți oameni, 
omul care exercită dreptul de 
a vindeca. Și el nu trebuie să 
uite că acest drept echivalează, 
in fap(, cu datoria de a vinde
ca pe oricine face apel la arta 
Iui". „Există pacicnți care vin 
la medic așteptind mai mult de 
la umanitatea lui decit de la 
arta cc o posedă". „In forma 
sa cea mai nobilă, medicul este 
egalul artistului numai că lui 

-i este îngăduit, ca acestuia, 
aștepte ora inspirației 

.i aleagă personajele ;
ales de către acestea 

uie să stea la dispoziția 
Ia orice oră..." Am înscris 

>t introducere la rîndurile 
f.iță aceste puține afirmații 
multitudinea de cugetări 

□irate, de-a lungul veacuri
lor de o profesiune Prin exce- 

umanilară. Fără prelent ia 
fi descoperit o nouă cuge- 
la toate aceste frumoase 

cuvinte adăugăm o modestă 
contribuție a unui experim4”’- 
tat medie din Valea Jiului care 
stabilește, cum s-ar spune, un 
numitor comun între două e- 
xislente. între două meserii.

Minerul și medicul — tran
scriem adnotarea din carnetul 
de însemnări — cu toate deo
sebirile structurale ale celor 
două meserii, au un punct co- 
îun, o trăsătură fundamentală 
are le anropie, sau ar trebui 

le apropie ca mod de exer- 
re a profesiunii: NICI T- 
L NU ARE VOIE SA GRE

ȘEASCĂ. Pentru fiecare, gre
șeala săvîrșită se poate solda 
cu pierdere de vieți omenești.

oricare din semenii noștri în
seamnă astăzi o pierdere de 
nerecuperat pentru societate, 
o pierdere de asemenea de ne
recuperat pentru familia destul 
de numeroasă a lui Varga.

In ce măsură această pierde
re, acest 
constituit 
colectivul 
Vulcan ?

★Mîndria profesională
& Ambiția afirmării

Dimensiunii umanitare ale
datoriei de a vindeca

Interlocutor : ing.
GHEORGHE OL'ARU,
directorul U.U.M.P.

cu

ETIC

si 
el 
si

din 
în
de 
în 
au

. tre
ji u- 

(aproape 
Cifrele

vizită la spitalul 
la noul spital din

O scurtă 
din Vulcan. 
Vulcan cum pe bună dreptate 
se exprimă locuitorii acestui 
frumos oraș minier, ne-a prile-

nu am aminti

tratamente au fost

nedorit „accident** a 
o problemă pentru 

medico-sanitar dinDăruirea în munca

Condamnăm ciubucul, ca toate moravurile degradante

Cornel HOGMAN

iar acesta, 
prea ușor

au rădăcinile în 
lucruri din 

valoarea omului 
pe

male de reprofilarea și ampli
ficare a 
oțel, de
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TRADIȚIILE UZINEI

— Uzina pe care o con
duceți. tovarășe director, 
colectivul ei. și-au afirmat 
cu prisosință în ultimii 
ani puterea creatoare. Ne
îndoios. ipostaza la care 
a ajuns uzina reprezintă, 
o dată cu stadiul dezvol
tării capacităților de pro
ducție și perfecționărilor 
tehnologice, si o expresie 
a climatului etico-profesio- 
nal din colectivul uzinei, 
valențele sale tradiționale 
— decantate de-a lungul 
existenței și mai ales a 
confruntărilor uzinei cu 
dezideratele complexe ca
re i-au revenit. Cum e- 
valuați aceste valențe, ce 
semnificații le acordați ?

— Uzina noastră și-a aniver
sat nu de mult 60 de ani de 
existență. Puține uzine, de pro
filul nostru, au o asemenea 
tradiție. De la niște rudimen
tare ateliere pentru repararea 
uneltelor mineritului carboni
fer din Valea Jiului am de
venit ceea ce sîntem, uzină 
constructoare de mașini — o 
unitate specializată, producă
toare de unicate, de la piese 
simple la utilaje complexe. 
Devenirea, ipostaza de azi a 
uzinei n-ar fj fost posibile fă
ră un climat de muncă optim, 
sănătos în colectivul nostru, 
fără prezența dinamică — sti
mulatoare de ambiții .și spirit 
novator — a valorilor moral- 
profesionale ce le-a decantat, 
păstrat și proliferat colectivul 
uzinei, ad'că le-a transmis din 
kilă-n fiu, cum se spune, de-a 
lungul existenței sale de peste 
șase decenii.

— Care sînt aceste va
lori etico-profcsionale ? Pe 
care le socotiți mai hotă- 
rîtoare în evoluția perso
nalității colectivului ?

— In primul rînd aș vorbi 
de dragostea de meserie, în
gemănată cu mîndria profe
sională, mîndria de a face 
parle. de a fi membru ai co
lectivului uzinei.

— Ați putea spune ceva 
și despre materializarea 
acestor sentimente 7

— Multe. Dar mă voi referi 
la un exemplu care mi se pa
re mai semnificativ. Faptul că 
azi sîntem unde sîntem. că 
reușim să rezolvăm probleme 
din ce în ce 
care ni le pun 
dezvoltarea și 
lor. că avem 
zate pentru ac 
toate nivelele, 
cestea vorbesc

mai mari, pe 
în față minele, 

modernizarea 
cadre speciali- 
este cerințe la 
îneît, toate a- 
de la sine des-

determinat afirmai 
care au crescut o dată 
Tradiția colectivului 
se transmite, 
prin ei.

pentru munca-sa neobosită, 
pentru compasiunea, solicitudi
nea și grija dovedite dc atîtea 
ori în alinarea suferințelor u- 
mane.

Am făcut o scurtă incursiune 
în istoria nescrisă a noului spi
tal din Vulcan din dorința de 
a sublinia acea trăsătură — 
umanitară — tot mai caracte
ristică relațiilor statornicite în 
viața colectivelor noastre.

Cu prilejul vizitei la spital 
am constatat. de asemenea, 
preocuparea asiduă a colecti
vului medical de a se situa pe 
cit posibil la acea cotă de ac
tivitate care atrage după sine,

Se petrec, însă, uneori și 
„accidente'. Se petrec rar — 
le dorim înlăturate cu desă
vârșire — și cazuri „Varga". 
Atunci cînd se petrec, ele nu 
râmîn fără ecou în conștiința 
medicilor, fapi de care ne-am 
convins asistînd la forumul cel 
mai înalt al dezbaterilor aces
tui colectiv — adunarea gene
rală a organizației de partid — 
la afirmarea unei poziții hotâ- 
rîte a medicilor comuniști de 
a face tot cc e posibil ome
nește pentru a acorda miilor 
de locuitori ai orașului o asis
tență medicală și mai corespun
zătoare, pentru a-și alinia efor-

prese, instalații de ridicat — 
iată doar cîteva utilaje pe ca
re oamenii și le-au făurit sin
guri și care au jucat un rol 
hotărâtor în însușirea fabrică
rii diverselor mijloace tehnice 
cerute de mecanizarea și auto
matizarea procesului de ex
tracție în minerit. Toate aces
tea — la care mai putem a- 
dăuga demarajul Fabricii de 
stîlpj hidraulici iar. de curînd. 
inaugurarea unui atelier de e- 
lemente de automatizări, pri
mul de acest fel în industria 
mineritului din țară, cu pers
pective rapide de dezvoltare 
— nu s-ar fi putut realiza 
fără pasiunea oamenilor, fără 
dăruirea, inventivitatea și cău
tările lor febrile, fără ambi
ția lor de a dezvolta și spori 
capacitatea uzinei, într-un cu
vânt fără dorință de autode- 
pășire. Nu există secție, 
tor de activitate care. ; 
cînd se face un 
o lucrare, fie aceasta 
dificilă, ca oamenii 
pundă.
ce li se cere. De fapt, tocmai 
această dăruire, această am
biție de a merge înainte, de a 
soluționa probleme noi, tot 
mai complexe, explică progre
sul ce l-am realizat în lărgi
rea sferei de activități a u- 
zinei.

sec- 
tlunci 

apel pentru 
rft de 

>ă nu răs- 
să nu realizeze ceea

pre dragostea oameniilor noș- cu un n
tri față de mleserie. devota- mereu r
mentul lor fa’ță de colectiv, putea d;
despre strâdania de a--și onora Oameni
obligațiile față de uzină, cu tă loan
scopul evident ca și uzina, la Vasile C
rîndul ei. să-șii onor<?ze obli- Viorel .•
gațiile față de colectivele mi- xandru
niere. Ce s-a făcut în acest Heinz. 1
sens ? Un lucru esențial : auto- strungar
utilarea cu imstalațiiile reci a- delorul

— Dar, fie ambiția cit 
de mare, progresul nu se 
realizează fără ca ea să 
nu fie conjugată șj cu 
competență, cu măiestrie 
profesională...

— Această competență s-a 
cîștigat din mers. Răspunzînd 
noilor cerințe, gîndind, acțio- 
nînd pentru soluționarea lor, 
oameni: și-au lărgit competen
ța profesională, s-au deprins 

aou mod de a lucra — 
mai perfecționat. Aș 
la numeroase exemple, 

ca turnătorul de fon- 
) Șerban, șefi-maiștrii 
Căprar. Petru Voi nea, 
Anghel, lăcătușii Ale- 

Pugăceanu. Eugen 
frezorul Iosif Konya, 

rul .Anton Budiu, mo- 
Francisc Gurcă sînt 

doar cîteva din cadrele care, 
prin munca și dăruirea lor au 
contribuit ca uzina să se dez-

Vreți să
ceva și despre modul 
se transmite această 
diție noilor generații ale 
uzinei ?
— Noilor generații le 

în față răspunderi mari, 
zina se va moderniza, proce
sul tehnologic se va perfec
ționa, sarcinile colectivului 
vor crește în complexitate. 
Ce presupune aceasta ? O pre
gătire profesională substanția
lă și multilaterală, strădanii 
pentru lărgirea ci. Dai-, totoda
tă și trăsături de caracter su
perioare : răspundere profesio
nală, spirit de ordi 
plină, inventivitate 
rință fermă de cunoaștere, dc 
autodepășire. Sînt tocmai tră
săturile, valorile morale tra
diționale în climatul de mun
că al uzinei, pe care noua 
generație trebuie să le asimi
leze, să le valorifice pe plan 
superior. Cum se transmit a- 
ceste valori ? Chiar prin oa
menii uzinei, prin efortu] co
lectiv al meseriașilor lingă 
care sînt dați să lucreze tine
rii muncitori, al cadrelor cu 
experiență care îndeplinesc 
funcția de instructori ăj eL 
vilor școlii uzinale, al pers> 
naiului nostru tehnic cai 
predă cunoștințele profesio
nale noilor cadre a 
Creștem în prezent 
tingent mare de oameni, 
nerii sub 25 de api integi 
în colectiv tocmai spre a mări 
schimburile, spre a lărgi sfera 
de activitate a uzinei pe mă
sura cerințelor, reprezintă 2/3 
din efectivul nostru. A crește, 
a educa acest tineret, a-1 
forma în spiritul responsabi
lității tradiționale cere cu pri
sosință ca uzina să-și îndepli
nească în și mai mare măsură 
funcția de școală, dc modela
tor al personalității noilor ca
dre muncitorești, ca opinia co
lectivului să se manifeste și 
mai activ, și mai exigent față 
de fenomenele de indisciplină 
sau superficialitate, ca fiecare 
membru al colectivului să de
vină un educator, un militant 
neobosit pentru tran> 
responsabilității 
a demnității mu; 
diționale în uzina noastră, 
ceasta preocupă, de fapt, 
cel mai înalt grad organ 
ția de partid, conducerea 
zinei.

★
■îteva zile în urmă mi- 
lon Varga, angajat al 

minei Vulcan la un sectar de 
suprafață, s-a prezentat in stare 
gravă (cu „salvarea") la spita
lul din Vulcan. La prima con
sultație i s-a indicat să se pre
zinte la serviciul de radiologie 
pentru stabilirea cu exactitate 
a diagnosticului. A doua zi a 
fost din nou transportat (cu a- 
ceeași „salvare") la același spi
tal unde un alt medic i-a făcut 
radioscopia. A treia zi din 
nou, simțindu-se tot mai su
ferind, pacientul a apelat 'a 
„salvare**; „salvarea* l-a traris- 
jortat spre spital unde, însă, 
iu a mai ajuns în vihță. De- 
•esul. atît dc regretat’ Pentru

guiț încă o dată să vedem în
truchiparea eforturilor făcute 
de stat pentru continua îmbu
nătățire a condițiilor de viață 
ale oamenilor muncii, eforturi 
desprinse din principiile unei 
politici cu o inegalabilă valoare 
umanitară. Nu vom exagera 
cu nimic dacă afirmăm că. așa 
ca și în alte locuri, la aceste 
eforturi s-au adăugat, încă 
prima clipă, preocuparea și 
teresul sincer manifestat 
numeroși locuitori, avînd 
frunte edilii orașului, care 
dovedit un impresionant spirit 
civic, uman. Nu a existat o 
solicitare, o cerință a spitalului 
care să nu-și găsească ecoul 
dorit în inimile vulcănenilor a 
acestor gospodari care a” fă
cut totul, pe măsura priceperii 
și putinței fiecăruia pent-u spi
talul lor. Pentru spitalul nos
tru — putea fi auzită chema
rea ce a mobilizat om cu am. 
zeci de voluntari care și-au de
dicat prinosul de (imn, de 
forțe fizice sau pricepere meș
teșugărească pep’-u țerrr.innrc.i 
cît mai grabnică a 'nerârii. 
Acest aport a] ceLVenilor îl 
vedem născut dintr-n majoră 

ner J-'tătiîor ora- 
ror locuitorilor. sau. 

o omenească
enpsc

de regulă, numai cuvinte de 
mulțumire din partea pacienți- 
lor, a populație). Este suficient, 
socotim, pentru a ilustra aceste 
preocupări (pe care nu doar 
u»n obișnuința le-am numit a- 
sidue) să amintim numărul im
presionant de consultații și 
tratamente ipesie 11U mii la 
circumscripțiile de adulți și 
copii) efectuate înlr-un singur 
an (1970, în condițiile de lucru 
ale vechiului spital) la care să 
adăugăm consultațiile și tra
tamentele efectuate la policli
nică și dispensarele de ' 
prindere (peste 144 mii), 
meroasele spitalizări 
60 mii) operații etc.
și-or pierde din valoarea com
parativă dacă
că toate aceste spitalizări, con
sultații,
efectuate de mai puțin de 20 
de medici, asistați de un per
sonal mediu, de asemenea, sub 
normativul cerut. Cu toate 
greutățile și neajunsurile \ «• 
din cauza acestei lipse de ca
dre, puținii slujitori ai mește
șugului de a vindeca din Vul
can nu au capitulat. Zi și noap
te cei mai pasionați dini re ei. 
pătrunși de responsabili taica ce 
le-o conferă funcția Jef imită 
In societate și-au consacr 
timpul și puterea minții, dal
iei de 'a' vindeca.

turile personale celor ale parti
dului și statului nostru. „Cazul 
Varga' nu trebuie să se re
pete' — s-a desprins ca un fir 
roșu concluzia adunării de 
partid a organizației de bază 
care și-a înscris pe ordinea de 
zi dezbaterea activității ideolo
gice și de educare comunistă a 
cadrelor mdicale.

— Am avut printre noi 
colegi care, deși primiți cu 
multă căldură in mijlocul co
lectivului, în viața orașului au 
dat bir cu fugiții manifestind 
mai mult interes Pentru pro
blemele lor personale decit 
pentru ale colectivității. Nu a- 
ceasta ne caracterizează — am

ismiterea

1. DVBEK

desprins din cuvîntul la dez
batere a| dr. Ion Rădulescu, 
directorul spitalului. Ceea co 
trebuie să caracterizeze activi
tatea noastră este răspunderea 
fiecărui medic, asistent sau ca
dru mediu în fața datoriei de 
a se dedica sănătății oamenilor.

— S-a făcut puțin în colecti
vul nostru — a arătat in cu
vîntul său dr. Ful viu Isac — 
pentru ridicarea nivelului dc 
conștiință a fiecărui salariat 
medical și chiar în ce privește 
ridicarea nivelului profesional 
al cadrelor superioare și medii. 
Nu vom nreîntîmnma repetarea 
unor cazuri nedorite dacă nu ne 
vom preocupa de ridicarea ac
tivității ideologice ne o treaptă 
superioară. ă nu vom rea li/a 
cotitura necesară însușirii de 
către fiecare dintre noi a prin
cipiilor umanitare privind gri ia 
față dc oameni promovate de 
politica partidului.

Referindu-se pe larg la aite 
lipsuri ale activității unor 
lariati. Constantin Dascălu,
Aurel Micloș, ^orin Dan și al
ții au sugerat măsuri care ' c- 
buie să stea în atenția comu
niștilor. a conducerii spitalului 
pentru îmbunătățirea întregii 
activități desfășurate pe iă ; n 
medical. în acest oraș. Dezbate
rile comuniștilor medici, pă
trunse de multă responsabili
tate. au confirmat preocupai ea 
lor. strădaniile de a răspunde 
locuitorilor pentru a preîntîm- 
pina nedoritele accidente, pen
tru a promova o atitudine pă
trunsă de umanitarism penlro 
viața și sănătatea oamenilor.

sa- 
dr.

I. M.
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Viața este un fenomen 
aflat într-o neconte
nita mișcare rezervîn- 

du-ne cele mai imprevizibile 
surprize, l‘nele sînt plăcute, 
altele, dimpotrivă, au un gust 
amar Și sînt regretate din 
toata inima. Prea tîrziu, însă. 
Și mai dureroase sînt acelea 
care ;iu evoluat lent, fără că 
cei implicați să-și fi dat 
vreodată scama spre ce dez- 
nodămînt șe îndreaptă. In 
categoria acestora se înca
drează așa-numitele drame 
familiale, consumate într-un 
cerc rcstrîns. aproape ano
nime, cu efecte dezastruoase 
nu num.ii în relațiile casnice, 
ci influențînrl si relațiile so- 
liale prin dim 
itătii de mun

se spune foarte plastic, In 
Dar ce i-au dat drept 
morală de-a lung», 

anilor? L-au cunoscut vreo
dată eu adevărat ? Doar e- 
xemplul vieții lor cinstite 
nu e suficient pentru un co
pil care încă nu are formal 
discernămîntul. Observînd că 
totul îi vine de-a gata, a în
ceput să disprețuiască mun
ca. sursa oricăror valori mo
rale și materiale S-a 
țat. în schimb, să mi 
mod sistematic. Mama
cea sub tăcere minciunile, 
tot mai perfecționate. tatăl 
nu ăfia de ele sau. cînd le 

îl batea. Mediul edu- 
în care a crescut acest 

.a Ascent a fost nesănătos, 
între nărinli n-a existat on 
consens privind atitudinea

■

■

Ne cunoaștem
B

a 
ta

ot mai multi cetățeni din 
municipiu] nostru țin 
să-și exprime opinia în 

legătură cu practicile care le
zează demnitatea omului și po
ziția sa în socieîate. Să muncim 
cinstit ! Să ne facem pretutin
deni datoria ! Acesta este în
demnul ce străbate fiecare -ind 
izvorit dintr-o înaltă conștiință 
a răspunderii etice și sociale 
caracteristică majorității oame
nilor care lucrează cu pasiune 
și competență profesională pen
tru transpunerea în viață a mă
rețului program elaborat de 
partid.

Munca nu numai că l-a creat 
pe om. dar ea este izvorul tu
turor bogățiilor unui popor. 
Fericirea individuală și colec
tivă, tot în muncă constă și 
nu se poate concepe nici un 
fel de activitate umană care 
să nu înmagazineze în ea o 
anumită cantitate de muncă.

Este deci explicabilă în a- 
cecț sens atitudinea majorită
ții cetățenilor de a combate 
tendințele de parazitism, căpă
tuială și îmbogățire 
ilicite practicate 
categorii de oameni.

tru ridicarea conștiinței socia
liste și formarea omului nou, 
datoria noastră de a participa 
efectiv nu numai la dezbate
rea acestor probleme de etică, 
ci. mai ales, de a contribui 
practic la însănătoșirea clima
tului nostru de viață și muncă 
se impune ca un stringent im-

care de altfel este dator să-l 
efectueze în virtutea funcției 
ce o deține. Nu pot fi admise 
nici practicile unor lucrători 
din comerț, care fără nici o je
nă, introduc mina în buzuna
rul cumpărătorului, 
din păcate, se lasă 
înșelat.

„Practicarea bacșișului, acest 
obicei degradant — spunea in
ginerul Nicolae llaneș, de la 
preparația Petrila — este o 
rușine care nu poate fi tole
rată de societatea noastră. Eu 
nu pol concepe să ..dau bacșiș 
acelui om care primește ca și 
mine, un salariu pentru munca

boare la asemenea fapte. Sînt 
de acord pe deplin cu măsu
rile luate de partidul și sta
tul nostru și voi sprijini efec
tiv puternica opinie de sănă
tate morală ce se desfășoară în 
municipiul nostru și în întrea
ga țară".

„Medicina esle o profesiune

perativ. Sugestiile, propunerile 
și opiniile cetățenilor sînt ne
cesare și binevenite în această 
campanie de combatere a nă
ravurilor inadmisibile 
țară in care întregul

prin căi 
de anumite 

___ ________ Esența 
vieții noastre sociale ne obligă 
să luptăm împotriva concepți
ilor, a practicilor și obiceiuri
lor care își — 
vechile stări de 
trecut, ci nd 
era apreciată după bani 
care-i avea.

Acum cînd se desfășoară in 
întreaga țară o vastă activitate 
de educare comunistă a tutu
ror oamenilor muncii, cînd se 
depun eforturi susținute pen-

într-o 
popor 

construiește cu succes societa
tea socialistă multilateral dez
voltată. Redăm cîteva din aces
te opinii care condamnă bacși
șul sub orice formă s-ar prac
tica, fiindcă el înjosește omul 
și viciază atmosfera sănătoasă, 
tonifiantă, în care oamenii mun
cii din Valea Jiului își des
fășoară activitatea și dau socie
tății ceea ce au mai frumos 
și mai prețios în ființa lor. .Nu 
este admis să scape de pedeap
să acei care înșeală pe toate 
căile (la măsurări, la calitate, 
la preț etc.) — declară procu
rorul loan Bardac, de la Pro
curatura locală Petroșani — sau 
acei care primesc bani ori di
ferite .atenții1* pentru a face un 
serviciu cetățeanului, serviciu,

Penlru a ilustra cele afir
mate mă voi referi la barma- 
nele Ioana Dobra de la bufe
tul ..Dunărea" din Petroșani, 
Ioana Dumitrache de la bufetul 
„Mureșul** din Lupeni și Mar
gareta Dochițan de la bufetul 
.Sterminos' din Uricani, care 
au fost surprinse de organele 
de stat vînzînd cu lipsă la 
gramaj. Vînzătoarele Elisabeta 
Gherghei de la magazinul de 
tricotaje nr. 119 din Vulcan a 
falsificat etichetele la bluzele 
de copii incasînd în plus cîte 
20 lei de la fiecare bluză. Față 
de aceste practici necinstite este 
necesar ca pe lingă aplicarea 
strictă și severă a legii, să se 
formeze o opinie de masă a 
tuturor cetățenilor împotriva a- 
cestor grave abateri și năra
vuri degradante. Nimeni dintre 
noi nu trebuie să fie indife
rent față de felul și climatul 
în care cresc cei cărora ]e vom 
preda ștafeta construcției noii 
societăți".

în folosul societății, 
ce un individ primește 
sau dorește să obțină 

furt din bunul 
adusă 

noastre, 
moralei

prestată 
Tot ceea 
in plus, 
în plus, este un 
social, o adincă jignire 
societății și rînduielflor r 
dar mai ales purității i 
socialiste**.

„Consider .ciubucul1* < 
din cele mai grave jignii- 
demnității umane — 
profesorul Ttberiu Gogyi, mem
bru al biroului comitetului o- 
rășcnesc U.T.C. Petrila, și nici 
un om care trăiește in climatul 
societății noastre socialiste nu 
trebuie să admită această mur
dară rămășiță a unor vremuri 
de tristă amintire. Cu atît mai 
mult un profesor care educă 
tinăra generație înnobilînd su
fletul acesteia, trebuie să fie 
cu totul străin de gîndul prac
ticării unor asemenea năravuri. 
Socot că oamenii, pe care sta
tul nostru socialist i-a investit 
cu o atît de înaltă răspundere 
morală, nu au dreptul să se co-

nobilă și înălțătoare ■— declară 
dr. Ovidiu Frățilă, directorul 
Inspectoratului sanitar de stat 
din Petroșani. De aceea nu pot 
fi de acord cu concepția bur
gheză care o confundă cu ne
gustoria. Un medic nu are .ore* 
de muncă, pentru că de fie
care dată el trebuie să se afle 
la căpătîiul bolnavului. A con
diționa această obligație etico- 
profcsională de o anumită re
compensă materială este desi
gur o practică condamnabilă 
cure pătează activitatea alîl de 
necesară și frumoasă a cadre
lor medicale. Personal consider 
că cea mai eficientă melodă de 
combatere a acestor obiceiuri 
esle munca educativă menită să 
ducă la stimularea îndeplinirii 
exemplare a sarcinilor profe
sionale. Aceaslă muncă trebuie 
extinsă și în rîndurile pacien
telor care de foarte multe ori 
consideră că în schimbul unei 
sume de bani pot beneficia de

un tratament deosebit. Printr-o 
atitudine fermă și combativă 
a cadrelor medico-sanitqre care 
desfășoară o muncă cinstită, 
plină de omenie, cazurile izo
late ce mai apar Pe iei, pe 
cclo pot și trebuie să dispară. 
Este un deziderat al nostru 
a! tuturor medicilor, la reali
zarea căruia solicităm și spri
jinul pe care poate și trebuie 
să ni-1 dea prin forța ci opinia 
publică din Valea Jiului".

Cele cîleva opinii și luări 
de poziție inserate în acest ma
terial au o notă comună domi
nantă — condamnarea mora
vurilor degradante sub orice 
formă s-ar manifesta ele. în
lăturarea și stârpirea acestor 
obiceiuri practicate de anumite 
categorii de oameni depind în 
ultimă instanță de cetățeni. In 
acest sens se cere o acțiune 
de masă pentru ridicarea pe o 
treaptă superioară a nivelului 
etic al cetățenilor, în cadrul 
căreia să fie combătute cu vi
goare și consecvență moravu
rile inadmisibile in societatea 
noastră. Cadrul legal de urmă
rire și sancționare trebuie îm
bunătățit, lărgit și pus in apli- 

’ilre toți factorii che- 
să-și aducă contribuția 

climatului mo- 
. Să le stirpim năravul tu- 
or acelora care manifestă 

ve- 
muncii 

postul său 
competent, 
mun

care de 
mâți 
la însănătoșirea 
ral. ’ 
tur 
tendință de căpătuială 1 Să 
ghem ca fiecare om al 
să-și facă datoria în 
în mod corect și 
Atunci și răsplata 
fi echitabilă și pe depli 
tificată.

fiului lor.
Familia R. ui 

fiu — Ion. alintat in fel și 
chip. Părinții sînt oameni a 
căror cinste, muncă și corec
titudine este apreciată de 
toți ce-i care-i cunosc. Ion a 
crescut între dragostea oarbă 
a mamei și severitatea, une
ori dură și intermitentă, a 
tatălui. E un băiat înalt, bine 
proporționat și frumușel la 
cei 16—17 ani ai săi. De cînd 
era ceva mai mărișor a înce
put să provoace necazuri și 
dureri do cap părinților : ba 
fugea dc-acasâ și era pescuit 
t ine-știe pe ui de b; le su - 
tiliza bani din casă și-i chel- 
uia pe te miri ce. Și. curios 
ucru, nu-i lipsea absolut ni- 
nic, toate capriciile i le în

deplineau bunii lui părinți. 
După astfel de aventuri, ca
lificate drept copilărești, at
mosfera era deosebit dc în
cordată ; mama îi lua apăra
rea. tata îi administra o bă
taie cruntă. Crescînd, fapte
le lui „copilărești** au căpătat 
lot mai mult un aspect anti
social. organele de resort au 
atras atenția părinților de 
mai multe ori. Pină cînd. nu 
de mult. >m furt comis î-a 
adus iarăși, în fața organelor 
de miliție. Justiția îl 
sancționa în funcție de gra
vitate.

Din punct de vedere socljl 
lucrurile sînt limpezi. Din 
cel etic. nu. Pentru că rela
țiile dintre cei doi părinți 
s-au înrăutățit pînă cînd au 
ajuns în punctul culminant. 
Se învinovățesc reciproc de 
acest rebut și se tot miră 
„cu cine-o fi semănînd**. Dar 
responsabilitatea lor n-o văd 
încă, deși sînt părtași mo
rali la evoluția fiului lor.

Faptul suscită mult interes 
ib aspect educativ. Părin- 

iubitori. i-au făcut toate 
cum

Și asliei, ei, cu 
i, și-au împins, 

inconștient, odrasla spre te 
ăl al necinstei și 
. Sînt niște victime 
!>j; ia meniului - lui ® 

pentru că n-au știut gum. ” 
prin ce metodă să mocmeze 
a educație sănătoasă fiulu; 
iar Sarcina educativă a șco
lii n-a avut nici ea un efect 
pozitiv asupra unei fin du
plicitare și deja fals'ficate 

Judecată după proporțiile 
ei umane pe care ie-a provo
cat în această unitate socială 
care e familia, și prin conse
cințele deprimante, faptul _ 
este o autentică dramă a u- 
noi’ oameni cinstiți și munci- 5 
tori carc-și văd unicul fin 5 
pe v cale cu totul nedorită : _ 
e și drama unui tînăr cu o _ 
concepție falsificata asupra _ 
vieții. Acest caz ridică, cu — 
toată gravitatea. problema 
edn ației in familie și res- 
ponsabilitatea covîrșitoue g 
ce- revine în formarea >ei g 
sonali'.ății unui om. Prin n< g 
tura sa, omul e o ființă ma- g 
leabilă. perfectibilă în pr > g 
cesul complex și îndelung: • g 
al educației Nu se poate a g 
firma că un tînăr e infractor gg 
deoarece aceasta e natura g 
lui. Nu. el este doar un re- • 
but educațional, produs al • 
influentelor negative exerci- • 
talc asupra lui. al lipsei <le ■ 
tact pedagogic. însușire Pe 
care o posedă orice uidivid 
într-o formă oarecare.

Cum spuneam la început, 
viața e un fenomen in per
petuă mișcare. Drama urna-, 
nă pe care am încercat s-o 
analizăm va rămîne deschisă 
un timp. Un timp, pentru că 
sarcina educativă s-ar putea 
să fi ieșit din competența 
familiei și să fie preluată 
de opinia publică, de socie
tate. Și, gindindu-ne că omul 
în esența lui e bun și e 0 
ființă socială, tînărul R. va 
fi recuperat. Si va învăța 
acum să prețuiască munca șt 
cinstea. Dar căzu] trebuie să 
dea dc gîndil fiecărui părin
te în forul său interior • cum _ 
își iubește copilul, daeă-1 cu- g 
noaște suficient și "e face g 
din el. g
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Telejurnalul «le noapte.

Marin Peronescu

LA ASTA
La

săptămână

la

NOTA

Lima a 3-a

rKIVELIST1 
MINUNATE Film artistic : „Detașa

mentul roșu de femei". 
Film balet in interpre
tarea ansamblului Ope
rei din Pekin.

8.00 Sumarul 
Matineu 
microfon.

9.00
La microfon, me-

orășenesc, 
se află și

din Uricani și Casa 
cu școală generală ou 
în aceste zile lucra-

20.00 Cronica politică internă 
de Eugen Mândrie.

Panoramic științific.

VTNERI 3 SEPTEMBRIE

Campionatele Balcanice 
de atletism și Campio
natele Mondiale de lup
te. înregistrări de la 
Zagreb și Sofia.

începutul partidei, 
din primul minut, 
lui Petre (Libardi), 

câteva ocazii, apoi 
ne pregăteam să le

VINERI 3 SEPTEMBRIE

Mai mult de 80 de tineri 
de la mina și prepa rația Lu
pe -j s-au adunat ri’.ele tre
cute, la ieșirea din schimbul 
J. în sala mare a minei, la 
o întâlnire cu generalul ma
ior fn rezervă Wiliam Szu- 
der. In ținută militară, invi
tatul a evocat vi ița grea a 
oamenilor muncii din trecut, 
făcând în același timp o tre

cere in revistă a realizărilor 
regimului de democrație 
populară și a condițiilor de 
muncă și de viață pe care 
le au ,-.stări create tinerii pa
triei noastre. Cei pre.enți 
și-an manifestat bucuria dc 
a-1 avea în mijlocul lor pe 
comunistul ilegalist Wiliam 
Szuder, la sfârșitul întîlnirii 
oferindu-i flori și o lampă 
minerească miniaturală.

Mărturia unei generații
(Urmare din pag. 1)

Și câți alți tineri pe care 
imaginea i-a păstrat nu însă 
și carnetul de reporter 1

Toți acești tineri s-au în
cadrat imediat în colectivul 
uzinei. Lucrează cu drag, cu 
pricepere în meseria pe care 
și-au ales-o. Gîndul autoper- 
fecționării nu i-a părăsit insă 
nici o clipă. Dovada cea mai

elocventă : aproape toți din
tre interlocutorii mei învață 
la liceul seral sau se pregă
tesc pentru acesta.

Șefii de brigăzi, colegii lor 
mai vîrstnici sînt mulțumiți 
de acești tineri. Alături de 
produsele finite ieșite din mi
na lor această -recunoaște
re* a oamenilor cu care tră
iești este cea mai elocventă 
..mărturie* a unei generalii.

COMENTARIUL JUCĂTORILOR

NU NE AȘTEPTAM
9

Deschiderea 
Cupa vacanței.

Căminul.

Lonica copiilor, 
cla.. de la A la Z — 
misiune muzical-distrae- 
tivâ.

Tragerea Lotn.

1930 Telejurnalul de seară.

Lupeni.

Mu- 
Ra- 
pre- 

muzical; 
melodia 

Buletin de

PROGRAMUL I : 6.00 
zică și actualități; 7.00 
d’ojurnal;
sei; 8.03
8,30 La 
preferată: 
știri; 9.03
!cd»a preferată (continuare): 
9,39 Memoria pămîntu’.ui ro
mânesc: 10.00 Buletin de știri: 
10.05 Itinerar folcloric muzi
cal; 10.30 Fragmente din o- 
pereta Plutașul de pe Bis
trița de Filaret Barbu: 11.00 
Buletin de .știri: 11.05 Muzică 
populară din R-S.F Iugosla-

11.15 Pe teme juridice: 
Prelucrări corale: 12.00 

Doina Spătaru: 12.10 
din opere: 12.00 Inlil- 

r.ire cu melodia populară și
interpretul preferat: 13.00 
Radiojurnal: 13,15 Avanpre
mieră cotidiană; 13.27 Cînte- 
cul e pretutindeni; 14,00 Com- 
pozitorul săptăminii; 15,00 
Buletin de știri: 15.05 Re
vista economică: 15,30 Pagini 
vocale și orchestrale din mu
zica de estradă: 16,00 Radio
jurnal; 16.15 Muzică de pro
menadă: 16.30 Melodii: 16.50 
Publicitate radio; 17,00 Pen
tru patrie. 17,30 Concert de 
muzică populară: 18.00 Orele 
serii: 20,00 Tableta de seară; 
20,05 Zece melodii preferate: 
20,40 Cîntâ Constantin Co’riș 
și Benone Damian; 20.55 Ști
ința la zi: 21,00 Revista șla
gărelor; 21,40 Miniaturi fol
clorice: 22,00 Radiojurnal:
22,30 Concert de seară: 22.55 
Moment poetic; 23,00 Con
cert de seară (continuare): 
24.00 Buletin de știri; O.»)3—- 
6.00 Estrada nocturnă.

Tncepind cu acest nou sezon 
compelițional sportiv, vom pu
blica săptămînal comentariul u- 
nui jucător divizionar (de fot
bal. rugbi. handbal, baschet) a- 
supra partidei pe care echipa 
sa a susținut-o în cadrul cam
pionatului. în etapa anterioară, 
pe teren propriu. Săptămîna a- 
ceasla publicăm comentariul Iui 
.Marin Peronescu — unul dintre 
veteranii și jucătorii de bază ai 
echipei de fotbal Jiul Petroșani.

— Nici nu ne gîndcam că nu 
vom cîștiga meciul cu A.S.A. 
Tg. Mureș. Credeam că-i vom 
„termina- repede. Așa lăsa im
presia și 
Bara mea 
apoi bara 
apoi alte 
.„cînd noi 
cântăm prohodul, ei au renăs
cut și ne-au dat multe dureri 
de cap.

— Care crezi că-s cauzele ?
— Mai multe. La înaintare 

nu ne-a prea ieșit jocul, nu 
toți colegii mei de linie au lup
tat „cu maximum de putere, cu 
tot elanul specific vîrstei lor. 
Mijlocul terenului a fost ITrnt,

La colectare de metale vechi
In cadrul unei acțiuni de 

nun că voi un ta r-pa trîoti câ.
ur. grup de uteciști de la 
Fabrica de oxigen Livezeni 
au colectat 2 160 kg metale 
vechi (deșeuri de bronz, fier

.și aluminiu). Cantitatea co
lectată a și 
întreprinderii de colori; 
metalului din Livezeni.

Printre participanții 
țeastă acțiune organizai

fost expediată
re a

comitetul U.T.C. din fabrică 
s-au remarcat în mod deose-

Aurel 
Paul

bit Rodi c-a Burlec. 
Vlad. Tiberiu Dane, 
Leoșteanu și Constantin Gli- 
gor (secretarul organizației).

iar apărarea a bîjbiit în 
bră cum n-a făcut de multă 
vreme. Nu i-am înțeles pe co
legii mei din fața lui Suciu, ca
re i-au imprimat și lui nesigu
ranță.

— Nu le-ați sesizat jocul Ia 
ofsaid și asta, cred, v-a cam 
scos din mină.

— E adevărat, 
au semnalizat de 
șiL Sigur, nu-i o 
eșecului nostru.

— Nu crezi că-i descurajezi 
pe colegii tăi mai tineri prin 
permanentele admonestări 
teren ?

— Așa crede lumea, e 
Nu-s rău cu colegii Da, strig 
la ei. le mai zic cite una, dar 
nir cu răutate, ci din dorința 
de a ne dărui cu toții jocului, 
dc a nu face greșeli, de a de
păși adversarei. Și băieții Știu 
asta. S-au obișnuit cu gura lui 
Marin.

— Cum țî s-au părut mureșe-

— Trebuie să recunosc : buni 
Ne-au cam plimbat.

— Ce facem mai departe ?
— Vom lupta fără preget. 

Vrem să-i convingem pe croni
carii sportivi că nu-i chiar așa 
cum ne apreciază ei. Veți ve
dea chiar la meciul cu Steaua 
Suciu apără.

— Dar la C.F.R. Cluj?
— Greu, însă noi mergem 

pentru un punct. Le-ani luat 
unul și în returul trecut Erați 
acolo. Acum e și ambiția lui 
nea Genu lordache — ex-cefe- 
ristul clujean. Dar și a noastră 
— a tnturor băieților.

dar și tușierii 
multe ori gre- 
scuză a semi-

*
*

t

I
I

1

Dumitru G1IEONEA

MICA
Dl .MIMCA 5 SEPTEMBRIE

83î>

8.40

15.45 
16.3U

Descbiderea emisiunii. 
Sport și sănătate.
Matineu duminical pen
tru copii.
Viața satului.
Start în cea de-a doua 
etapă a concursului co
ral — Ciniare patriei. 
De strajă patriei.
Emisiune in limba ma
ghiară.
P<> : meridian Fotbal : 
Steaua — Farul Con
stanța. Transmi■ iune di
rectă de Ia ' Stadionul 
Republicii. 
Magazin. 
Campionatele 
de atletism — 
Campionatele 
de lupte —
Transmisiuni directe de 
la Zagreb și Sofia.

18.10 Film serial peDtru tine- 
nerc-L Planeta giganți- 
loi.

19,DO Vetre folclorice. 
1930 1 001 de seri.
1930 Telejurnalul de seară.
20.10 Reportajul săptăminii.

Destinul unei familii.
2030 Film artistic: Paharul 

cu apă — premieră pe 
Ură.

2135 Cu și fără cuvinte- 
program distractiv.

22,50 T elejurnalul de noapte. 
Sport

balcanice 
finale, și 
mondiale 

finale.

Deschiderea emisiunii. 
Revista literară TV. Li
teratura română con
temporană in manualele 
școlare.
Toate pinzele sus 
emisiune pentru 
nieri. _.
Recitalul piani' 
Gheorghe Ilalmoș.
Breviar juridic. 
Publicitate.

1 001 de seri. 
Telejurnalul de seară. 
Reflector.
Seară de teatru : .Trei 
generații” de Lucia De
metrius.
Cintece și jocuri popu-

UVNI 6 SEPTEMBRIE

18.c>0

18.15

18,45 
1J.15
19,20
1530
26.10

22,40
2235

Deschiderea emisiunii : 
Două interprete ale cân
tecului popular : Mar a 
Mareu (Cluj), Ismail 
El mas (Constant a). 
Scena — emisiune de 
informație și critică tea
trală.
Stop-cadru. 
Publicitate.
1 Oh) de seri. 
Telejurnalul de seară. 
Spectacol fiterar-muzi-

M \RȚI 7 SEPTEMBRIE

pentru
săptămîna
viitoare

pentru

22,(>0 Gala marilor interpreți 
(Interviziune).

2230 Teleglob : Imagini din 
R. P. Bulgaria.

22.45 Telejurnalul de noapte.

publicitate

JOI 9 SEPTEMBRIE

Deschiderea emisiunii. 
Emisiune in limba ma
ghiară.
La volan — emisiune 
pentru conducătorii auto. 
Timp și anotimp in a- 
gricultură.
Pentru sănătatea dv. 
începe școala.
1 001 de seri.
Telejurnalul de scară. 
Reflector.
Pagini de umor.
Interpretul săptăminii : 
Maria Butaciu.
Cadran internațional.
Șlagăre și interpreți de 
pretutindeni.
Telejurnalul de noapte.

E'amilia Eisler Anton mulțu
mește pe această cale tuturor 
celor care au fost alături de 
ea in marca durere suferită 
prin pierderea iubitei fiice 
Eisler Clara, studentă in vîrsta 
de 25 de ani.

I
I
I
I l
<

i

St-ația C. F. R. Petroșani, 
cunoaște zilnic un mare tra
fic de trenuri pei-sonuic- .și 
călători — cure vjn sau plea
va oe aici sau numai tranzi
tează orașul nostru. Prin a- 
ceastă stație trec atît trenuri 
— curse muncitorești — cît și 
trenuri personale de lung 
parcurs și chiar o pereche 
de tren accelerat.

iLespre ucvsi ucce'erut — 
tale' are un timp de slațiu- 
nare foarte reaus la noi — 
este vorba. Dimineața, venind 
de la București, spre Deva, 
acceleratul este tras pe linia 
a liI-a a stației Petroșani. 
De ce ? Conducerea stației... 
lămurește că: liniile 1 și 11 
sînt prea scurte pentru ga- 
rarea, în condițiile cerute de 
siguranța circulației C.F.R., 
a garniturii prea lungi de 
vagoane a trenului accele
rai I Dacă este însă așa (?!), 
de ce pe linia 1 (înaintea 
sosirii acceleratului) este ga
rat trenul personal roșit de 
la Simeria iar pe linia a TT-u. 
trenul personal veri: de la 
Craiova ? Oare p?:itru ..ceea 
ca. în fața călătorilor ce do
resc să urce în accelerat să 
fie două garnituri de trenuri 
care trebuie escalada'..? — in 
goana mare — cu bagaje.

eopir mici sau mari, femei 
virstnice. bolnavi ? Da de unue 
„obligativitatea* de fure— 
alpinism contra cronometru 
pentru călători ? Este 
sar oare să se producă 
va un accident grav 
suane (lucru 
care dimineață ciad 
eu bagaje sar de pe 
vagoanelor' trenuriloj 
nale in fața garniturii 
Ieratului eare intră la pero
nul liniei III) pentru a se 

fă- 
'âși 

inii de

trenurile 
fie trase

..lereas- 
uetri ir. 
•ipa> al 
•ălătorii

acee- 
eum- 

de per- 
in fie- 
oameni 
treptele 

slațio-
acee-

III) pentru 
lua măsuri ? Ce trebuie 
cui ? Dacă nu se poate 
altă soluție, (alte Jir ” 
gaj-are pentru cele do 
sonale) cel puțin 
respective să nu 
complet în fața stației, ci d 
parțial, lăsindu-se ■ •' 
tră* de cea. 10-21) n: 
fața peronului p- 
stației de pe cate c 
să poată trece d -ec 
traversare de trenuri 
peronul liniei i ill-a ui 
vine acceleratul !

Și. de ce nu s< 
la betonarea •; 
peronului lin:ei a Ul- i. t 
minîndu-se actuala zgură î 
bibală de unsori pe care i 
necă în prezent picioarele 
călătorilor ?

Pe

'11
trece o d:

timp necesară.
Pentru asigurarea unor mai 

bune condiții de desfășurare a 
procesului de învățămînt, la 
școlile nr. 2 Crividia și nr. 1 
din A'ulcan s-a avut în vedere 
și introducerea încălzirii cen
trale. Dacă Ia școala din Cri
vidia lucrările au fost în cea 
mai mare măsură terminate, 
nu același lucru se poate spune 
despre școala nr. 1. La data 
cînd am fost acolo clădirea era 
brăzdată de șanțurile necesare 
conductelor, iar doi dintre mun
citorii care efectuează lucră
rile, instalatorii Vasile Stîn- 
goiu .și Damian Angheluță erau 

i de ocupație.
N-avem nici teavă groasă, 
radiatoare, afirma Vjsile 

Stîngoiu.
— Dacă le-ați avea. în cît 

timp ați termina ?
— In cel mult o 

și jumătate.
Consiliu! popular 

în atribuțiile căruia 
acest obiectiv, trebuia să pre
vadă din tîmp acest gol ș> să-1 
evite. In situația în care se află 
la ora actuală, este greu de 
crezut că școala va fi termi
nată pînă la 15 septembrie. 
Pentru că chiar dacă instalația 
se termină, vor urma alte lu
crări, de finisaj, care răpesc, 
la rîndul for, un timp prețios. 
Din această lipsa de prevede
re. este mai mult decît pro
babil că elevii acestei școli își 
vor începe cursurile în clădi
rea liceului, ceea cg, desigui-. 
va avea repercusiuni negative 
asupra procesului de învăță
mânt din ambele școli. La ec- 
Ic'.alte unități dc învățămrnt 
din Vulcan stadiu) pregătirilor 
este satisfăcător, ncridieind pro
bleme deosebite.

Incepînd cu anul acesta Li
ceul din Lupeni va funcționa 
intr-un nou local astfel că. după 
Vulcan și Petroșani, este rezol
vată în totalitate problema in- 
vățămîntului liceal de cultură 
generală din Valea Jiului.

Este o construcție nouă, cu 
16 săli de clasă, cu laboratoa
re de fizică, chimie și științele 
naturii, ateliere. în eare vor 
funcționa 24 ele clase — ne 
spunea prof. D. Dumbravă, di
rector al liceului.

— Care e situația dotărilor

— Mobilierul, contractat cu 
I.I.L. Petroșani și Orăștie n-a 
sosit în totalitate, fapt care ne 
produce anumite îngrijorări. Se 
mai ridică și problema amena
jării satisfăcătoare a drumului 
de acces și a incintei școlii. 
„5i școala noastră este gata 
pentru a-și primi elevii" — ne 
declara prof. Adrian Horoianu,

Liceul 
de copii 
încheiat 
rile curente, astfel că a existat 
mai mult timp pentru rezol
varea altor probleme legate de 
începutul anului școlar : ma
nuale, cadre didactice, contacte 
cu familiile etc.

Am parcurs, însoțiți de praf. 
Pumpiliu Caragea, directorul 
Casei de copii, numeroase în
căperi ido!*mitoare. săli de cla
să cantina, atelierele ctc.) ob- 
servînd. peste tot spiritul gos
podăresc. atenția deosebită ce 
se acordă apropiatului eveni
ment.

— Zilele acestea 
nea interlocutorul 
ne vor sosi o 
afinii i.-mn 
de jos. Ne-am străduit să 
le lipsească nimic. Au mai 
mas aici unele finisări, de 
dă la noua spălătorie, la ate
liere, dar, cu sprijinul eleviler 
noștri, le vom rezolva în timp 
util.

Drumul nostru s-a încheiat 
în extremit'îiea vestică a Văii 
Jiului, la Școala generală din 
comuna Cîmpu luj Neag. Aiei 
am găsit o echipă harnică de 
lucră'ori ai sectorului I.G.L. 
Uricani, condusă de Iosif 
Lueaes, care se străduiește să 
jiredea pnu la I5 septembrie 
lucrarea. S-au- făcut transfor
mări de struetură în această 
clădire, astfel îneît astăzi în 
locul celor 3 săli de clasă sînt 
in curs de amenajare încă trei 
prin eemportimentarca judicioa
să a celoF existente. In felp! 
acesta procesul de învățâm-ret 
de la această școală nu va mai 
suferi din lipsa spațiului.

In urma sondajului se îh- 
«heagă eoncltrzia că unitățile 
școlare din Valea Jiului, sini, 
cu unele excepții, pregătite în 
vederea apropiatului debut de 
nou an școlar. Datorită preocu
pării executanților, de această 
dată lucrările vădesc o mai 
bună calitate, efect firesc al 
unei responsabilități sporite. A- 
colo unde ani semnalat rămî- 
neri in urmă se impune ca in 
a- este zile care au mai rămas 
pină Ia 15 septembrie, să fie 
amplificate preocupările, atit 
din partea executanților cit și 
a beneficiarilor, pentru ca a- 
nul școlar să înceapă sub cele 
mai bune auspicii. în toate u- 
nitățile școlare din Valea Jiu
lui. Prin sporirea substanțială 
a condițiilor materiale. prin 
griia parlidului și statului nos
tru. există certitudinea că si 
calitatea învățămîntului. a mun
cii de educație comunistă a 
tineretului, va înregistra noi 
progrese.

— ne sptt- 
nostru —- 

p irte din 'âevi, 
în tabără la Vața 

FIU 
râ- 
pa-

Aspecte și probleme privind obligația de întreținere

Cupa vacanței. Prezen
tarea câștigătorilor ..Cu
pei vacanței'* Ia pro
bele de mot. șah și mi- 
nifotbal.
Căminul.
Lumea copiilor.
Tragerea Loto.
1 001 de seri. 
Telejurnalul de seară 
Cronica politică internă. 
Emisiune de cintece pa
triotice.
Mai aveți o intrebare*.’ 
Film artistic : __Și nu
va râmîne nepedepsit“. 
Premieră pe țară.
Telejurnalul de noapte.

s

S

22,15
22.30
2330

Oameni și fapte.
Umor și muzică. 
Telejurnalul de noapte.

MIERCl RI 8 SEPTEMBRIE

2130

21.55

2830
caL
Roman foileton : „Con
tesa Cesel* (IU).

183»

Emisiune realizată cu 18,25
prilejul celei de a -1”3 
Conferințe internaționa
le Puswasb. 18,40
Istilnire cu opereta : 18,50
Seiecfiuni din operete 
de Pau! Linke. Gerd 19,10

1930 
1930
20,00

Natehinski și Leo Fall.
înregistrări primite din
R.D.G.
Diu țările socialiste. 2» 30
Tele jurnalul de noapte.

Deschiderea emisiunii. 
Lniversal-șotro» — en
ciclopedie peDtru copii. 
Mult e dulce și fru
moasă... — emisiune de 
prof. dr. Sorin Stati. 
Ciută Angela Buciu. 
Conceptul de perfecțio
nare în economie. 
Tragerea Pronoexpres. 
1001 de seri.
Telejurnalul de seară. 
Reportaj TV — 5 5<>0 de 
zile.
Telecinemateca : 
Era noapte Ia Roma.

SIMBATA 11 SEPTEMBRIE

16.15

19,15
19,20
19,30
20,00

22,20

22.35

23,00

Emisiune in limba ger
mană.
Bună seara, fete!
Bună seara, băieți 1 
Publicitate.
J toi de seri.
Telejurnalul de seară. 
Săptămîna internațio
nală.
Tele-enciclopedia.
Emisiune de divertis
ment.
In avanpremieră : Ciută 
surorile Kessler, 
mente din 
prezentat Ia 
tuhri.
Telejurnalul 
Sport.
Romanțe și 
petrecere.

Frat- 
spectacolul 
Sala Pala-

de noapte.

cintece de

§
s 
S
§

s

— - - - ș

Prin obligația de întreține
re se înțelege acea îndatorire 
impusă unei persoane, de a 
furniza altei persoane mijloa
cele necesare traiului.

O astfel de obligație poate 
să rezulte dintr-o convenție, 
dintr-un testament sau din 
lege. Obligația de întreținere 
de care ne ocupăm aici, este 
o obligație pe care legea o 
impune unor persoane, anume 
determinate. Este vorba, prin 
urmare, de o obligație legală. 
Potrivit Codului familiei are 
drept la întreținere numai a- 
ccla care se află in nevoie, 
neavînd putința unui cîștig 
din muncă, din cauza incapa
cității dfi a munci*.

In dreptul nostru, obligația 
de întreținere există între ur
mătoarele persoane : a) intre 
sol și soție în timpul căsăto
riei și în caz de divorț con
form ari. 41 din Codul fami
liei ;

b) intre rude in linie dreap
tă, fără deosebire, după cum 
acestea sini rude din căsăto
rie ori din afara căsătoriei și 
anume :

— inlre
— între
— între 

nepoți
c) intre 

gradul al 
frați și surori ;

d) între cel care înfiază șl 
înfiat.

In toate aceste cazuri obli
gația de întreținere arc carac
ter reciproc, dar există situa
ții cînd obligația de întreți
nere mai este datorată de 
anumite persoane altora, fără 
a avea ÎDsâ caracter de reci
procitate astfel :

— soțul vinovat de divorț, 
are dreptul ]a întreținere nu
mai timp de un an de la data 
desfacerii căsătoriei .

— în cazul desfacerii înfie
rii cel ce înfiază noate fi o- 
bligat să plătească înfiatului

pensie de întreținere cît timp 
acesta va fi minor :

— soțul care a contribuit 
la întreținerea copilului celui
lalt soț, este obligat să con
tinue întreținerea acestui co
pil cit timp va fi minor, dar 
numai in cazul cînd părinții 
săi firești au murit, sînt dis
păruți sau sînt în ncvo:e. Co
pilul întreținut in condițiile 
mai sus arătate, va putea fi 
obligat să dea întrețrâere ce
lui ce l-a întreținut timp de 
10 ani. Cel ce cireș.e un copil 
fără să-l înfieze, are obliga-

mijb. acele de trai ale aces
tuia, dacă are sau nu veni
turi. ori alte ounuri de va
loare care eventual ar putea 
fi vîndule spre a obține cele 
necesare întreținerii sale.

In practica jud dară din 
ultimii ani s-au ;vit s i'uții 
contradictorii -ra privire la 
obligația părinților de a-și 
întreține copilul devenit ma
jor. atunci cînd se află în 
continuarea studiilor.

In acest sens, unele instan
țe au considerat că, în cadrul 
dc apreciere a dispozițiilor

părinți și copii 
bunici și nepoți 
străbunici și stră-

rudele colaterale de 
doilea, adică între

ția de a-1 întreține pe t.mpul 
minorității, însă numai 
părinții firești au murit, 
oespărțiți. ori se găsesc 
nevoie.

Obligația de întreținere 
fundează pe sprijinul si aju
torul reciproc ce trebuie să 
existe intre metnb' ii famili
ei. potrivii art. 2 d-ii Ccdul 
familiei. Acest principiu 
extinde prin asimilare e‘ 
cazul copiilor luați ‘pre creș
tere fără a fi ‘r.fiaț1, precum 
și în cazul copilului întreți
nut de către soțul părintelui 
său. ,

Atunci când ooiiguția de în
treținere este datorată față de 
alte persoane, cum este cea 
stabilită între foștii soli, sau 
în cazul desfacerii înfierii, ea 
se f «ndează pe prin? piu) u- 
manismului socialist și al re
gulilor de conviețuire socia
listă. Nevoia celui care cere 
întreținere se apreciază de 
către instanță în funcție de

dacă 
sînt 

în

te

se 
în

din (.'udul familiei, părintele 
nu poale fi obligat să dea în
treținere copilului decît pînă 
la vîrsta de 18 ani, chiar 
dacă se găsește în continuare 
de studii, atîl timp cit este 
capabil de muncă.

Alte instanțe au hotărit că 
in asemenea situații părintele 
poate fi obligat să-și întrețină 
copilul pină Ia terminarea stu
diilor. deoarece în atare si
tuație condiții neputinței de 
a realiza un câștig din muncă 
este îndeplinită.

Problema a fust revest elu
cidată prin decizia de îndru
mare nr. 2/1971 a Tribunalu
lui Suprem potrivit căreia 
părintele este obligat să dea 
întreținere copilului devenit 
ina.jir, dacă se află hi conti
nuare de studii pînă la ter
minarea acestora, fără a de
păși vîrsta de 25 ani.

Pentru a beneficiu de între
ținere. copilul trebuie să do
vedească străduință in conti-

nuarea studiilor și obținerea 
unor rezultate corespunzătoa
re.

Cu argumente in apariția a- 
cestei decizii s-au invocai că 
potrivit Legii nr. 27/1966 pri
vind pensiile dc asigurări so
ciale de stat și Legii nr. 3/I97C 
privind regimul unor catego
rii de minori, copiii au dreptul 
la pensie de urmaș pînă la 
vîrsta dc 16 ani sau. dacă con
tinuă studiile pină la ter
minarea acestora, fără a de
păși vîrsta de 25 de ani. De 
altfel, față de eforturile pc 
care stalul le face pentru ca 
viitorii cetățeni să dobândeas
că o pregătire și cunoștințe 
generate, profesionale și de 
specialitate, care sâ Ic per
mită să devină factori ic'.vi 
in făurirea societății noi. în
tre care se numără gratuitatea 
învățămîntului de toate 
dele, lărgirea rețelei de 
vățămint. sistemul 
și alte înlesniri, nu 
conceput ca părinții 
nă în afara acestor

burselor 
este de 
sâ -SthJ- 

efor'uri 
de a folosi posibîHtățile de 
care dHoun, pentru da pro
priilor lor cop'i învățătura și 
pregătirea profesională nece
sară.

CUANTUMUL PENSIEI 
DE ÎNTREȚINERE

Potrivii art. 94 alin. 3 din 
Codul familiei, se stabilește 
un plafon maxim din cîșligul 
din muncă al părintelui sau 
înf retor ului, pînă la care ur
mează să se fixeze întreține
rea și anume: pînă la o pă
trime pentru un copil, pînă la 
o treime pentru doi copii și 
pînă la jumătate pentru trei 
sau mai mulți copii.

La stabilirea pensiei se ține 
cont atât de veniturile soțului 
pîrît cît și de veniturile soțu
lui reclamant precum și de 
vîrsta și. firește, de nevoile 
copiilor.

Instanța judecătorească nu

poale stabili cule superioare 
peste plafonul fixai, insă va 
putea să iu act de oferta unui 
părinte de a plăti 0 pensie 
superioară, peste plafonul le
gal. cu singura condiție ca să 
nu prejudicieze drepturile al
tei persoane, îndreptățită și 
ea la obținerea întrețineri:.

Competentă să soluționeze 
acțiunea peDtru pensie de în
treținere este judecătoria în 
a cărei circumscripție își are 
domiciliul soțul reclamant, în 
a cărui întreținere se află mi
norii 1. Cererea se depune la 
instanță, in dublu exemplar 
este scutită de timbru și tre
buie să cuprindă următoarele 
dale :

— numele și prenumele pă
rinților

— domiciliul lor
— numele copiilor penV” 

care se nretînde pensie
— locul de muncă al 

rinț.ilor. iar la cerere, se 
șeazâ în copie legalizată

pă- 
ata- 
ecr- 

tificatul de căsătorie precum 
și certificatele de naștere ale 
copiilor.

întreținerea se acordă de ja 
data introducerii acțiunii și- 
nu de la data pronunțării ho
tărârii judecătorești, fiindcă 
de la acea dată apare nevoia 
celui ce o solicită. Dacă intre 
timp se modifică condițiile ce 
s-au avut în vedere U data 
stabilirii pensiei de întreține
re, părțile pot cere după caz r 
majorarea, reducerea sau în
cetarea obligației de întreți
nere.

O ultimă și importantă 
chestiune, este aceea a faptu
lui că, neplata pensiei de în
treținere. la care o persoană 
a fost obligată, atrage dună 
sine, infracțiunea de abandon 
de familie, care in conformi
tate cu art. 305 din codul pe
nal se pedepsește cu închi
soare de la fi luni la 3 ani.

Nicolac* GHERGH1N, 
judecător
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Rezultatele referendumurilor
din Egipt, Libia și Siria

In cadru! refereadumurilor 
populare care au avut loc la 
1 septembrie in Egipt. Libia 
și Siria a fost aprobată forma
rea Federației Republicilor A- 
rabe și constituția acesteia, e- 
laborată de șefii celor trei state.

Ministrul de interne egiptean^ 
Mondouh Salem, a anunțat, în
tr-o declarație radiodifuzată, că 
participanții la referendumul 
din Egipt au aprobat în pro
porție de 99,93 la sută crea
rea Federației. Din 7 773 937 de 
egipteni care și-au exprimat 
votul, 7 759507 au spus „dau.

La Damasc, ministrul aface
rilor interne, Aly Zaza, a de
clarat că Federația Republicilor 
Arabe a fost aprobată în Siria 
de 96.4 la sută dintre partici
pant:: la referendum. Din tota
lul de 2 210 405 de votanți 
1 818 205 s-au pronunțat „pen
tru".

Potrivit datelor oficiale, publi
cate la Tripoli, peste 98 la 
sută dintre cei care au votat în 
cadrul referendumului de la 
1 septembrie au aprobat ca 
Libia să facă parte din Federa
ția Republicilor Arabe.

(Agerpres)

Vizita președintelui
Allende in Peru

Sesiunea Consiliului
U.N.C.T.A.D

GENEVA 2 (.Agerpres). — 
In cadrul lucrărilor sesiunii a 
XI-u a Consiliului UNCTAD, 
care se desfășoară în Palatul 
Națiunilor din Geneva, a fost 
examinat raportul 
interguvernamental 
transferul de tehnică.

Luînd cuvin tul pe 
acestei probleme. în 
cu care România a 
propuneri la O.N.U., i 
tantul țării noastre. 
Aldea, a subliniat că l 
are un roi important de 
în cadrul eforturilor, 
facilitarea transferului interna-

grupului 
pentru

marginea 
legătură 

prezentat 
reprezen- 

Victor 
UNCTAD

țional de tehnică și eliminarea 
decalajului tehnologic existent 
între țări. El a apreciat că pro
gramul de lucru adoptat în 
unanimitate de grupul intergu- 
vernamental reprezintă un în
ceput promițător în ce priveș
te îndeplinirea acestui rol de 
către UNCTAD. Reprezentantul 
român a exprimat, de aseme
nea. convingerea că punerea în 
aplicare a acestui program va 
contribui la stimularea trans
ferului internațional de tehnică 
către toate țările și, în special, 
către țările în curs de dezvol
tare.

SANTIAGO DE CHILE 2. 
— Corespondentul Agerpies, 
Eugen Pop, transmite : Cu 
vizita pe care o întreprinde 
acum în Peru, președintele 
Republicii Chile, Salvador 
Allende, își încheie ui 
etapă a turneului său 
cele trei capitale tndine — 
Quito, Bogota și Lima. In 
ultima zi a vizitei efectuate 
în Columbia, președintele 
Allende a pronunțat un dis
curs în fața Parlamentului 
acestei țări.

După ce a relevat carac
terul specific al dezvoltării 
fiecărei națiuni și a reafir
mat principiul politicii ex
terne chiliene de respectare 
a dreptului la autodetermi-

:ma 
în

nare al fiecărei țări, preșe
dintele Allende a evocat 
„marile probleme comune cu 
care sînt confruntate statele 
latino-americane în ef orturi
le lor pentru emancipare e- 
conomică și politică". Amin
tind apoi tradițiile popoare
lor latino-americane în lupta 
pentru independență, Allende 
a subliniat necesitatea de a 
se „continua această luptă 
împotriva forțelor interne și 
externe care limitează dez
voltarea noastră*. El a evi
dențiat. totodată, necesitatea 
intensificării solidarității și 
cooperării statelor latino-a
mericane în vederea depăși
rii actualei situații de sub
dezvoltare economică.

Datele transmise de seismografele instalate pc Lună 
in cursul misiunilor 12, 14 și 15 din cadrul programului 
„Apollo" permit să se tragă concluzia că 80 la sută din 
cutremurele selenare iau naștere într-o z.onă situată la 800 
km adincime, la aproximativ 598 km vest de craterul Tyco, 
din apropierea Ecuatorului selenar, a declarat dr. Gary 
Latham, directorul Observatorului Lamont-Doherty din New 
York, specialist al N.A.S.A. Datele confirmă, totodată, exis
tența unor mișcări seismice de intensitate redusă care se 
propagă insă cu mare viteză prin straturile superioare ale 
Lunii și durează uneori chiar mai mult de 48 de ore.

Situafia din Bolivia

1______

Tîrgul internațional
ae la Damasc

LA PAZ 2 (Agerpres) — Mi
nistrul bolivian al apărării, 
Jaime Florentino Mendieta, 
citat de agențiile internaționa
le de presă, a anunțat că tru
pe speciale antiguerilă au fost 
dislocate pentru a întări gar
nizoana de la Oruro, puternic 
centru minier din Bolivia.

Această măsură confirmă, 
potrivit observatorilor, faptul 
că noul regim instalat în urma 
loviturii de stat nu a reușit 
să realizeze stabilitatea în țară. 
Alianța dintre „Mișcarea națio
nalistă revoluționară", „Falanga 
socialistă boliviană" și forțele 
armate, raliate lor, în vederea

răsturnării guvernului genera
lului Torres, nu are baze so
lide.

Rezistența revoluționară, for
mată de forțele de stînga, a 
anunțat într-un manifest difu
zat in capitala țării. La Paz, 
hotărirea sa de a lupta prin 
toate mijloacele împotriva ac
tualului guvern. De asemenea, 
organizațiile sindicale ale mi
nerilor. cu o deosebită influen
ță politică în Bolivia. și-au 
reafirmat sprijinul pentru A- 
dunarea Populară, organism în 
care nu participă membrii ac
tualului grup guvernamental.

L
s. sU. R.

U.R.S.S. : Moscova — Kremlinul și Palatul Congreselor.

B>2W î ABILE SOCIALISTE

DAMASC 2 (Agerpres). — La 
cel de-al 18-lea Tîrg interna
țional de la Damasc a fost or
ganizată „Ziua Republicii So
cialiste România*. Cu acest pri
lej, directorul pavilionului ro
mânesc, Iosif Grama, a oferit 
un cocteil. Au participat Karam

Touma, viceguvernator ai Băn
cii Centrale a Siriei, Charle 
Souccar, președintele Camerei 
siriene pentru industrie, Nazem 
Hafrez, directorul general al 
Tîrgului de la Damasc, precum 
și numeroși alți invitați.

Aproximativ 000 tone 
fontă au fost produse peste 
plan in acest an la furnalele 
combinatului metalurgic din 
Magnitogorsk (Ural). Cea mai 
însemnată 
ției a fost 
lele unde 
rea topirii

creștere a produc- 
obținută la furna- 
pentru intensifica- 
a fost folosit oxi-

gen. In urma aplicării unor 
metode tehnologice noi, me- 
talurgiștii din Magnitogorsk 
au făcut ca furnalele combi
natului să dea zilnic 250—300 
tone de metal peste plan. De 
asemenea, folosirea oxigenu
lui a dus și la îmbunătăți
rea calității fontei.

R M A

muzicii românești
ROMA 2 (Agerpres). — Fes

tivalul muzical internațional 
„Estate musicale di Taormina* 
— Italia s-a încheiat cu citeva 
manifestări de prestigiu, la care 
și-au dat concursul corul ..Ma
drigal" al Conservatorului Ci- 
prian Porumbescu din Bucu
rești, dirijori Marin Constantin, 
Iosif Conta. Emil Simon, pre
cum și soliștii Radu Aldulescu 
și Edith Simon.

(Urmare din pag. 1)

rețeaua comercială. Ea se 
datorește faptului că aprovi
zionarea tehnico-materială nu 
se face cu o cunoaștere per
fectă a cererii de consum, 
lipsește o evidență dară, 
bine pusă Ia punct și o de
pozitare corespunzătoare a 
materialelor. Cele mai mari 
stocuri sînt înregistrate la 
C.C.P.. Viscoza Lupeni, I.I.L. 
Petroșani. O.C.L. industrial 
și altele.

Existența cheltuielilor ne
productive indică o preocu
pare scăzută pentru ocina 
gospodărire a fondurilor ma
teriale și bănești. Astfel se 
explică faptul că în primele 
7 luni ale anului s-au înre
gistrat pe ansamblul munici
piului 3 711 mii iei cheltu
ieli neproductive. Ponderea 
în aceste cheltuieli o dețin 
plățile pentru' amenzi și alo
cații care la C.C.P. se ridică 
la 1411 mii lei. O C.L.
dustrial — 103 mii lei, I.I.b. 
Petroșani — 65 mii lei.

Avînd in vedere că aceste 
cheltuieli neeconomicoase se 
datoresc lipsei de organiza
re. introducerii în insuficien
tă măsură a micii mecani- 

etc. sînt necesare mă
suri, mai multă preocupare 
față de gospodărirea fonduri
lor bănești. De asemenea, or
ganele financiare trebuie să 
acționeze mai ferm pentru a- 
sigurarea unei discpiline e- 
conomice riguroase, ----- 
du-se astfel 
continuare de 
pranormative 
naiizatoare.

Deficiențele 
domeniul activității econo- 
mico-financiare denotă lipsa 
de fermitate, toleranța ce o 
manifestă unele comitete de 
direcție, conduceri tehnico- 
administrative față de nea
junsurile în gospodărirea

:-:...! r - n c.:*re, lipsa 
de exigen

iri

zări

evitîi 
crearea și 
noi stocuri 
și dobînzi

existente

în . . 
din dotare, 

i în urmărir

în 
su
pe*

în

intre 
com- 

din 
sub

Ziarul „Le Ore" scrie, 
altele: „Extraordinarul 
plex coral «Madrigal» 
București s-a confirmat
conducerea lui Marin Constan
tin ca un instrument minunat 
prin finețea, omogenitatea, e- 
leganța și rigoarea stilistică". 
La rîndul său. „Gazzetta del 
Sud" subliniază stilul deosebit 
al dirijorului Iosif Conta, care 
a condus orchestra radiotele- 
viziunii poloneze.

ciari, a realizării ritmice a 
sarcinilor de plan. Totodată, 
nici organele și organizațiile 
de partid nu au stăruit în 
toate cazurile asupra modului 
cum sînt valorificate rezerve
le interne, asupra realizării 
ritmice a sarcinilor de plan, 
a indicatorilor economici, nu 
au dovedit suficientă exigen
ță fațâ de cei care se abat 
de la disciplina financiară.

Remedierea acestor nea
junsuri necesită măsuri ope
rative care să conducă la

(11 CC 
cheltuieli 
materiale

SC 
realizează 
producția?
creșterea în și mai mare mă
sură a eficienței economice 
pe ansamblul municipiului.

In acest sens în toate în
treprinderile, unitățile și 
instituțiile din municipiu, 
organele și organizațiile de 
partid, împreună cu comite
tele de direcție trebuie să 
analizeze elementele de chel
tuieli ale prețului de cost, si
tuația stocurilor supranorma- 
tive și cheltuielile neecono- 
micoase în scopul stabilirii 
celor maț eficiente măsuri 
pentru înlăturarea neajunsu
rilor existente, recuperarea 
pierderilor Și încadrarea în 
trimestru’ IV in sarcinile

Cuvîntarea premierului 
Fam Van Dong cu prilejul 

■ Ba BB ■ aaaniversării zilei naționale 
a R. D. Vietnam

HANOI 2 (Agerpres). — In 
cuvîntarea rostită la adunarea 
festivă consacrată celei de-a 
26-a aniversări a Revoluției 
din august și a proclamării 
R. D. Vietnam, Fam Van Dong, 
membru al Biroului Politic al 
C.C. al Partidului celor ce mun
cesc din Vietnam, președintele 
Consiliului de Miniștri, a făcut 
o trecere în revistă a marilor 
victorii pe care poporul viet
namez le-a înregistrat în lupta 
împotriva agresiunii ameri
cane, pentru salvarea națională, 
precum și pe frontul construc
ției socialiste în nord. După

prețului de cost. Comisiile 
economice și colectivele de 
organizare științifică a pro
ducției și a muncii au da
toria să stabilească soluții 
tehnice și organizatorice pen
tru înlăturarea cauzelor c ire 
au condus la depășiri la li
nele elemente ale prețului 
de cost în scopul reducerii 
cheltuielilor materiale de 
producție și obținerii de be
neficii suplimentare. Ince- 
pînd cu luna septembrie a-c. 
la nivelul tuturor sectoare
lor și unităților economice, 
să se efectueze o dată cu 
încheierea bilanțului lunar 
analize a cheltuielilor de 
producție și a modului cum 
și-au dus la îndeplinire fac
torii răspunzători sarcinile 
încredințate. Consiliul • de 
administrație al C.C.P. . și 
comitetele de direcție din ca
drul unităților să întreprindă 
măsuri urgente pentru reali
zarea ritmică a sarcinilor de 
producție, de productivitate, 
a indicatorilor tehnici, redu
cerea stocurilor supranorma- 
tive și a cheltuielilor neeco- 
nomicoase.

Se impun măsuri pentru 
revizuirea normelor de con
sum și de aprovizionare, evi
tarea stocurilor supranorma- 
tive și redistribuirea utila
jelor conform necesităților 
unităților economice. In cazul 
risipei de materiale, alocații 
nejustificate și arderea de 
motoare să fie penalizați cei 
care sînt vinovat i pentru a- 
ceste pierderi.

In unitățile municipiului 
există condiții și posibilități 
ca prin valorificarea impor
tantelor rezerve interne, prin 
măsurile ce se vor lua pen
tru recuperarea rămîncrilor 
in urmă, să obținem noi rea
lizări în reducerea prețului 
de cost, sporirea beneficiilor 
și în final, în creșterea gra
dului de rentabilizare și a 
eficienței economice a uni
tăților economice ale Văi! 
Jiului.

ce a amintit principalele etape 
ale agresiunii S.U.A. împotriva 
Vietnamului, arătînd că aces
tea au fost marcate de victorii 
din ce în ce mai mari ale po
porului vietnamez, Fam Van 
Dong a subliniat că poporul 
vietnamez și-a păstrat consec
vent inițiativa în acest război. 
Din aceasta, a relevat el, rezul
tă victoriile noastre. Mai mult 
ca oricînd trebuie să menținem 
și să promovăm această iniția
tivă pentru a obține succese 
și mai mari și pentru a Pro
gresa spre victoria definitivă : 
eliberarea Sudului, apărarea 
Nordului socialist, realizarea 
reunificării pașnice a patriei.

Datorită liniei internaționale 
clarvăzătoare și politicii externe 
judicioase a partidului și sta
tului nostru — a continuat vor
bitorul — pe plan international 
am cîștigat simpatia, sprijinul 
și ajutorul, care reprezintă, în 
esență, solidaritatea militantă 
a popoarelor Uniunii Sovietice, 
Chinei și altor țări socialiste, 
a popoarelor din întreaga lu
me față de lupta noastra. A- 
ceastă solidaritate militanta se 
manifestă în formarea în rea
litate a unui front al popoare
lor lumii ca sprijin pentru 
lupta poporului vietnamez și 
a altor popoare din Indochina 
împotriva agresiunii americane.

„In lupta foarte complexa 
și îndîrjită împotriva agresiu
nii americane, a spus președin
tele Consiliului de Miniștri al 
R. D. Vietnam, poporul viet
namez a dat o bătălie pe trei 
fronturi : militar, politic și di
plomatic. Realitățile au demon
strat elocvent că numai în a- 
cest fel putem să mobilizăm 
forțele ce pot fi mobilizate în 
întreaga noastră țară, ea și în 
străinătate, și chiar ir. Statele 
Unite, pentru a face să eșueze, 
pas cu pas. planurile și proce
deele crude și tenebroase île 
dușmanului. să-i demas; 'im 
natura, adevăratul său chip de 
agresor și războinic, să-1 :zo- 
lăm cît mai mult cu putină. 
să-1 învingem și să avansăm 

victorie".

R. P. D. Coreeană
Pe litoralul vestic al R.P.D. 

Coreene se desfășoară impor
tante lucrări de valorificare 
a unor noi păminturi. Tot 
aici, agricultorii construiesc 
lacuri artificiale pentru dez
voltarea pisciculturii. Pe țăr-

mul Mării Galbene se con
struiește un dig cu lungimea 
de aproximativ 400 de kilo
metri cu ajutorul căruia vor 
fi apărate de mare peste 
1 000 de hectare de terenuri 
fertile.

sistemul energetic al Bulga
riei o producție medie de 
1 134 milioane kWh energie 
electrică. Din aceștia, proiec- 
tanții de la institutul sofiot 
„Energoproiect" au prevăzut 
ca 150 de milioane kWh să 
se obțină de la grupurile de 
turbine montate in hidrocen
tralele de la picioarele bara
jelor „Antonivanovți" 
„Țankov Kamak".

Construirea cascadei a în
ceput în primăvara anului 
1960 prin execuția canalelor 
de abatere a apei spre ba
rajul „Antonivanovți*, iar a- 
cum majoritatea șantierelor

Și

p.

R. P. Bulgaria
In cadrul planului 

vestiții al economiei 
pentru actualul cincinal (1971- 
1975), cascada de hidrocen
trale „Vicea" face parte din 
constelația de „stele" de ma
re putere. Proiectată să strin- 
gă apele de pe cursul riului

de in- 
bulgare

Vicea și a numeroșilor lui 
afluenți, „cascada-* celor 7 
hidrocentrale va avea Ia dis
poziție apa a șase lacuri ar
tificiale. Puterea 
după terminarea 
va fi de 550 MW, ceea ce-i 
va permite să ..pompeze" in

ei totală 
definitivă.

Orașul polonez Elcz este 
cunoscut mai ales datorită 
uzinelor sale de automobile, 
construite aici 
proape 20 de 
1958, la Elcz 
producția de
în 1970 numărul mașinilor
construite aici a ajuns la
15 000.

în urmă cu a- 
ani. Din anul 
a început și 
autobuze, iar

© La Forest Hills, în mijlo
cul unui interes general, au în
ceput întrecerile tradiționalului 
turneu internațional de tenis, 
la care participă și jucătorii 
români Ilie Năstase Și Ion Ți- 
riac.

In primul tur al probei de 
simplu bărbați, Ilie Năstase l-a 
intilnit pe tenismanul mexican 
Joaquim Loyo Mayo, pe care 
l-a învins in trei seturi cu G—2, 
7—5. 6—4.

@ Peste 5 000 muncitori din 
orașul argentinian Cordoba, ca
pitala provinciei cu același nu
me se află de aproape o săp- 
tămînă în grevă, cerînd majo
rarea salariilor.

(Ș Toate bunurile compani
ilor nord-americane ..Andes 
Mining Company", „Chile Ex
ploration Company'* și ale 
sucursalei consorțiului cuprifer 
„Anaconda" se vor afla sub 
sechestru pînă la plata unor 
daune-interese statului chilian. 
Hotărirea a fost pronunțată de 
secția civilă a Curții Supreme 
în urma procesului intentat de 
Consiliul Apărării de Stat, care 
a acuzat respectivele compa-

7 000 000 dolari, datorați statu
lui chilian ca urmare a deva
lorizării monedei naționale.

O La invitația guvernului 
R. P. Chineze, la Pekin a so
sit o delegație guvernamentală 
suedeză, condusă de Rune 
Johansson, ministrul industriei, 
informează agenția China Nouă.

© Agenția VNA informea
ză că în intervalul 28—31 
august, avioane militare ale 
S.U.A. au bombardat in re
petate rînduri comuna Hu
ong Lap, iar artileria ameri
cană a deschis focul asupra 
unor comune din zona demi
litarizată de pe teritoriul 
R. D. Vietnam. La 31 august, 
avioane americane au efectuat 
raiduri deasupra mai multor 
zone din provincia Quang 
Binh.

Un purtător de cuvint al 
Ministerului Afacerilor Ex
terne al R. D. Vietnam a con
damnat sever, într-o declara
ție difuzată miercuri, aceste 
acte de război ale S.U.A., 
cerînd să li se pună capăt 
imediat.

se găsesc in plină bătă
lie pentru respectarea ter
menelor finale ale importan
tului obiectiv energetic.

Treapta cea mai de sus — 
nodul hidraulic „Dospat-te- 
sel" — este terminată. In cu- 
rînd, hidrocentrala „Tesel" va 
produce primii kilowați. Apoi, 
vor urma pe rînd celelalte 
surori ale hidrocentralei „Te
sel", și cînd cea de-a șaptea, 
de la „Mihalkovo", va fi co
nectată la sistemul național 
al Bulgariei, pe harta sa e- 
nergetică va începe să pîl- 
pîie o nouă stea de mare pu
tere : 550 MW.

Polonă
Din anul 1967, pe lingă 

autobuze, uzinele au început 
să producă și autocamioane 
„Elcz-115-*. cu o capacitate 
de transport de opt tone. In 
prezent, se pregătește pro
ducția unor camioane de 10 
tone cu soluții tehnice noi. 
urmînd ca încă în cursul a- 
cestui an să fie fabricate 
3 000 de astfel de mașini.

@ Președintele Republicii 
Chile, Salvador Allende, care 
întreprinde un turneu printr-o 
serie de țări latino-americane, 
a sosit miercuri într-o vizită 
oficială la** Lima — capitala 
Perului.

nate într-o clinică de psihia
trie din Elazig (Turcia). Alte 
7 persoane afectate de aceeași 
maladie sînt în comă.

transmite a-
,.EIi be rarea".

@ O expediție austriacă, al
cătuită din cinci alpiniști, a 
reușit să cucerească Muntele 
Malubiting (7 350 metri înălți
me) din lanțul Korzkoram, s-a 
anunțat la Rawalpindi. Pină în 
prezent. Muntele Malubiting nu 
a mai fost escaladat.

@ Regele Hussein a numit 
noul senat al Iordaniei — a- 
nunță postul de radio Amman. 
Mandatul senatului precedent 
a expirat la 1 septembrie. Pe 
do altă parte, postul de radio 
citat informează că în baza 
unui decret regal sesiunea or
dinarei a Adunării Naționale a 
Iordaniei, ale cărei lucrări ur
mau să înceapă la 4 septem
brie, a fost amînată pentru luna 
octombrie a. c.

(J. De la 1 septembrie, în 
R. F. a Germaniei taxele per
cepute pentru diverse servicii 
poștale au fost majorate cu 10 
pină la 20 la sută. Potrivit zia
rului „Frankfurter Allgemeine". 
începutul anului viitor va mar
ca o nouă majorare a acestor 
taxe.

© O epidemie ale cărei cauze 
rămin încă necunoscute, con
stituind obiectul unor intense 
studii și anchete, a provocat 
moartea a 10 persoane inter-

® După cum 
genția de presă 
peste 100 de soldați din cea 
de-a 21-a divizie saigoneză, care 
participă la așa-zisele opera
țiuni de pacificare din Viet
namul de sud, au dezertat din 
rîndul trupelor-marionetă. tre- 
cînd, cu întreg armamentul, 
de partea forțelor patriotice.

(£• Masayoshi Ohira, fost mi
nistru de externe al Japoniei și 
lider a| celei de-a doua frac
țiuni, ca mărime, a Partidului 
liberal democrat, de guvernă- 
mînt, a cerut guvernului nipon 
să-și schimbe poziția față de 
Republica Populară Chineză și 
să înceapă convorbiri 
mentale cu Pekinul cît 
rînd posib’1 anunță 
Kyodo.

guverna- 
mai cu- 
aqenția

© Ciclonul „Lily“, 
atins miercuri coastele 
ne. a provocat importante pa
gube materiale, în special în 
statul Jalisco. Portul Vallarta, 
de pe coasta Pacificului, a de
venit impracticabil. Comunica
țiile pe calea aerului, pe mare 
sau pe uscat sînt întrerupte cu 
zona devastată. Potrivit infor
mațiilor furnizate de Crucea 
Roșie, aproximativ 1 500 de per
soane au fost evacuate. 'Auto
ritățile guvernamentale au or
donat luarea unor măsuri ime
diate pentru ajutorarea popu- 

sinistratc.

care a 
mexica-

Farsa „alegerilor44SAIGON 2 (Agerpres). — La 
29 august, pe teritoriul Viet
namului de sud, ocupat de tru
pele S.U.A., a fost înscenată 
farsa „alegerilor" pentru Ca
mera inferioară a așa-zisei A- 
dunări Naționale de la Saigon. 
In prezența armatei de inter
veni ioniști și de mercenari ai 
lor, locuitorilor din orașele și 
satele sud-vielnamcze neelibe
rate, li s-a propus să-și „ma
nifeste" sprijinul față de re
gimul marionetă al generalu
lui Thieu.

Cu toate că ..numărătoarea" 
voturilor nu s-a încheiat, zia
rele și radioul din Saigon a- 
nunță deja că partizanii ac
tualului „președinte" au obți
nut (așa cum fusese, de alt
fel, planificat), din 159 de man
date, ..cele două treimi nece
sare pentru controlul deplin al 
Adunării Naționale".

Alegerile s-au desfășurat 
tr-un mod care caracterizează 
asemenea înscenări. Intr-o serie 
de provincii, împotriva alegă
torilor a fost folosită forța, in
clusiv gazele lacrimogene și ar
mele de foc. După cum au de
clarat reprezentanții opoziției, 
în provincia Binh Binh autori
tățile au completat buletinele 
și au sigilat urnele... cu două

zile înainte de alegeri. Agen
ția France Presse menționa că, 
într-o seric de localități, nu
mărul participanților la vot a 
depășit numărul alegătorilor în
registrați Această diferență 
dintre realitate și fals este ia
răși semnificativă...

Populația sud-vietnameză și-a 
manifestat însă, cu fermitate o- 
poziția față de farsa electora-

lă. Datele oficiale arată că, la 
alegeri, nu s-au prezentat mai 
mult de 1,5 milioane alegători 
înregistrați. Circa o treime din 
voturile exprimate, inclusiv în
tr-o serie de cartiere ale Sai- 
gonului și în fosta capitală im
perială, Hue, au fost acordate 
deputaților opoziției care mili
tează pentru încetarea războiu
lui și pentru retragerea trupe
lor americane din Vietnamul 
de sud.
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