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Dezbaterea activității ideologice

DEZVOLTAREA 
CONȘTIINȚEI SOCIALISTE 

reclamă o activitate vie, 

spirit novator, 

combativitate revoluționară
Ceea ce a caracterizat plena

ra lărgită a comitetului orășe
nesc de partid Petrila, consa
crată dezbaterii programului de 
măsuri elaborat de conducerea 
partidului pentru intensificarea 
muncii ideologice și politice e- 
ducative. a fost responsabilita
tea partinică, spiritul militant 
cu care au evoluat reprezentan- 
ț i comuniștilor petrileni, rezul
tatele și mai ales obiectivele de 
viitor in acest domeniu primor
dial al muncii de partid.

Atit informarea prezentată de 
to’ Ion Radulescu, prim secre
tar al comitetului orășenesc de 
partid, cit și participant ia 
dezbateri au analizat cu exi
gență sarcinile ce stau în fa
ța organelor și organizațiilor de 
partid pe linia perfecționării 
muncii politico-educative. a 
formării și dezvoltării conștiin
ței oamenilor muncii. In cen
trul dezbaterilor s-au aflat mă
surile ce se impun pentru îm- 
b'j.'.ătâțirea educării educatori
lor, respectiv, fălirea partinică, 
ideologică a comuniștilor. In e- 
ducarea marxist-leninistă și 
îmbogățirea cunoștințelor poli
tice ale eomuniștiTor un rol de
osebit — s-a relevat în plena
ră — a avut învățămîntul de, 
partid care a cuprins în anul 
trecut peste 3 300 de curșanți. 
Apreciind rezultatele obținute 
in desfășurarea învățămintului. 
mai mulți participant la dez
bateri au făcut propuneri pen
tru îmbogățirea conținutului și 
eficacității muncii de propagan
dă. Realizarea acestui deziderat, 
a arătat în cadrul intervenției 
sale în plenară tov. Aurel Popa, 
maistru miner la E.M. Lonea. 
presupune o preocupare con
secventă și un control mai 
exigent din partea organe
lor și organizațiilor de 
partid față de desfășurarea ac
tivității cercurilor și cursurilor, 
strădanii pentru organizarea u- 
nor dezbateri pe teme variate, 
axate pe principalele probleme 
ale politicii partidului. legate 
de preocupările practice ale or
ganizațiilor de partid. Ceea ce 
trebuie evitat în viitor în des
fășurarea învățămintului _ de 
partid a spus tov. ing. Dumitru 
Opriș. directorul E.M. Petrila. 
este monotonia, prelegerile pre
fabricate. neinteresante, rupte 
de viață. de preocupările 
cursanților.

Din dezbateri a mai reieșit
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' REPERE
ale hărniciei 

constructorilor

că, datorită lipsei de control 
și îndrumare din partea orga
nelor și organizațiilor de partid, 
învățămîntul a rămas tributar 
în. multe cazuri formalismului, 
frecvența cursanților la multe 
forme de învățămînt a fost 
nesatisfăcătoare, ceea ce a dimi
nuat și eficiența dezbaterilor. 
S-a criticat și atitudinea îngă
duitoare de care au dat dovadă 
unele organizații de partid față 
de acei curșanți, chiar cadre cu 
funcții de răspundere, care au 
neglijat perfecționarea pregăti
rii lor politice, frecventarea în- 
vățămîntului de partid. In a- 
semenea situație au fost to\ 
Virgil Lupulescu. Aurel Mar
tian, Dimitrie Rusticeanu de la 
E.M. Lonea. Benone Costinaș, 
Eusebiu Răileanu. Octavian 
Cristoiu, Fr. Necula, Ion Ono- 
frei și Dorin Popescu de la E.M. 
Petrila. A fost relevat în ple
nară că preocuparea pentru e- 
ducarea comuniștilor în spiri
tul înaltelor exigențe ce le pu
ne-partidul în fața membrilor 
săi nu se ridică peste tot la 
nivelul cerințelor. Ca dovadă, 
nu toți membrii de partid sînt 
Exemple de conduită în produc
ție, societate și familie. Aceas
ta dovedește că spiritul mili
tant. combativitatea comunistă 
nu este încă o trăsătură defi
nitorie a activității fiecărei or
ganizații de partid, că adună
rile generale de partid nu au 
devenit în toate organizațiile 
de bază adevărate școli de e- 
ducare partinică. Carențe pri
vind desfășurarea adunărilor 
generale există mai ales la or
ganizațiile de bază nr. 1, 4, 6,
7 b, 8, 11 și 12 de la mina Lo
nea. 3, 5. sectoarele de transport 
și tehnico-administrativ de la 
mina Petrila precum și în u- 
nele organizații de la prepaja- 
ție, spital, T.G.L., I.G.C., unde 
combativitatea, spiritul critic 
și autocritic lasă mult de do
rit. Or. lipsa spiritului combativ 
denotă tocmai lacunele ce mai 
există în pregătirea politico-i- 
deologică a membrilor acestor 
organizații. O altă consecință a 
acestor stări de lucruri, a ară
tat în plenară tov. loan Chere- 
cheș, secretarul comitetului de 
partid de la mina Petrila, e și 
faptul că numeroase cadre con
ducătoare au uitat că produc
ția, tonele de cărbune le hotă
răsc oamenii •și, deci, a con

duce - producția, a asigura rea
lizarea sarcinilor de plan pre
supune, in primul rind, a con
duce, a educa oamenii, înseam
nă a le forma și dezvolta pro-

1. DUBEK
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CONTRIBUȚIA SINDICATELOR
LA OCROTIREA SĂNĂTĂȚII 

OAMENILOR MUNCII
Congresul U.G.S.R. a stabilit 

pe baza indicațiilor plenarei 
C.C. aI~P,C.R. din februarie 
a. c. sarcinile concrete ale sin
dicatelor, căile și modalitățile 
cele mai eficiente de dezbatere 
și cunoaștere de către toți oa
menii muncii a hotărîrilor de 
partid și de stat privind îmbu
nătățirea asistenței medicale și 
pe această linie a ocrotirii să
nătății celor ce muncesc și a 
membrilor lor de familie.

Progresul realizat în econo
mia națională și în creșterea 
venitului național, au creat po
sibilitatea ca statul nostru să 
pună la dispoziția ocrotirii să
nătății o bază tehnică mate
rială mereu în creștere, ceea 
ce permite satisfacerea la un 
nivel calitativ tot mai ridicat 
a nevoilor de asistență medi
cală ale populației. Fondurile 
puse la dispoziție de către sta
tul nostru socialist au permis 
dezvoltarea rețelei unităților de 
asistență medicală, de igienă și 
control sanitar.

In anul 1970 și semestrul I 
1971 pe raza municipiului Pe
troșani au funcționat pentru 
deservirea medicală a popu
lației 30 circumscripții sanitare, 
6 policlinici și peste 1 280 pa
turi în spitale, maternități și 
case de naștere etc.; In unită
țile noastre sanitare și în cir
cumscripțiile de întreprinderi și 

Etapa de activitate în șan
tierele Grupului T.C.H. es
te caracterizată, in această a 
doua parte a anului, de un 
ritm viu în execuția lucră
rilor, bogat in roade. Mo
bilizate intens de organiza
țiile de partid, colectivele de 
constructori se străduiesc din 
răsputeri să-și ridice mun
ca și rezultatele ei la cota 
sarcinilor mari, exigențelor 
sporite legate de realizarea 
tuturor obiectivelor de in
vestiții social-culturale din 
municipiu. planificate pe 
1971.

Iată citeva repere ale hăr
niciei constructorilor Grupu
lui de șantiere :

♦ Doar citeva zile îi mai 
despart pe constructorii de 
la Vulcan pînă la terminarea 
lucrărilor și predarea blo
cului turn B-3 cu 66 de a- 
partamente. Stadiul de fina
lizare al lucrărilor de finisaj, 
dă certitudinea că la data 
de 15 septembrie (deci cu 
o jumătate de lună înainte

V ......_ _ _ _ _ _ —

teritoriale, lucrează astăzi circa 
180 cadre medicale cu studii 
superioare și 700 cadre medii 
și auxiliare. V

Alături de conducerile teh- 
nico-administrative din între
prinderi, instituții și din uni
tățile sanitare, comitetele sin
dicatelor, sub conducerea și în
drumarea organelor și organi
zațiilor de partid, depun o in
tensă activitate în scopul rea
lizării prevederilor cuprinse în 
planurile de măsuri pe linia 
asistenței medicale.

Sindicatele din unitățile eco
nomice și în special cele din 
unitățile sanitare, mobilizînd 
colectivele de muncă, desfășoa
ră alături de specialiști o bo
gată activitate în domeniul pro
filaxiei și în campaniile de e- 
xaminare a populației.

Datorită eforturilor depuse 
pe linia lichidării cazurilor dc 
tuberculoză, a bolilor infecțioa- 
se și contagioase, a crescut na
talitatea și sporul natural al 
populației, a scăzut considera
bil mortalitatea generală și in
fantilă. Putem afirma că aceste 
probleme constituie preocupa
rea de seamă a colectivelor dc 
conducere a unităților economi
ce și a sindicatelor. Prin grija 
sindicatelor, în colaborare cu 
personalul medico-sanitar de 
specialitate, au fost trimiși de 
la începutul anului curent peste

CENACLU LITERAR
Astăzi, la ora 18, în sala bibliotecii Casei de cultură 

din Petroșani are loc o nouă ședință, cu caracter organi
zatoric, a cenaclului literar „Meșterul Manole*. După o 
perioadă, destul de întinsă, in care activitatea Iui fecundă 
a încetat în mod practic, el este preluat dc Casa de cultură 
care intenționează să-l revitalizeze. Sînt invitați să parti
cipe toți cei care încearcă să scrie literatură, în versuri sau 
proză, din întreaga Vale a Jiului.

J!lut tea e, fauju&am, 
eu ut & tacLrăq,e$lL !...
Forfota din gară e deosebit 

de intensă, in special la sosi
rea sau la plecarea trenurilor. 
In acele momente întregul pe
ron pare un furnicar în plină 
activitate.

In mijlocul călătorilor și ce
feriștilor, sînt prezenfi și mi- 
nuitorii de valori din cadrul 
Oficiului de poștă și teleco
municații Petroșani II care 
funcționează in gară.

Cu cărucioarele de peron, ei 
aduc sau scot din magazia o- 
ficiului colete, saci cu cores
pondență, cu ziare și reviste 
care iau drumul în diferite di
recții.

In aglomerația specifică gă
rii nu observi că acești oameni 
lucrează de zor. Dovadă eloc
ventă sînt bagajele încărcate 
in stive mari, pe cărucioarele 
de peron. Dar să însoțim pu
țin pe acești muncitori pentru 
a le cunoaște activitatea. In 
magazia oficiului poștal din ga

de termen) comisia de recep
ție își va putea îndeplini 
misiunea la acest obiectiv. 
Apartamentele acestui bloc 
se adaugă Ia cele 539 de a- 
partamente realizate de con
structori in perioada de opt 
luni trecute din acest an.

♦ Avind acum capacitatea 
sporită — ca urmare a ex
tinderii executate în acest 
an — poligonul de prefabri
cate de beton de la Live- 
zeni lucrează în prezent cu 
intensitate la confecționa
rea panourilor pentru blocu
rile C-3 cu 80 de aparta
mente de la Lupeni. Imediat 
după terminarea volumului 
de prefabricate pentru res
pectivele blocuri, în poligon 
va începe turnarea panou
rilor pentru blocurile front 
de lucru pe anul 1972, adi
că blocurile D 1—6 și D 2—2 
de Ia Petroșani și blocul D 4 
din Lupeni.

Colectivul de muncă din

(Continuare in pag. ■ a 3-a)

6 100 oameni ai muncii în sta
țiuni balneo-climaterice pentru 
refacerea sănătății.

Eforturile pentru dotarea lo
curilor de muncă cu echipa
mentul de uzură șî protecție, 
transportul la locul de muncă 
și la domiciliu, îmbunătățirea 
microclimatului la locurile de 
muncă, aparatajui de înaltă 
tehnicitate cu care sînt dotate 
unitățile medico-sanitare, oglin
desc pe deplin grija față de 
sănătatea oamenilor muncii a- 
cordată de statul nostru socia
list.

Trebuie să menționăm că față 
de eforturile arătate mai sus, 
nu reușim totuși să remediem 
unele deficiențe care se mai 
manifestă. Nu în toate unită
țile se asigură analiza morbi
dității, iar numărul mare al zi
lelor de incapacitate se men
ține încă la unele întreprin
deri.

De asemeni, nu în toate sec
toarele miniere, secții și șan
tiere este asigurat materialul 
pentru acordarea primului a- 
jutor în caz de accident. Atît 
sindicatele din unitățile eco-

Ioan BLAGA
secretar al Consiliului municipal 

al sindicatelor Petroșani

(Continuare în pag. a 3-a) 

ră au intrat, in numai 24 de 
ore, peste 1 400 de colete, in 
afara miilor de corespondente, 
ziare, reviste etc. Iată-l pe to
varășul loan Velea, minuitor 
de valori, ocupat cu mesage
ria, poșta și toate celelalte. în
tocmește formele de însoțire a 
coletelor, ajutat fiind de Ma
rin Antonie și Ana Winkfay, 
precum și de ceilalți minuitori.

La serviciul de cartare a co
respondenței pe localități și va
goane poștale lucrează intens 
tovarășele Elena Radu, Valeria 
Popescu, Angelica Marin și Mar
gareta Floca care depun mult 
interes pentru ca scrisorile în
credințate să ajungă la timp 
la destinație. Sosesc vagoanele 
poștale nr. 19a-20a și 125-126; 
din ele trebuie descărcat tot

loan CHIRAȘ
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In aceasta toamnă. Bucureștiul 
va fi gazda a două importante 
reuniuni internaționale organi
zate de țara noastră în cola
borare cu Organizația Mon
dială a Sănătății.

La sfîrșitul lunii septembrie 
va avea loc Conferința inter
națională asupra poluării acci
dentale a apelor, care datorită 
actualității problemelor ce vor 
fi dezbătute suscită un mare 
interes. La această manifesta
re, organizată de Biroul regio
nal pentru Europa al O.M.S. 
vor participa 200 de specialiști 
din acest domeniu, precum și 
funcționari superiori și experți 
ai O.M.S., aj Organizației Na

CITIȚI, AZI, 
în pagina a 2-a

Dialog TINERESC

PEXCURSII i

Sectorul municipal al Bi- I
* roului <le turism pentru ti- | 
I neret organizează, în perioa- t 
■ da 23—28 noiembrie, o ex- I 
1 cursie în U.R.S.S. cu vizita-
I rea orașelor Chișinău și Kiev. I
* Costul excursiei este de 685 < 
| lei în care se includ trans- |

I portul, cazarea și masa. In j
aceeași sumă se asigură și | 

I bani de schimb. înscrierile ■ 
I se fac la sediul B.T.T. din Pe- | 
Itroșani pină la data de 28 I 

septembrie. ’

I
La sfîrșitul acestei săptă- | 

I mini, un grup format din 28 I 
• de tineri, angajați ai Uzinei | 
Ide utilaj minier Petroșani, ( 

va pleca cu autocarul înspre . 
I Arad. Excursia, organizată de | 
I comitetul U.T.G. din uzină, . 
■ are ca principal obiectiv vi- | 
I zitarea acestui frumos oraș ’ 
Ide pe malul Mureșului dar I 

nu se va scăpa prilejul cu- * 
noașterii celor mai interesan- I 

I te obiective turistice situate I 
’ pe traseul Petroșani — Arad. !

Pe Victoraș l-am intilnit la 
o cabană din munți, unde 
l-au „internat" părinții gri
julii ca să depășească, in- 
tr-un cadru natural, recon
fortant, efectele celui de-al 
doilea „șoc“ (expresie cu re
zonanță lugubră in perioada 
din urmă in sinul familiei 
lui Victoraș).

...Dar ce s-a intimplat cu 
acest adolescent cu ochi vi
sători și păr â la Delon ?

Mai nimic deosebit, dacă 
urmărim procesul, de-altmin- 
teri firesc, al întîmplării lui 
aparent triste, înt implore al 
cărei șoc emoțional negativ 
a dezechilibrat- literalmente 
pe (de data aceasta in ghi
limele) „grijuliii** părinți. Pă
rinții lui Victoraș nu sînt 
niște fitecine in orășelul unde 
unica lor odraslă (marea spe-' 
ranță a familiei) urma cursu
rile liceului teoretic . și la 
faptul că băiatul lor a ajuns 
în ultimul an de studiu li-' 
ceai cu note de numai nouă 
și zece, au avut ei înșiși o 
mult mai substanțială contri
buție decit chiar odorul că-

țiunilor Unite pentru Alimen
tație și Agricultură (F.A.O.) și 
ai Organizației Mondiale de 
Metodologie (O.M.M.). Țara 
noastră va fi reprezentată dc 
o delegație oficială, precum și 
de aproape 30 de specialiști în 
calitate de observatori. Aceștia 
vor prezenta, în cadrul lucră
rilor, aspecte din acțiunile în
treprinse în România în sco
pul combaterii poluării apelor, 
precum și concluziile privind 
experiența dobindită in acest 
domeniu.

Ca semn al prețuirii rezul
tatelor obținute dc România în 
domeniul planificării sanitare 
.centralizate, Biroul regional 
pentru Europa al O.M.S. în co

LOCUINȚE 
MAI MULTE, 
MAI 
MODERNE

Uniunea Economică de Stat 
..Construcții civile" din Sofia, 
a>le cărei întreprinderi terito
riale sînt specializate în con
strucții de locuințe și social- 
culturale, are, în actualul cin
cinal 1971—1975. sarcina de 
a construi cca. 230 000 ie a- 
partamente, cu 110 000 mai 
multe decit în cincinalul pre
cedent

Eforturile pe care le-au 
depus constructorii de pe 
șantierele de locuințe pentru 
a întâmpina sărbătoarea na
țională a poporului bulgar 
de la 9 septembrie cu re
zultate dintre cele mai bune 
în muncă, au avut ca rezul
tat darea în folosință, înain
te de termen a peste 14Q0 

mijit țuicile... 
apărut in di-

ruia abia i-au
Primul șoc a 

mineața aceea de iunie cind 
pe tabla de afișaj a liceului, 
în dreptul numelui lui Vic- 
toraș a apărut nota 5 
cifre și litere). Știți cum 

deprocedează la examenele 
bacalaureat: este numită o 
comisie exigentă, cu preșe
dinte dintr-o altă localitate 
și de-alde astea. Așa că...

„A fost un accident", se 
amăgeau, in continuare, pă
rinții și au luat măsuri ur
gente in vederea alertării tu- 

laborare cu Ministerul Sănătă
ții din țara noastră va orga
niza un curs superior de eco
nomie și planificare sanitară.

Timp de o lună, între 19 oc
tombrie — 19 noiembrie, bur
sieri ai O.M.S., vor audia pre
legeri despre problemele gene
rale ale teoriei și practicii să
nătății publice, ale organizării 
instituțiilor de asistență medi
cală și a serviciilor de epide
miologie, ale finanțării și pla
nificării acțiunilor sanitare etc.

Cursurile vor fi susținute în 
principal de lectori români, 
precum și de profesori din 
Franța. Iugoslavia și U.R.S.S,

(Agerpres)

apartamente, construind 10 400 
în loc de 9 000 cîte erau pla
nificate. Condițiile nou crea
te le vor permite ca pînă la 
sfîrșitul acestui an. alte 22 000 
apartamente să fie predate 
beneficiarilor.

Cele mai multe dintre aces
te apartamente se construieso 
în capitala bulgară în noile 
complexe de^ locuințe „Mla- 
dost". „Cervena Zvezda", „O- 
rășelul studențesc". Recent, 
au început pregătirile pentru

C. AMARIȚEI,
Corespondent Agerpres 

la Sofia

(Continuare în pag. a 4-a) 

turor rudelor (de toate cate
goriile) din orașul unde fiul 
lor urma să candideze la 
studenție.

Al doilea șoc s-a produs 
in ziua cind privirile părin
tești au descoperit cu o 
nespusă amărăciune, că nu
mele copilului lor lipsește cu 
desăvirșire de pe lista „reu- 
șiților".

Privind dc la distanța cu
venită — depresiunea psihi
că in care se zbăteau cu 
aripi frinte cei ce n-au în
vățat să se avînte către inal- 
turi pentru că n-au fost pre
gătiți suficient pentru acest 
zbor, m-am gindit cu strin- 
gere de inimă și la cei 
(cițiva) care, cine știe din ce 
considerente mai mult sau 
mai puțin onorabile, după ce 
trec cu o regretabilă ușurință 
note de nouă și zece in drep
tul numelui cite unui elev de 
valoarea lui Victoraș înghit 
seară de seară (cu aceeași u- 
șurință) somniferul salvator, 
ca să le fie visurile ușoare 
și liniștite.

T. KARPATIAN
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Munca concretă

de bilanțla

plăcut desigur celor dc 
propunerile tânărului n- 
Tiberiu Miclea. primul in
ia ouvînt, privind îteva 

care orga-
recurge pentru a

i.'.doialâ. stadiul în c. < 
dificila problemă a dis- 
tineretului — ne re

formele de educare 
plăcut, pe cale dis- 

— nu se mai poate 
o rezolvare de genul 

pe caro o întâlneam 
cu mi în urmă, ex-

Fără 
sc află 
!.\s< ț:c; 
ferim
Li modul 
tracțiitor 
limita la 
aceleia ; 
frecvent,
■ • . .ră sub fermul.. : -Vreți 'ă
xâ distrați ? Clubul e la clbiio- 
ziția voastră! Cine vă oprește?” 
Afi măm a costa pornind de la 
replica cu care un 
•lactic, rugat să se l 
în situația tinerilor. 3 
nepăsătorului _cî:.e vă

adru di- 
t ranspună 
a răspuns 
1 c'.-ește".

.n-sul, fără pretenții ]a ce- 
h or taica unei adinei cugetări, 
sintetizează îhtrucîtvâ o pri
mă îndatorare a rganizațnlor 
U.T.G., a factorilor care se 
preocupă de educarea tinerilor ! 
„Cine ii oprește ? Nimeni ! Dar 
ime ii atrage? Ce Ii se o- 
feră ?*

Am făcut acc. 'tă pre izare 
pentru a sublinia o diferență 
.de nivel” i dacă în urmă cu 
ani, argumentul cel mai uzi- 

al .factorilor răspunzători 
de educarea tinerilor ”, cu care 
aceștia justificau lipsa de acti
vitate a unor cluburi sau 
mine culturale, era și el
• uns după o scuză — „Nu 
tinerii ! Ce putem face ? — 
lăzi, iese Ia iveală
• unt decit oricînd 
•auză a lipsei de 
și atunci cu totul 
ie locuri tinerii 
,nu vină* nici

• casta se întâmplă 
piui motiv că, în 
alții, continuă să _nu-i atragă*, 
'ă .nu le ofere 
resc, ceea ce le 
întrunind deopotrivă 
de a fi 
feactiv, • 
educativ, 
puizabiâa
• unoaște. 
tot mai 
4 spuneri 
s-a răspuns decît cu o vinovată 
ridicare din umeri : „Ce putem 
faee ? Nu vin tinerii !**

Ne-a fost dat. celor vreo 
tiouăzeci de persoane aflate 
nu de mult în sala de ședințe 
3 mi.iei Bărbăte.ni să con-tatăm. 
tocmai cînd ne așteptam mai 
puțin, că o anumită optică dc 
n rezolva spinoasa problemă a 
distracției pentru tineret nu a 
dispărut cu desăvârșire. Facem 

tie de faptul că o ple
ure și-a propus să ana- 
activitatea politico-ideo- 
desfășurată de organiza-

:ă-

x in 
as-

mai preg- 
că adevărata 
activitate era 
alta. In mul- 

continuă să 
astăzi, și a- 
pentru sim- 
primul rînd

ceea ce do- 
este pe plac, 

calitățile 
„ceva* distractiv, a- 

și. în ultimă instanță. 
In concluzie, la ine- 
sete a tinerilor de a 
de a trăi momente 

inedite, de a asculta 
interesante, utile nu

și cînd acestea ar fi 
acute probleme ale orga

nizației) și înscriem, pentru în
ceput. mirarea ce ne-a cuprins 
când unui vorbitor care s-a re
ferit la dorința tinerilor de a 
se distra, de la masa prezi
diului i s-a răspuns, voit au
toritar. cu aproape uitatul t 
„Dar aveți un club 1 Cine vă 
oprește?" La mirarea noastră 
mai adăugind doar regretul re

față,
•-finer 
scris 
din formele noi la 
nizația poate 
dezv< lta la tineri interesul pen
tru artă și, îndeosebi, pictură. 
Este vorba evident de .cțiuni 
ulturale care determină, mai 

devreme sau mai tîrziu, un ni
vel de cunoaștere, un bagaj

Au cunoscut membrii comitetului U.T.C.

SVDIECTUL
Activitatea — dacă nu a existat de-a lungul 
anului, nu a fost discutată nici în plenară

forme de distracție ceea ce 
este pe plac, potrivit setei 
inepuizabile de a cunoaște, 
a trăi la tensiunea marilor 
pasiuni ? Argumentul care

L-am cunoscut, la Fabrica 
dc stâlpi hidraulici din Vul
can, pe strungarul Constantin 
Dascălu, secretarul organiza
ției U.T.C. a secției mecani
ci. Lucroază aici de doi ani. 
1 nit om al fabricii în 
accepția largă a cuvântului, 
Conslantin Dascălu, este li
nul din miile de tineri al 
cărui profil moral, a cărui 
pregătire profesională ne pot 
sprijini în creionarea unui 
portret colectiv al nori ge
nerații dc oameni născuți 
și foi-mați în anii socialismu
lui. In funcția politică pc 
care o define s-a dovedit a 
Ii un secretar capabil să re
prezinte pe tinerii lui colegi.

Fiind un bun cunoscător 
al cerințelor tinerilor, ale- 
gînd întotdeauna momentul 
cel mai propice pentru a 
lua o hotăiire sau pentru a 
stimula o inițiativă, venind 
întotdeauna in sprijinul u- 
nui tînăr pentru a-i da ex
plicațiile necesare, ori pen
tru a-i pune la dispoziție do
cumentațiile în ce privește 
felul corect de a executa o 
lucrare, Constan! in Dascălu 
procedează astfel încil fieca
re acf'une a organizației de 
tineret să <e facă simțită în 
uzină. Și. nu se poate afirma 
că oină acum nu a reușit a- 
cest lucru. Discuțiile purta
te. nu întîmplător cu tineri 
din organizația U.T.C. a sec
ției de mecanică sînt eloc
vente în acest sens.

— întotdeauna acțiunile i- 
nițiate de secrcar, ne spu
nea strungarul Gheorghe O- 
șanu, au găsit un teren fertil 
de desfășurare nu numai în 
secție, ci chiar în întreaga 
fabrică. Explicația este sim
plă. Constantin Dascălu es
te receptiv la dorințele tine
rilor. 'Ic celor care fac parte 
din organizația noastră, fie 
că e vorba de excursii, dc 
seci distractive sau expu
neri. Dacă și alți iteciști din 
biroul organizației ar mani
festa aceiași interes orgimi- 
zația noastră ar avea numai 
de ciștigat. Acolo unde se 
îmbină efortul mai multor 
persoane rezultatul poate fi 
incomparabil superior muncii 
individuale. Poate că. fără 
să vreau, am abordat un 
„capitol* al muncii secreta
rului în care mai pol inter
veni îmbunătățirea. Dascălu 
trebuie să-i angreneze din 
cc in ce mai mult pe uteciș
tii aleși în biroul organizației

■ de bază a secției în rezolva
rea sarcinilor, și dinamiza
rea vieții dc organizație.

— Putem confirma cu 1

cvții. tinarul maistru nu î.și es 
prima preocuparea pentru 2 
.castă formă de educare nici a 
cum, in ceasul din urmă...

Au surprins in nod plăcui 
și a’li vorbitori, deși, ca > 
primii, au ocolit subiectul or- 
dinei de zi. Anumite semnalări 
ale unora dintre uteciștii caro 
au mai luat cuvintul denotă, 
de departe, cam la cc nivel se 
desfășoară întreaga activitate .1 
organizației, de unde se poate 
conchide de ce despre subiec
tul ordinei do zi le-a revenit 
drept sarcină să vorbească, in- 
vitaților. „Tinerii nu se cunosc 
între ei" (Gheorghe Moroi). 
.Unii dintre noi nu cunoaștem 
nici membrii comitetului" (E- 
dith Csisz.cr) — iată doar două 
semnalări care trădează -acti
vitatea” de dincolo dc planu
rile dc răsuri, a unui comi
tet U.T.C., care nu a pătruns 
cu profunzimea necesară, im- 
p rt m'.a covirșitoare a actuale
lor dezbateri ideologice pe 
ma educării tineretului.

Dar, fără îndoială, 
mult au plăcut, cu 
mult interes au fost 
cuvintele rostite de 
tați 
che, 
sindicatului, 
inginerul șef 
au subliniat 
suri, tocmai 
gere a importanței 
activității ideologice 
actuală lăsîndu-ne cu impresi 
că am participat, nu la o p’.e- 

a comitetului U.T.C. pe 
anunțată, ci la o frumoa- 

utilă întâlnire dintre 
uteciști (in majoritate

te-

ma 
ma

I

ții, intervine un alt utecist, 
strun.gr.ru] Carol Nagy, că in 
secția mecani. ă a F.S.H. se
cretarul este un adevărat re
prezentant al celor cc l-au 
ales. Acum, la atîtea luni de 
la alegerea lui angajamentul 
său, mulțumirile rostite cu 
emoție in gias în fața orga
nizației pentru încrederea ce 
i s-a acordat sînt concretiza
te în activitatea practică a 
colectivului de uteciști pe 
care ii conduce. L-am urmă- 

pledînd în 
l-am văzut 

ori iuînd o 
combatere 

opinu te
’S 

rit-

trecut la organizarea pe sec
ții, în pauzele dc masă, Jri 
la încheierea celor opt ore 
de muncă, a discuțiilor cu ti
nerii, miei dezbateri privind 
problemele expuse în docu
mentele amintite.

Intervenția secretarului 
U.T.C. pe fabrică, ing. loan 
Crețu este cit se poate de 
îndreptățită. El este, dacă nu 
singurul, in orice caz cel 
mai bine informat în privin
ța activității secretarului or
ganizației U.T.C. din secția 
mecanică.

— In marc măsură, spune 
dînsul, problemele reale ale 
membrilor organizației $înt 
în centru] preocupării secre
tarului U.T.C. Este adevărat 
însă că îmbunătățirea în 
munca de edu are a membri
lor organizației mai pot fi 
făcute cu atît mai mult cu 
cît aproape în totalitate co
lectivul este compus din ti
neri aflați în plină formare 
a personalității lor.

Un obiectiv important în 
fața organelor alese constă 
în dezvoltarea în sinul or
ganizației a întregului colec
tiv dc tineri a unei opinii 
combative, intolerante față 
de fenomenele negative, de 
indisciplină. pentru întrona
rea unui climat optim de 
muncă Secretara] trebuie să 
fie un m::iiant activ oriun
de, in orice situație, să fie 
un exemplu tonic, împotriva 
a tot ceea 
depășit în 
Munca de 
moașă, ca 
strădanie multă pricepere, și 
mai ales capacitatea de a ști 
să te apropii de tineri, să le 
asculți gândurile, să fii prie 
tenu] și ajutorul lor.

9 Cele 1 000 000 de ore de 
mun.ă voluntar-patriotică pres
tate dc peste ; 000 elevi și 1U0 
de studenți pe 3 șantiere ale 
viitoarelor baze sportive și de 
agrement din municipiu consti
tuie o primă cifră dc bilanț ce 
se poate raporta în preajma re- 
luăr '.urMi. 'lor școlare și u- 
niversitaie. Valoarea lucrărilor 
execu.ate — peste 3 500 000 lei 
— vorbește de la sine despre 
faptele de muncă ale tineretu
lui, despre dăruirea sa entuzi
astă. responsabilă pentru dez
voltarea și înfrumusețarea mu
nicipiului.

Q In a-castă vara, o preocu
pare deosebită s-a manifestat din 
partea organizațiilor U.T.C. și 
a conducerilor de școli pentru 
organizarea unor excursii me
nite să prezinte elevilor locuri 
de mare interes turistic din ța
ră, Nordul 
ramure.șului, 
Oltului și a 
țiul au fost 
de tineri excursioniști de 
liceele 
Petrila. 
sională 
grupuri 
municipiu, școlile generale din 
Petroșani, ca și din celelalte 
localități ale Văii Jiului.

© Ca urmare a muncii rodni
ce depuse de elevi pe șantie
rele tinerelului, biroul comite
tului municipal U.T.C. a inițiat 
o tabără autofinanțată la Con
stanța. Timp de 12 zile. 52 de 
elevi fruntași in acțiunile vo
luntar patriotice și-au recupe
rat energia pe plaja însorită a 
Mamaiei. Alți 114 elevi au fost 
oaspeții -taberei de la Geoagiu, 
in timp ce un grup formal
37 uteciști fruntași la învăță
tură au poposit la Năvodai

ril pe Dascălii 
favoarea noastră, 
de foarte multe 
poziție fermă dc 
a ideilor înapoiate, 
de aceia care nu au ințe 
încă să se încadreze in 
mul de muncă al uzinei, sau 
au neglijat noimcle le com
portare în familie și societa
te. Ceea ce caracterizează pe 
secretarul organizației din 
secția mecanică este con
știinciozitatea. corectitudinea. 
Așa cum oricine din uzină 
ii poate lăuda lucrările tot 
așa ji poale aprecia și acti
vitatea pe linie de organiza
ție.

Și rectificatorul loan Chiș- 
ca. ne-a spus printre altele i

— Am auzit de multe ori 
laude numai la adresa cali
tăților profesionale ale acelo
ra pc care îi alegem în con
ducerea organizației noastre 
X sau 
bun și 
legem. 
Y are 
sau nu, se discuta mai 
lin. Constantin Dascălu 
îndrăgit tocmai pentru 
posedă aceste atribute. D-dai 
cu un remarcabil spirit de 
inițiativă, mediat după pu
blicarea in presă a propune
rilor de măsuri făcute Ic to
varășul Nicolae Ceaușescu, a

Moldovei, al Ma- 
litoralul, Valea 

Prahovei, Bucureș- 
vizilate de gr ipuri 

la 
din Petroșani, Lupeni, 
Uricani. Școala profe- 

comercială și cele .! >uă 
școlare miniere din

cel 
cc! 

ascultate 
doi invi-

— tovarășii Dumitru Ena- 
președintele comitetului 

și Vasile Goanță, 
al minei 
printre 
această

care 
alte lip- 
neînțele- 

dezbaterii 
în etapa

de cunoștințe fără de care un 
tânăr nu se poate pretinde cu 
adevărat cult. Dar, după cum 
am aflat ulterior, datorită preo
cupărilor pe care le are în pro
ducție, 
ales 
bilul 
nale. 
misii 
său 
tul dintr-un motiv îngrijorător 
care trebuie să dea de gîndit 1 
lipsa de activitate ! (O altă co
misie — cea politico-ideologică 
— rămasă fără responsabil du
pă plecarea unei uteciste. 
și-a spus prin nici 
membrii săi cuvântul 
tere).

Au mai plăcut și 
tânărului maistru Gheorghe Po
pa : „Subiecte pentru progra
mul unei brigăzi artistice se 
găsesc din belșug, la noi. la 
mină Ar trebui doar 
zată brigada” ! Dar, 
am aflat ulterior. 
Popa a fost ales dc 
neri ca locțiitor a! secretarului 
U.T.C. și, în această postură, 
pare neverosimil faolul că doar 
cu prilejul recentei plenare a 
ridicat problema înființării vi
nei brigăzi. Total neverosimil 
ni se pare faptul că dacă nu 
era înscris „din of: ’iu* ia dis-

Tiberiu Miclea a fost 
de către tineri responsa- 

comisiei social-profesio- 
La activitatea acestei co- 
nu s-a referit în cuvântul 

și poate a ocolit subiec-

nară
tema
să și 
ci ti va 
personal administrativ) cu re
prezentanții conducerii minei și 
ai comitetului sindica’ului.

■fr

\ este un muncitor 
deci merită să îl a- 
Dar dacă acel X sau 

calități de conducător
P’>- 
este 

că

ce este vechi și 
conduii i tinerilor, 
secretar este fru- 
ccre însă multăI 

I 
I
I

cuvintele

a
MVSTATA

activitatea de fi

nu
unul din 
la dezba-

— in
era rezolvată, s-a neglijat 
se discute despre ceea ce 

activitatea poli- 
a organizației

abstra 
nară ( 
lizeze 
logică
ția U.T.C. a fost străbătută a- 
proape în total:*.'te de discuții 
privind distracția si excursiile

cxpri- 
tinerilor. 

un para-

Nicolae LOBONT

i re

miniere 
ice. ziarul 

repetate

în cămine- 
o dată zi- 

asupra răs- 
organizației

comitetelor de condu- 
ăminelor muncitorești 
ocupa cu mai multă 
pentru asigurarea u- un 

care să combată lipsurile 
trateze o anumită pro- 
Nici comitetul căminu- 
are un plan de muncă

necesitatea 
cie.nțe și 

riimat 
cămi-

combaterea unor mani- 
necative intîlnite la unii 
care locuiesc

porterului pentru faptul că cel 
interpelat nu a știut să răs
pundă cu amintita replică a 
cadrului didactic. Pentru a nu 
repeta greșeala de a discuta și 
noi numai despre distracție. în 
dorința de a veni în sprijinul 
’.merilor. adresăm factorilor 
răspunzători, pe această cale, 
în modul cel mai serios o în
trebare : Li sc oferă tinerilor, 
ca 
le 
lor 
de 
lor
justifică întrebarea noastră se 
află tocmai in planul de mă
suri adoptat de aceeași plena
ră unde, cu toate insistențele 
tinerilor, această temă a fost 
epuizată intr-un singur punct, 
intr-un mod pe cit de agramat, 
pe atit de formal cu putință :
Se vor reactiviza serile cul

turale distractive, organizindu- 
se in fiecare lună (’.): Termen... 
Răspunde..?' și atît.

S-a discutat deci despre dis
tracție într-un singur sens, de 
la sală spre prezidiu, 
mîndu-se dorințele 
Dar — recurgem la 
dox — in timp ce problema 
nu 
să 
era esențial • 
tico-ideologică
U.T.C

..Subiecte pentru 
unei brigăzi artistice 

din belșug. Ia noi.
Ar trebui doar organi- 

tot cum 
Gheorghe 
către ti-

Am relatat cele de mai sus. 
pe scurt, unui alt cadru didac
tic care, prin bogata sa acti
vitate pe tărâmul educației, 1? 
>b«ervațiile reporterului a mai 
adăugat una, esențială, amin- 
tindu-ne de această dată o cu
getare adevărată ! 
ță progresivă și 
poartă dobînzi ca 
Tălmăcită a’.tfel,

cam așa : <

.,Munca, for- 
acumulatoare. 
și capitalul’*, 
cugetarea ar 

suna cam așa : Activitatea u- 
nui comitet U.T.C. poate fi și 
ea purtătoare de dobînzi. Dar 
numai dacă fiecare utecist ar 
investi în această activitate 
toată participarea de care este 
capabil. Și aceasta atit la dez
baterile prilejuite de adunări 
cît și în 
care zi.

Despre condițiile de ■ 
activitate pe care căminele 
muncitorești din Valea Jiului 
Ie oferă tinerilor muncitori an
gajați Ia exploatăr ie 
șl alte unități c -. 1 
nostru e relatat în 
rânduri, subliniind 
înlăturării unor defi 
îmbunătățirea întregului 
de existentă il tinerilor 
r.iști.

In urma semnalării neajunsu
rilor constatate și a propuneri
lor făcu’e, administrațiile aces
tora au u it unele măsuri pen
tru asigurarea și menținerea 
curățeniei și a liniștii în cămi
ne. Mai puțin au acționat însă 
comitetele de cămin Și organi
zațiile U.T.C. din întreprinderi 
In luarea unor măsuri pentru 
intensificarea activității de edu
cație politică și culturală. in 
organizarea unor acțiuni speci
fice tineretului raportate la 
condițiile concrete pe e le 
eferă fiecare cămin muncito
resc din centrele municipiului.

Dacă pentru tinerii care lo
cuiesc în căminele E.M. Lone 1. 
E.M. Petrila, E.M. Vulcan, E.M. 
Uricani a existat justificarea că 
se află aproape de cluburile 
muncitorești ale sindicatelor, nu 
același 
despre 
aparțin 
roșeni, 
T.C.H. 
T.C.M.M., 
parte dc aceste lăcașe de cultu
ră și educație.

Este adevărat că in majorita
tea căminelor muncitorești s-au 
amenajat săli speciale pentru 
activități de club și manifestări 
cultural-educative, au fost cum
părate televizoare, cărți pentru 
bibliotecă, jocuri de șah și ta
ble etc. Cîteva din aceste clu
buri își desfășoară activ tatea 
!n special seara, dar mai ales 
duminica, cînd se transmit la 
b-’evizor filme, competiții spor 
’ ve. magazine duminicale etc.

Dar este .și mai adevărat că 
aceste cluburi nu corespund 
scopului pentru care au luat 
fimțâ și nu satisfac cerințele 
spirituale cele mai aciua.e ale 
tineretului din căminele mun- 
< ’orc-li. Că lucrurile stau așa 
r.e-o dovedește cu prisosință 
faptul 'ă la nici unul din aces
te cluburi nu există un pro
gram de activitate, pe zile și 
ere, pe acțiuni tematice sau al
te manifestări. Pină la ora ac
tuală nici un comitet de cămin 
nu și-a întocmit un plan de 
măsuri care să cuprindă acti- 
vjiățj politice și cultural-educa- 
t:-.e pentru formarea conștiin
ței socialiste Și educarea an 
-o!.-.tul comunist a tineretului.

lucru se poate spune 
tinerii din cămine are 
EM Lupeni, E.M. Pa- 

E.M Livezer.șantierul
Petroșani, șantierul 

i’uate mult prea de-

ac

Răspund factorii educativi cerințelor 
formării spirituale a tinerilor căminiști?

pentru 
fes țări 
tineri 
.e muncitorești. Nu 
arai a atras atenția 
punderii ce revine
U.T.C. din întreprindere pentru 
■ ducat ia ’ in crețului din cămi
ne, de asemenea a subliniat 0- 
bligația 
vere ale 
de a se 
eficiență 
nui climat etic și moral sănă
tos în rîndurile căminiștilor, de 
a sprijini in permanență servi- 

;i!e administrative in rezolva
rea problemelor gospodărești și 
respectarea regulamentului de 
ordine interioară.

Din cauza atitudinii de indi
ferentă .și iipsă de preocupare 
a factorilor amintiți pe linia 
educației .și a combaterii unor 
manifestări negative, in cîleva 
cămiae .muncitorești s-au întim- 
plat cazuri de furturi, intirzieri 
și absențe nemotivate de la 
serviciu, sc-md;Juri și bătăi. U- 
nele din acest1 1 erau săvârșite 
.mar de lir.e/i care fuseseră i- 
leș: in comitetele de conducere 
ale căminelor, cum s-a întâm
plat la căminele de la E.M. 
Vulcan și E.M. Petrila. Aseme- 
n< a comportări se mai întâlnesc 
din păcate și la alte cămine. 
Iată, de exemplu, căminul mun
citoresc al E.M. Livezeni, unde 
în seara zilei de 12 august lî- 
năru] muncitor Șandor Totdș 
s-a bătut cu strungarul Nicolae 
Magoșan, ambii angajați la 
E.M. Aninoasa. In această încă- 
erare cei doi au spart geamu
rile iașilor de la intrare și prin 
scandalu] provocat au deranjat 
liniștea celorlalți tineri din 
min.

Cu toate că de atunci au 
.ut destule zile, comitetul 
. nduceie al căminului nu

gerea sa. Pină acum nu s-a 
organizat nici o acțiune politi
că și educativă pentru tinerii 
din cămin și nu s-au luat mă
suri disciplinare împotriva aba
terilor săvîrșite. Din cauza a- 
ceasta persistă multe neajur.'uri 
in comportarea unor căminiști. 
In holul căminului există o ga
zetă de perete, dar ea nu-și 
desfășoară activitatea fiindcă 
nu are un colectiv de redacție. 
Pînă acum nu a apărut nic 
articol 
sau să 
blemă. 
lui nu
după care să se orienteze și să 
urmărească realizarea unor o- 
bieetive.

Opinii asemănătoare am aflat 
și de la alți tineri care locuiesc 
în cămin. Iată ce ne declară 
Lucian Ciora, sudor la F.S.H. 
Vulcan : „Pentru educarea și 
distracția noastră s-a făcut 
foarte puțin. Este necesar ca la 
clubul de aici să se organizeze 

conținut și 
manifestare, 
dar el este 
unora și se

activități bogate în 
variate în forme de 
Există un televizor, 
dirijai după plăcu] 
fumează mult în sală, astfel că 
nu poți beneficia de o vizionare 
corespunzătoare. Nu uvem bi

bEotecă să putem citi o c;. 
sau o revistă. Trebuie să se 
sigure la club și alte activități, 
de exemplu o conferință, o dez
batere, doar sînt atîtea proble
me care ne interesează”.

Ne oprim aici considerînd că 
in cuvintele tânărului Lucian 
Ciora sînt sintetizate cîiev 1 din 
cele mai majore cerințe spiri
tuale ale tinerilor din cămine
le muncitorești.

O concluzie pe marginea a- 
cestor probleme, totuși se im
pune.

Tinerii care locuiesc în că
minele muncitorești așteap’ă de 
la comitetele de conducere ale 
căminelor și de la organiz qiile 
U.T.C. din întreprinderile undo 
lucrează, să sc ocupe mai mult 
de formarea conștiinței socia
liste în lumina noilor măsuri 
stabilite de partid. Numai răs
punzând acestor imperative pu
tem afirma că am promovat 
în rîndurile tineretului munci
tor concepția despre lume ș; 
>. iță a clasei muncitoare și am 
cultivat tradițiile revoluționare 
ale partidului comunist pentru 
educarea socialistă, patriotică, 

muncă a tinerei generații.

Seară educativă
Sîmbătă după-amiază. 

clubul tineretului din Lupeni 
a avut loc o interesantă sea
ră educativă și distractivă. 
Numer șii tineri prezenți la 
această acțiune inițiată de 
țomi telul U.T.C. de ia prepa- 
răția din localitate au urmă
rit cu deosebit interes expu
nerea ing. Victor Corpadea 
despre normele de ompor- 
lare în producție, societate 
și familie.

In colaborare cu biblioteca 
clubului, in aceeași după- 
amiază a avut loc prezenta
rea cărții ..Bazele esteticii 
marxist-leninist ’. O acțiune 
similară a avut loc și la clu
bul muncitoresc din Uricani, 
unde numărul part; -ipanților 
s-a ridicat la peste 250.

ca

tre- 
de 
a 

considerat oportun să pună in
discuția tinerilor comportarea 
celor doi bătăuși. Exemplul a- 
cesta ilustrează nu numai mo
dul cum comitetele de cămin 
î.și îndeplinesc misiunea, dar 
el este grăitor și pentru starea 
generală ce 
mosfera din 
citorești.

Discutând
Picu, strungar la E.M. Livezeni, 
membru in comitetul de con
ducere al căminului, am putut 
afla că activitatea comitetului 
este inexistentă încă de la ale-

caracterizează at- 
unele cămine mun-

cu tovarășul loan

Cornel HGGM \X
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.Am trăit clipe deosebi! de 
frumoase atunci cînd mi s-a 
oferit prilejul să particip fie cu 
simpla prezență, fie în calitate 
de invitai, să rostesc citevj cu
vinte ce aveau să fie memorate 
«au uitate in mijlocul unor tineri 
x’cseâi. exuberanți, inteligenți. 
Intre aceste prilejuri, destul de 
numer ase, dar nu într-atît în- 
it să mi le doresc și astăzi în 

modul cel mai sincer, m-am în
fățișat odată in fața unui grup 
numeros despre care nu știam 
altceva decît că, după ce îmi 
voi termina modestele amin- 
’iri încărcate cu povețe ca pen
tru fiii mei, tinerii vor dansa". 
I șoara undă de regret ce stră
bat aceste cuvinte, rostite după 
cum s-a înțeles, de un om a- 
iuns la virsta deplinului respect, 
nu a reușit să umbrească înțe
lepciunea pe care încerca să o 
ascundă interlocutorul nostru, 
unui din acei martori care înre
gistrează cu fidelitate de mag
netofon și pelitulă fotografică 
faptele petrecute in jurul său 
găsindu-lc semnificațiile euxe
nite. Dar. să urmărim în con
tinuare. povestea „banală" a 
nei seri de dans :

„Sînteți. desigur curioși 
a continuul interlocutorul — 
aflați despre ce le-am vorbit
nevilor. Ales și eu ca atîția virst- 
nici de seama mea pentru o 
numită activitate ce n.e este 

răsplătită încă o dată, pe aceas
tă cale a prețuirii morale, 
fost invitat să 
sin curul subiect 
interesa la acea 
despre... muncă.

de dans, mai ales pentru o sâm
bătă seară, mi-am spus în gînd. 
Cunoscând însă, sărăcia de in
ventivitate a unor organizatori, 
am pus totul pe seama ei, am 
renunțat să aduc vreo mustrare 
celor care m-au invitat dc alt

„Ani fost
invitatul
unei seri
de dans"

u

să 
ti-

am 
vorbesc despre 
ce părea că-i 
oră pe tineri .■ 
Hm ! Cam ne

potrivită temă pentru o seară

foarte politi- 
punctul întîi 
cu tineretul, 
bage de sea- 
ocolite, e vi-

fel intr-un mod 
cos, să 
al unei 
Fără ca 
mă am 
novată 
trecând 
tă, fapte de viață, exemple de 
pasiune pentru diferite meserii, 
ajungând in cele din urmă la 
subiectul pe care organizatorii 
l-au considerat prea minor pen
ii u o acțiune atît de mare — 
comportarea in societate.

Și astfel, am precizat mai în- 
lii faptul că locui unde ne a- 
flam cu toții constituia, în în
țelesul cel mai deplin a] cu-

le asigur
acțiuni

cineva să 
făcut, pe 
deviere de la subiect, 
rînd pe rînd, in revis-

vântului, o societate. Amintind 
de două trei ori cum se cade 
și cum nu se cade să se comporte 
fiecare la frumoasa noastră re
uniune mi-am încheiat Cit mai 
degrabă prelegerea. Am răs
puns celor care s-au grăbi’ să- 
mi mulțumească trădîndu-se că 
și-au înțeles greșelile de orga
nizatori aflați la început de ca
rieră, și m-am retras undeva la 
marginea sălii.

Apoi a început dansul. Din 
acel moment eu, invitatul lor, 
am încetat de a mai prezenta 
vreun interes pentru cineva.

Ce am făcut în continuare 7 
M-am învîrtit printre perechi 
ferindu-mă de îmbrînciturile ca
re deveneau tot mai iminente 
pe măsură cc tinerii se încăl
zeau și la propriu și la figurat. 
Am reținut ca z-eva deosebit 
un început de chiot. striga’ la 
un moment dat în ritmul unei 
melodii moderne. săltărețe ; 
niște scălămbâie’i -i aiureli lin 
mâini și din picioare, vreo doufl 
trei fete care dansau cu spatele 
la parteneri, vreo dai. trei bă
ieți care mestecau și ei aerul 
din jurul lor cu mîinile în chip 
de pistoane de locomotivă. Dan
sul, grațios și elegant pe care-1 
învățasem eu, și alții de seama 
mea, era căzut în totală disgra
ce ; locul lui a fost luat 
ceva „modern1*.

— Bine, bine, și morala 
Morala ? Nu există nici o 

rală. Mie-mi place dansul
dern. Dar nu-tmî place cînd u- 
nii dintre tinerii noștri >t:u 
eă se poarte în societate *

ți e

7
mo-
mo-

4M.
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Dezvoltarea conștiinței 
socialiste

Știri 
sportive

fijuj ■ a’-politic. Precum
□ reieșit in rccenteie adunări 
de activ de la mirele Lenea și 
Petrila. de la preparat îe. multe 
cadre conducătoare. maiștri și 
inț. nerî, nu înțeleg ace. s'd ce
rința. nu sprijină suficient ac
tivitatea ptică a organizațiilor 
dc partid : mai mult chiar. în 
;ekțiile cu subalternii, își per
mit atitud .eprir.cipiale, stră
ine eticii comuniste. Au fost ci
tați ca exemple în acest sens
tov. Eror m Damian. Petru
Stupu. 1 .’ n Vasile de la E.M.
Eor.ea, Ma :i Răduț. Petru Tu
dcr. Dim ' ; e Simota, Ion Pa-
nail, de la E.M Petrila.

Participeînții la plenară au so-
Ixilat p.artici parea cadrelor
tehnice și ia viața cultural-edu-
cativă. In loc ca să fie în frun-
tea activități: culturale, a aru-
tat tov. Petru lacob. președin-
fele sindi'catului E.M. Petrila,
cadrele le; r.ice și funcționăre't .
intelectual i ta tea în general se

h > de la viața culturală
a orașului. nu frecventează clu-
tur.le muncitorești. nu cont::-
bu:-e la diversificarea formelor 
iji mijle. celor cult . al-educa- 
Vrve. Așa se explică ș: monoto
nia, conținutul sui... și neatrac
tiv a unor acțiuni educative 
precum 'i participarea in prea 
mică măsură a tinerilor la a- 
ceste acțiuni, ceea ce a redus 
sfera de cuprindere a muncii 
cultural-educative. Carențele m 
sistemul educațional, in folosi
rea timpului liber, lipsa de 
combativitate în munca cultu- 
ral-educativă au permis perpe
tuarea în rindul anumitor cate
gorii de tineri a unor stări de 
lucruri negative titudini îna
poiate față de .încă, îndisci-

și din partea organelor .și orga
nizațiilor de partid, o grijă 
permanentă pentru dinamizarea 
activității organizațiilor U T.G. 
Vorbitorul a cerut de aseme
nea, ajutorul organelor . ipe- 
tente în amenajarea unui club 
al tineretului.

Răspunderi mari pe linia for
mării și educării tineretului 
pentru muncă, pentru in. iteie 

te elf so ic lății noastre 
revin și familiei și școlii. S-a 
vorbit în plenară despre nece
sitatea inter-.f.cării preocupării 
comis .lor de femei, pentru e- 
ducarea mamelor, pentru con
solidarea rolului familiei în 
formarea tineretului, dar mai 
ales despre marile răspunderi 
ale școlii, ale cadrelor didactice 
în înarmarea tinerilor cu bo
gate cunoștințe social-politico, 
in dezvoltarea profilului lor 
spiritual, in formarea deprin
derilor lor conform .normelor 
și principiilor eticii comuniste. 
Organizațiile de partid din u- 
nitătile de învățământ trebuie 
să-și afirme deci cu pregnan- 
ță și cu fermitate revoluționară 
rolul de colective militante.

combative, in perfecționarea 
s -ternului educ tiv dm școli, în 
sporirea responsabilității tutu- 

c adre or d c tice față de 
misiunea ce le-a încredințat-o 
societatea în creșterea unui ti
neret cu o conștiință înaintată, 
apt pentru muncă și viață.

Pentru îmbunătățirea mur.cii 
ideologice, politice-educative și 
culturale, plenara a . doptat tm 
amplu program de măsuri a 
cărui înfăptuire va conferi noi 
valențe muncii de educare co
munistă ce o desfășoară organi
zațiile de partid, toți factorii 
răspunzători din orașul Petrila.

In încheierea dezbaterilor, tov. 
Ionel Cazan, secretar al comite
tului municipal de partid, a in
dicat organizațiilor de partid ca 
în perfecționarea muncii de e- 
ducație comunistă a membrilor 
de partid, a tuturor oamenilor 
muncii să dovedească mai mul
tă inițiativă, mai multă răs
pundere pentru conținutul, ca
litatea și eficiența acțiunilor 
întreprinse, pentru lărgirea a- 
riei și sporirea combativ.lății 
activității politico-educative de 
dezxoltare a conștiinței socia
liste.

(£■ Selecționata dc fotbal a 
Mex . icepul tur
neul in Europa, jucind la 
Jlanovra in fața a peste 
70 000 de spectatori cu repre
zentativa R. F. a Germaniei. 
La c,unitul unui meci in cme 
au 
va.
au c
scor

in Europa,
in

- sped
R. F 

ui unui mec
ui permanent mniuu- 
>tba)iștii vest-germ mi 
inut victoria cu severul 
le o (4-0).

Campionatul austriac dc 
fotba’ a programat p.nr'idcle 
etapei a 3-a. Echipa Austria 
Salzburg, care urmează să 
întâlnească în cadrul „Cupei 
U.E.F.A.-' formalin U. T. \- 
rad, a învins pe t< ren propriu 
cu scorul de 2—1 pc Sturm 
Durisol.

© Numeroși specialorî au 
urmărit la Oslo meciul din
tre echipele Norvegiei și 
Franței, contind pentru cam
pionatul european de fotbal 
(grupa a 11-a). Victoria a re
venit oaspeților cu scorul de 
3—1

C» Turneul internațional 
mas-uliii de volei desfășurat 
la Vral.a s-a încheiat cu vic
toria formației locale Botcv. 
Pe locul doi s-a clasat echi
pa Universitatea Craiova, ur
mată de Cerno More Varna 
și Kadra Varșovia.
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Lui i s-a alăturat 
neralul L inedzu. I 
trebuia să ia mx intui gene
ralul Toiotla. șeful Statului 
major al aviației, totuși Su
zuki s-a adresat baronului 
Hiranuma, încercind • ă-l a- 
tragâ dc partea sa pe pre
ședintele puternicului consi
liu de stat. Acesta s-a oprit 
in special asupra înfringeri- 
lor suferite dc armata japo
neză in Manciuria, a evocat 
valul de răscoale care ar pu
tea lua naștere în țară ca 
urmare a capitulării: in ge
neral el era pentru o nego
ciere cu inamicul.

In dimineața următoare, 
ministrul de război. Anami. 
a eonxocat pe toți colabora
torii ministerului 
adăpost. Cind 
pe cei prezenți 
luată la palatul 
țerii au refuzat 
urechilor. Multi
bănuit că guvernul 
de sau plănuiește 
realitatea i-a luat 
prindere. Armata,

f • v :•

cepții retrograde, mistice des
pre viață. îmbunătățirea mun
ții educative necesită, arăta în 
pler.ară tov. Ion Silința, preșe
dintele sindicalului de la mina 
Lonea, activizarea brigăzilor 
artistice de agitație, folosirea 
gazetelor s .tirice și - a cineclu- 
butui, o colaborare strînsă în
tre U.T.C. și sindicate.

Pensionarul Francisc Tatra, 
vechi membru de partid, a vor
bii despre necesitatea ca orga
nizațiile de tineret să-.și îmbo
gățească, să-și diversifice acti
vitatea educativă, combativita
tea față de influențele străine. 
Acest deziderat reclamă, insă, 
cum foarte bine au relevat în 
plenară tov. Mircea Zenwcr. 
ii.imul-secretar al comitetului 
orășenesc U.T.C. și -alți vorbi

y

ț

*

i

i

*
*

*

apoi ge- 
rmătorul

în același 
i-a informat 
de holărirea 
imperial, ofi- 
să-și ( readă 
dintre ei au 

intreprin- 
ceva, deși 
prin sur
cea care

de- 
is- 
ki- 
in-

ca-

iusese multă vreme cea mai 
puternică forță din Japonia, 
armata care numea guverne 
și <are se împotrivea îm
păratului dacă hotărirea lui 
era considerată drept .rodul 
unor sfaturi neadevărate" va 
trebui să-și înceteze existen
ța. să dispară din viața Ja
poniei ! Toate acestea urmau 
să fie aplicate în urma 
pi hilarii.

Vocea ministrului de răz
boi era fermă și fără ocoli
șuri : „Nu avem de ales. Va 
trebui să împlinim dorința 
împăratului. Trebuie să vă 
amintiți că voi sinteți soldați, 
ordinul pentru voi este lege 
și încălcarea disciplinei mili
tare este inadmisibilă. In si
tuația critică in care ne a- 
flăro o acțiune necugetată a 
unui singur om ar putea a- 
vea drept urmare distruge
rea întregii țări".

In dimineața aceleiași zile, 
impulatia Tokioului s-a tre
zit sub un puternic bombar
dament. Aproape lf'O de a- 
v ioane „B-29" au aruncat 
deasupra capitalei japoneze o 
ploaie cu bombe incendiare.

iar alte avioane au conti
nuat să bombardeze neîntre
rupt alte orașe ale Japoniei. 
Și, deci acest bombardament 
era denumit in comunicatele 
americane „cea mai impre
sionantă și mai dirijată 
inonstrație de forță din 
loria războiului", pentru 
cuitorii capitalei el nu
seamnă nimic nou. Intensita
tea raidurilor aeriene conti
nuă să crească neîntrerupt; 
aproape un milion de oameni 
erau lipsiți de alimente, hai
ne, rezerve de apă.

Soarele se apropia de a- 
miază iar căldura de august 
devenise insuportabilă. Po
porul Japoniei nu știa că 
guvernul său a adoptat De
clarația dc Ia Potsdam, și 
nici nu se aștepta Ia schim
bări serioase.

In aceste zile, in paginile 
ziarelor japoneze s-au stre
curat cîteva secrete, deși cel 
mai mare secret era păstrat 
cu strășnicie.

(Va urma)

I
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IDeschiderea emisiunii. 

Cupa vacanței. Prezen
tarea ciștigătorilor ..Cu
pei vacanței" la probele 
de înot, șah și 
fotbal 
Căminul.
Lumea copiilor, 
plări cu Bobiță. 
tenii mei" de 
Popovici.
Tragerea Loto. 
1 001 de seri.
Telejurnalul de
Cronica politică internă. 
Patrie. Partid ! Emisiu
ne de cintece patriotice 
în interpretarea corului 
„Armonia" al Sindicate
lor din Municipiul Bră
ila.
Mai aveți o întrebare? 
„Continentele ieri, azi, 
miine".
Film artistic : „Și nu va 
rămine nepedepsit". Pre
mieră pe (ară. Cu: 
Rock Hudson, Donna 
Reed, Phil Carrey, Ro
berta Haynas. 
închiderea emisiunii

I 
I
I
I
I

I
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Contribuția
(Urmare din pag. 1)

nomice cit și cele din dome
niul sănătății nu depun încă 
suficiente eforturi pe linia e- 
ducațici sanitare a populației 
și combaterea unor manifestări 
negative ce mai au loc.

Prin natura activității pe ca
re sindicatele o desfășoară, ele 
veghează cu grijă și strictețe 
la acordarea asistenței medicale, 
pentru acordarea integrală a 
tuturor drepturilor ce revin oa
menilor muncii, în caz de pen
sionare sau îmbolnăvire etc.

Organele sindicale și îndeo
sebi cele din întreprinderi au 
urmării permanent ca aceste 
drepturi să se acorde la timp 
și în conformitate cu reglemen
tările în vigoare.

Acordînd o atenție deosebită 
factorilor care influențează 
morbiditatea și incapacitatea 
temporară de lucim, pe baza 
cunoașterii temeinice a realită
ții din exploatări, întreprinderi, 
șantiere .și instituții, sindicatele 
trebuie și au obligația să-.și a- 
ducă o contribuție mai mare 
la stabilirea unor măsuri cit 
mai eficiente în vederea redu
cerii continue a îmbolnăviri-

sindicatelor
lor. pentru întărirea sănătății 
oamenilor muncii.

Este cunoscut faptul că în 
unele cazuri morbiditatea cu 
i icapacitate temporară de mun- 
ă și pensionare de invalidi

tate sînt condiționate de locul 
de muncă. Manifestând mai 
multă preocupare în această 
direcție, sindicatele au vegheat 
la asigurarea unor cit mai bune 
condiții igienico-sanitare la lo
curile de muncă, determinând 
prin propuneri judicioase, ar
gumentate. luarea măsurilor ne
cesare pentru eliminarea fac
torilor nocivi, pentru asigura
rea unor condiții optime de lu
cru. eliminarea surselor de cu
rent, menținerea curățeniei la 
locurile de muncă, buna func
ționare a instalațiilor sanitare, 
a băilor, a dușurilor, a vestia
relor etc.

Tot în acest context de preo
cupări, a stat organizarea și 
funcționarea în cele mai bune 
condiții a transportului pentru 
salariați, de la domiciliu la lo
cul d« muncă și invers, func
ționarea în bune condițiuni a 
dispensarelor, serviciilor medi- 
co-sanitare, a dormitoarelor co
mune și căminelor muncito-

rești. Sin.dâ£atele au manifes
tat mai multă preocupare pri
vind buna funcționare a can
tinelor și bufetelor, avind in 
vedere că alimentația rațională 
a muncitorilor Și a celorlalți 
angajați constituie un element 
esențial in menținerea capaci
tății de muncă. In acest sen6 
se impune și în viitor necesi
tatea efectuării unui control 
permanent asupra cantinelor și 
bufetelor, asupra meniurilor 
servile, asupra calității și ser
viciului. asupra accesibilității 
prețurilor practicate. De ase
meni programul cantinelor și 
bufetelor trebuie cit mai bine 

i corelat cu progra- 
lucru întreprinde-

Organele sindicale își desfă
șoară în prezent activi r.ea în 
condiții deosebite. Investirea 
președintelui sindicalului u ca
litatea de membru al comite
tului de direcție îi dă posibili
tatea acestuia și prin e] între
gului comitet al sindicatului, 
nu numai să se manifeste mai 
activ în viața întreprinderii, ci 
să reeze un climat de înaltă 
responsabilitate față de ]jroble- 
melc sociale și sănătatea celor

■ muncesc.
Buna rezolvare a complexe

lor probleme ce le ridică viața 
în acest important domeniu, im
pune asigurarea unei activități 
bazate pe o largă parti; ipa c a 
oamenilor muncii. Eficienta

cestci activități este în ultimă 
instanță determinată de price
perea și inițial iv setivului sin
dical.

Studiind temeinic recentele 
do- -imente de partid cu privire 
la măsuriie menite să ridice 
la un nivel înalt întreaga ac
tivitate educativă, fiecare acti
vist sindi îl trebuie să devină 
Un militant activ pe acest front, 
muncind mai mult și mai
rect cu oamenii, organizînd ac
țiuni cil mai diferențiate 
funcție de necesități, prin 
să se adreseze tuturor 
goriilor de oameni ai
și să contribuie la ocrotirea să
nătății oamenilor muncii.

Repere ale
hărniciei
(Urmare din pag. 1)

2e

di-

în 
care 

cate- 
m uncii

+ Dl MINICA 12 SEPTEM
BRIE

8.30 Deschiderea emisiunii.
Sport și sănătate.

9.00 Matineu duminical pen
tru copii.
.Fetiorașul codrilor'
— Vacantă și sport. 

10,00 Viața satului.
11.15 Concert simfonic. Mo

zart : Trilogia finală.
12.00 De strajă patriei. Emisi

une dedicată ..Zilei pom
pierilor".

12.30 Emisiune in limba ma
ghiară.

14.00 Sport
— Fotbal : Petrolul —
Spori Club Bacău.
— Campionatele europe
ne de călărie — dresajul 
de înaltă școală (înregis
trare).

16.30 Magazin.
18.10 Film serial pentru tine

ret : „Planeta giganților".
19.00 Festivalul călușului ro

mânesc — Slatina 1971.
19.20 1 001 de seri.
19.30 Telejurnalul de seară.
20.00 Reportajul săpfăminii :

Intilnire la Tunis. Re
portaj despre specialiști 
români, care acordă a- 
sistență tehnică si ști 
ințifică in aceasta țară

20.20 Film artistic :
Maria Stuart : cu Katha
rine Hepburn. Frederick 
March. Premieră pe ța
ră.

22.30 lutografe muzicale cu 
Ana Lăcătusu. Gabriela 
Tcodorescu, Dorin Anas- 
tasiu.

22.45 Telejurnalul de noapte.
— Sport. 

23.00 închiderea emisiunii.

* LUNI 13 SEPTEMBRIE 
18.00 Deschiderea emisiunii.

Cu ansamblul „Mugure
lul* din Craiova pe sce
na tradiționalului Festi
val de folclor din Belgia.

18.15 Ecranul — emisiune de 
informație și critică ci
nematografică.

18.45 Stop Cadru — Reportaj 
filmat.

19.15 Publicitate.
19.20 1 001 de seri.
19.30 Telejurnalul de seară.
20.10 Microavanpremieră.
20.20 Roman foileton. „Aghio

tantul excelenței sale". 
Episodul I — o produc
ție a televiziunii sovie
tice.
In rolurile principale : 1 
Solomin, V. Strjelcik, A. 
Papanov, N. Grițenko. T- 
Ivanțkaia.

21,05 Prim pian — Corneliu 
Cazan — Erou al mun
cii socialiste.

21.35 Steaua fără nume „Floa
rea din grădină'.
Transmisiune din Tg. 
Jiu.

22.35 Din țările socialiste. 
2230 Telejurnalul de noapte. 
23,60 Inthiderea emisiunii.

> MARȚI 14 SEPTEMBRIE
18.00 Deschiderea emisiunii.

Emisiune literară — 90

de ani de la nașterea 
lui George Bacovia.

18.15 .Am 6 ani“ — Emisiune 
dedicată celor mai mici 
școlari care miine vor 
intra pentru prima oa
ră în clasă.

18.35 „Steaua polară" — Cabi
net de orientare școlara 
și profesională — emi
siune pentru tinerel.

19.15 Publicitate.
19,20 1 001 de seri.
19.30 Telejurnalul de seară. 
20.00 Reflector
20.10 Seară de teatru : La ce

rerea telespectatorilor: 
„Ciuta de Victor Ion 
Popa.

21.50 (. intece și Jocuri popu
lare.
Ansamblul „Junii Sibiu
lui al Uzinei Automati
ca din Sibiu.

22.10 Oameni și fapte.

PROGRAMUL

pentru
siiptamîiia 

viitoare
•////////////////////////////////////>

22.25 Muzică ușoară româneas
că.

22,45 Telejurnalul de noapte. 
23,00 închiderea emisiunii.

+ MIERCURI 15 SEPTEM 
BRIE

15.55 Deschiderea emisiunii.
Fotbal : Dinamo Bucu
rești — Spartak Trnava 
(Cupa Campionilor Eu
ropeni). Transmisiune 
directă de la Stadionul 
Dinamo.

17.50 Soliști îndrăgiți de mu
zică populară : Dumitru 
Sopon.

18,00 Răspundem prezent ! 
Deschiderea noului an 
școlar.

18.35 Â ’li e dulce și frumoa
să.

18.50 Confruntări.
Tabloul de bord al con
ducerii întreprinderii. 

19,10 Tragerea Pronoexpres. 
19,20 1 001 de seri.
19,30 Telejurnalul de seară.
20,00 Ancheta TV — Idealul 

tinereții.
20.35 Telecinemateca : „Pisica 

își scoate ghiarele'. Cu 
Franțoise Arnoul, H. 
Fra n k.

22.20 Teleglob — itinerar chi
lian.

22.35 Tangouri celebre. își 
dau concursul orchestra 
și baletul Operei Roma
ne.

22.50 telejurnalul de noapte. 
23.1'0 închiderea emisiunii.

* JOI 16 SEPTEMBRIE
17.3" Deschiderea emisiunii — 

Emisiune in limba ma
ghiară.

18.30 La volan — emisiune 
pentru conducătorii auto-

18.5" Timp și anotimp în a- 
gricultură.

19.10 Pentru sănătatea dv. 
„Diabetul".

19.20 1 001 de seri.
19.30 Telejurnalul de seară. 
20,00 Reflector.
20.15 Melodii și jocuri popu

lare din județul Botoșani.
2U.35 Pagini de umor — Co

medie muzicală cu Grau- 
cho, Chico. Harpo și 
Zeppo.

21.15 Interpretul săplăminii — 
Luigi Ionescu.

21.35 Cadran internațional.
22.2" Recitalul balerinei Ilea

na Iliescu.
22.45 Telejurnalul de noapte. 
23.00 închiderea emisiunii.

* VINERI 17 SEPTEMBRIE 
18,00 Deschiderea emisiunii.

„Căminul".
18.50 Lumea copiilor. Invita

ție Ia circ.
19.10 Tragerea Loto.
19,20 1 001 de seri.
19,30 Telejurnalul de seară. 
20,00 Cronica politică internă 

de Eugen Mândrie.
20.15 I nivers XX.

„Aveți legătura cu... An
dromeda".

20.35 Din muzica popoarelor.
20.45 Reportaj TV : Reșița

200".
21.1" Film artistic. 

„Cintecul s-a sfirșit". 
I n film inspirat din 
viața lui Franz Liszt. Cu: 
Dirk Bogarde și Gene
vieve Page.
Premieră pe țară.

22,4" Telejurnalul de noapte.

* SIMBATA 18 SEPTEM
BRIE

16.15 Deschiderea emisiunii. 
Emisiune in limba ger
mană.

18,00 Atletism : Compi natele 
internaționale ale Ro
mâniei — Transmisiune 
de la Stadionul Repu
blicii.

19.15 Publicitate.
19,20 1 001 de seri.
19.30 Telejurnalul de seară.
2",00 Săptămina internaționa

lă.
20.15 Tcle-enciclopedia.
21.15 Virtuoși ai arenelor.
21.30 La virsta întrebărilor.

Spectacol mu/ital-umo- 
ristic cu tineri actori și 
interpreți de muzică u- 
șoară.

22.15 Telejurnalul de noapte. 
— Sport.

23,0" Romanțe amintiri.
23.30 Închiderea emisiunii.

*

*

*

i tR
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VINERI 10 SEPTEMBRIE

(Urmare din pag. 1)

fii
ce

Jiului ți 
și poșta 
aceste loca- 
oprire a tre- 
vagoane in

MUNCA E

e destinat Văii 
cârcată mesageria 
se expediază in 
lități. Minutele de 
nurilor cu aceste 
stație pol fi numărate pe de
gete. Minuitorii de valori abia 
apucă să încarce și să descarce 
vagoanele, că își face apariția 
un alt tren cu vagon poștal. 
Și așa munca continuă din zori 
pină in miez de noapte și cu 
grijă ca nu cumva să se piardă 
vreun colet sau să intirzie ex
pedierea vreunuia.

De asemenea la serviciul co
lectarea corespondenței din cu
tiile poștal^ și transportul pre
sei la oficiile din rara muni- 
' ipiului Petroșani iși îndepli
nesc cu conștiinciozitate indu

cadru) poligonului depune 
strădanii, se dăruiește cu 
întreg potențialul său pentru 
a acoperi necesarul de pre
fabricate pe șantierele blocu
rilor de locuințe ale Văii Ji
ului. Zilnic in poligon se e- 
xecută panouri pentru cca. 3 
apartamente. Au fost luate 
măsuri pentru asigurarea rit
mului muncii la o cotă înal
tă și în perioada iernii ; au 
fost executate rețele termi
ce și la etapa a II-a a po
ligonului. se fac 
pentru extinderea 
termice.

Buletin de știri; 
microfon, melodia 
(continuare); 9,30 
pămîntului rornâ-

pregătiri 
centralei

FRUMOASA
torîrile profesionale ce le re
vin tov.
Șotingă, 
B rin du șa, 
lucrători

...Dimineața i|.i găsești la lo
cul de muncă sau acasă, 
rele și revistele la care 
abonat. Ți-a venit poate o 
soare sau un aviz poștal 
tru un colet, 
trecut prin 
lor de valon, 
oficiului poștal clin stația C.F.R. 
Petroșani. Satisfacția că răspun
sul aș’teptat a sosit la timp, că 
ziarele și coletele le-ai primit 
fără intirziere și in bună stare 
are materializată in ea o păr
ticică din munca acestor oa
meni. Citindu-le, gindiți-vă și 
la munca lor modestă dar pli
nă de răspundere.

Ștejan Cioarcă, loan 
loan Vasiu, Aurel 
Zoia Biro și ceilalți 

din iurele respective.

cia- 
ești 

scri- 
pen- 

Toate acestea au 
miinile minuitori- 

ale lucrătorilor

PROGRAMUL 1 : 6,00 Mu
zica și actualități; 7,00 Radio
jurnal; 8,00 Sumarul presei; 
8,08 Matineu muzical: 3,30 
La microfon, melodia prefe
rată; 9,00 
9,03 La 
preferată 
Memoria
nesc; 10,00 Buletin de Știri; 
10,05 Cintece și jocuri din 
Dobrogea; 10,30 Opereta „O- 
inul din La Mancha" de M.lch 
Leigh (selecțiuni); 11,00 Bu
letin de știri; 11,05 Din foi- 
clarul muzica) al popoarelor; 
11,15 Pe teme juridice; 11,25 
Cintece; 12,00 Discul zilei: 
12,10 Recital de operă; 12,30 
întâlnire cu melodia popu
lară și interpretul preferai: 
13,00 Radiojurnal: 13,15 Avan
premieră cotidiană; 13.27 Cin- 
tecul e pretutindeni; 14,00 
Compozitorul săplăminii; 14.45 
Muzică populară: 15,00 BuT 
tin de știri: 
conomică; 1 
cale și 
zică de estradă; 16,00 Rad 
jurnai; 1 
menadă;

le-
: lă.U.j Revista e-
15,30 Pagini vo- 

erchestrale din niu-

I

I
I
I
I

16.15 Muzică de pro- 
; 16,30 Cintece: lo.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 Interpreți ai muzicii 
populare; 20,55 Știința la zi; 
21,00 Cavalcada melodiilor: 
_'2,00 Radiojurnal; 22,30 Con
cert de seară; 22.55 Moment 
poetic; 23,00 Concert de seară 
!continuare):,24.00 Buletin dc 
știri: 0,03—6,00 Estrada noc
turnă.

căutat in me
in localitățile 
municipiului, 

s-ar găsi ! Se 
că atunci tind 

iclive îl dețin 
vânzătorii 

distribuire 
ti 

serv in du-

articol foarte < 
diul sătesc și 
periferice ale 
Și, nu că nu 
găsește, numai 
unitățile respei 
șefii magazinelor și 
procedează la o 
foarte personală cîntărind mai 
puțin, sau servindu-i numai 
pe eunoscuți. Caz concret res
ponsabila magazinului O.C.L. 
Alimentara din Jieț. Marga
reta Drăgan, care, de fiecare 
dată cînd pune în vînzare 
făină de mălai, servește 
părătorii înșe!îndu-i la 
tar. Bunăoară în ziua 
august a. c. din 20 kg, 
cumpărat Marina

cum- 
cîn- 

de 9 
cit a 

Gălățan, 
lipseau 2 kg făină de mălai: 
lui Dumitru Mirci, din 10 kg, 
gestionara i-a „ciupit11 1 kg, 
iar lui Marcu Păunescu din 
15 kg. cit plătise, îi lipsea

1: ; kg. Procedeul acesta, de-. 
fura pur și simplu din buzu
narul cetățeanului, trebuie cu 
severitate pedepsit. El a fost 
adus la cunoștința organelor

MAMALIGAI
din orașul Petrila. dar, eu 
toate acestea gestionara Mar
gareta Drăgan continuă să ia 
cu kilogramele din făina cum
părată pe bani de cetățenii 
din Jieț. Nu înțelegem de ce 
inspecția comercială de stat, 
organele de miliție și Consi-

făina de mălai un ar- 
alimen’.ar de lux, pentru 
fiecare cumpărător din 
trebuie să plătească o 
suplimentară, materiali- 
în cantitățile de făină 

cintar de către

. .. p-.pui.ir orășenesc nu fac 
o dală ordine în această pro
blemă ?

Este 
ticol 
care 
Jieț 
taxă 
zată
reținute la 
gestionară ? N’u-i oare revol 
tător să se constate asemene i 
fapte necinstite iar organele 
în drept să nu ia nici o mă
sură ? 1

Conducerea O.C.l este che- 
Ynată ca în cel mai scurt 
timp să dea aspectului relatat 
o asemenea calificare, îneît șî 
celei in cauză și altora ce s-ar 
mai simți tentați spre astfel 
de isprăvi, să le piară pen
tru totdeauna pofta de a mai 
gusta din mămăliga, ce nu le 
aparține 1

Miercuri dimineața, pe culoa
rele policlinicii din Petroșani 
o întîlnire-surpriză cu mijloca
șul Jiului — Sandu.

— De ce ne intilnim tocmai 
aici ?

— Vin aproape zilnic Ia po
liclinicii pentru a-mi drege pi
ciorul bolnav, 
ciocniri la 
colegul și 
cker m-am 
ligamente, 
aș fi dorit 
put în echipă ! 
că timp de a ti tea 

orii. Este’ 
iești din 
cînd ești 
mereu în 
ca mai mult de încă o etapă 
să nu stau pe tușă.

— Deci pe cind intrarea ?
— Să sperăm pe curînd. To

tul depinde de eficacitatea tra
tamentului pe care îl urmez, 
de modul in care imi voi re- 
xeni in formă. Regret că nu 
am posibilitatea să joc contra 
Stelei. Au acolo cițiva „minji* 
formidabili care vor da multă 
bătaie de cap colegilor mei. 
Am insă încredere in ei. Victo
ria ne esie necesară și cu ma
ximum de concentrări poale fi 
obiinută. Dacă vom mai bale 
fi pe U.T.A...

— A sosit timpul revanșei, 
nu ?

voie să mai plece cu puncte 
i Petroșani. De altfel sper 

omul lor nr. 1 Doinide să
A

A A A

In urma unei 
un antrenament cu 
prietenul meu Sto- 

alcs 
Ah, 
să

o ruptură de 
cit de mult 
de la ince- 
doare inima 

etape trebu- 
i-mi privesc coechipi- 
f ''te greu să urină- 
tribună jocul atunci 
obișnuit să te afli 
iureșul lui. Sper insă

cu
și 
joc 
Mă

— De acord. Ex-campionii nu 
ou 
du
ca 
f v bme păzit de... Sandu.

— Cu alte cuvinte iți pregă
tești intens reintrarea ?

— Este și normal. M-ani să
turat să tot stau eu miinile In 
buzunar cind ai noștri luptă 
pentru puncte.

— .Apropo de puncte, ce pă
rere ai de startul Jiului ?

— Surprinzător de bun pen
tru cei neavizați. Pentru noi nu. 
Am contat pe aceste puncte, 
mai puțin pe cel ..lăsat" mu
reșenilor. Cit despre victoria de 
la Cluj... Era și firească. Sinteni 

buni ca ei. Citeam în li
nele ziare că succesul nostru 
s-â datorat numai Hazardului. 
Vă rog insă să mă credeți că 
nici un fundaș nu trimite în 
propria poartă fără a fi presat 
de adversar. O spun din pro
prie și... tristă experiență.

.Mă despart de amabilul in
terlocutor urîndu-i. in numele 
miilor de admiratori, revenire 
cit mai grabnică pe terenul de 
joc. Dăruirea Și ambiția acestui 
jucător constituie garanția re- 
infegrării fericite în angrenajul 
unei echipe pentru care a fă
cut mult și în cadrul căreia 
speră să realizeze și mai mult.

L. NICOLAE

4

ANUNȚĂ CONCURS
pentru ocuparea a

'V

• 6 posturi de maiștri minieri
Condițiile
Concursul 

Uricani.
înscrierile 

biroul personal

dc salarizare sînt cele prevăzute în II.C..M nr. 914/1968.
se va ține in ziua de 15 septembrie 1971, ora 8, la sediul exploalării. din

și informațiile suplimentare se pot obține zilnic, intre urele 7—15 de la 
al întreprinderii.

v
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Palamas la Belgrad

seară, la ...Casa 
din Sofia, Comi-

Steagul roșu

crea „centreLucrările sesiunii
de reformă

cu largi
atribuții

9

a alfabetizăm

din Caltica, loca'Uate

în Chile se vor

Festivitatea de deschi
s-a desfășurat in prc- 
președintelui losip Broz 
a președintelui Consi- 
Executiv Federal. Dje-

agrară",

LUPTELE DIN LAOS

de la Zagreb

Cu prilejul vizitei pe care o 
face în Tanzania. delegația 
P.C.R.. condusă de tovarășul 
NicoLae Guinâ. membru al CC. 
al P.C.R., a avut o întâlnire la 
Dar-es Salaam cu reprezentan
ți ai mișcărilor de eliberare 
națională din Angola, Mozam- 
bic. Namibia. Africa de Sud și 
Rhodesia.

In cadrul întâlnirii a fost ex
primată satisfacția deplină pen
tru sprijinul multilateral și in
ternationalist. pc care P C.R, 
întregul popor român, îl acor
dă popoarelor respective, în 
lupta lor pentru înlăturarea

colonial și eliberarea 
patriei, pentru asigurarea drep
tului 1 >r de a-și alege liber 
forma de organizare socială, de 
a se afirma suveran pe arena 
internațională, conform voinței 
și aspirațiilor legitime. Totoda
tă. s-a relevat dorința recipro
că de a extinde raporturile bi
laterale de solidaritate interna- 
ționalistă și colabora:c. dintre 
poporul român și aceste popoa
re. in interesul comun al cau
zei unității forțelor care luptă 
împotriva imperialismului, co
lonialismului și neocolonialis- 
mului. (Agerpres)

SOFIA
Manifestația oamenilor muncii cu prilejul 
aniversării victoriei revoluției socialiste

Ședința Comitetului 
pentru dezarmare

GENEVA 9. — Trimisul spe
cial Agerpres. Corneliu Vlad. 
transmite : In ședința de joi 
a Comitetului pentru dezarma
re au luat cuvîntul delegații 
Olandei și Italiei. Reprezentan
tul Olandei. Evert Bos, a con
sacrat cea mai mare parte a 
intervenției sale probleme! expe
riențelor subterane cu arma nu
cleară, dezvoltînd o serie de as
pecte tehnice în materie. El s-a 
pronunțat pentru adoptarea unor 
măsuri care să ducă la inter
zicerea completă a experiențe
lor nucleare în mediul subte
ran.

Șeful delegației italiene, Ro
berto Caracciollo, s-a referit la

obiectivele dezarmării generale, 
reamintind, în context, că ele 
reprezintă una din temele de 
bază ce vor figura pe agenda 
apropi iței sesiuni a Adunării 
Generale a O.N.U. Comitetul 
pentru dezr<rmare de la Gene
va. a declarat diplomatul ita
lian, nu trebuie să uite nici 
un moment că țelul final al ne
gocierilor sale îl constituie de
zarmarea generală. Evident, a 
spus Roberto Caracciollo, nu 
trebuie subestimate acele măsuri 
care marchează pași spre de
zarmare, între care și proiec
tul de acord privind interzi
cerea armelor biologice, aflat în 
dezbaterea actualei sesiuni a 
Comitetului.

in Republica Populară Bulgaria
SOFIA 9. — Corespondentul 

Agerpres, Constantin Amarițci, 
transmite : Joi dimineața, a a- 
vut loc, la Sofia, în piața „9 
septembrie'’, manifestația oame
nilor muncii din capitala bul
gară, organizată cu prilejul îm
plinirii a 27 de ani de la 
victoria revoluției socialiste în 
Republica Populară Bulgaria.

Prin fața tribunei principale, 
în care au luat loc Todor Jiv- 
kov, prim-secretar al C.G. al 
P.C.B., președintele Consiliului 
de Stat al R. P. Bulgaria, alți 
conducători de partid și de stat 
bulgari, oaspeți de peste ho-

tare, au trecut în coloane lungi 
cetățenii celor șapte raioane ale 
Sofiei, raportînd succesele ob
ținute în cinstea aniversării.

In mijlocul coloanelor se pu
teau vedea panouri, fotografii 
sau machete prezenlînd prin
cipalele momente care au avut 
loc în viața Partidului Comu
nist Bulgar și a țării în cursul 
acestui an. Ele prezentau car
tea de căpătîi a Republicii 
Populare Bulgaria — noua con
stituție votată printr-un refe
rendum popular în primăvara 
acestui an —, programul Și di
rectivele Congresului al X-lea

al P.C.B., monumentul de la 
Buzludja înfățișînd grupul pri
milor marxiști din Bulgaria ca
re, în urmă cu 80 de ani, au 
întemeiat partidul social-demo
crat bulgar. Se vedeau, de ase
menea, multe grafice Și panouri 
prin câni populația Sofiei ra
porta succesele obținute în con
strucția socialismului.

Ca și la Sofia, în toate o- 
rașele și satele Republicii Popu
lare Bulgaria cea de-a 27-a 
aniversare a victoriei revoluției 
socialiste a prilejuit o amplă 
trecere în revistă a succeselor 
oamenilor muncii, angajați ferm

pe drumul edificării societății 
socialiste dezvoltate.

Joi seara, în același loc tra
dițional — Piața ,.9 septembrie" 

retragere cu 
.apelul solemn" al ce- 

pentru libertatea

— a avut loc o 
torțe și 
lor căzuți 
Bulgariei.

In aceeași 
Congreselor" 
tetul Central al P.C.B.. Consi
liul de Stat și Consiliul de Mi
niștri al Republicii Populare 
Bulgaria au oferit o recepție 
cu ocazia celei de-a 27-a a- 
niversări a victoriei revoluției 
socialiste în Bulgaria.

Deschiderea Tîrgului 
international de toamnă 

p

GENEVA 9 (Agerpres) 
cadrul sesiunii a XI-a a Consi 
Jiului U.N.C.T.A.D. s-a trecu 
îa examinarea problemelor re 
lațiilor comerciale intre țări c*3 
sisteme social-economice diferi
te. In cursul dezbaterilor, 
care au luat parte reprezenta 
ții a numeroase țări, s-a expi 
mat satisfacția față de progre
sele realizate în acest domeniu. 
In același timp, s-a relevat ne
cesitatea imperioasă de a se e- 
limina obstacolele care mai îm
piedică fructificarea deplină a 
largilor posibilități de extindere 
a acestor raporturi.

Luind cuvîntul. șeful delega
ției Române, Mircea Petrescu, 
a arătat că schimburile comer
ciale și cooperarea economicii 
a României cu țări industriali
zate sau în curs de dezvoltare, 
avînd alte sisteme economice 
au înregistrat creșteri impor
tante- Totodată el a menționai 
că dezvoltarea într-un ritm 

intre t;

sisteme diferite. • poate 
tui un motiv de satisfac- 

și o dovadă a viabilității a- 
r schimburi ; dar. a subli- 
vorbitorul. nu trebuie să 

ite că ponderea lor în an
samblul comerțului mondial es
te încă redusă, existînd mari 
posibilități nefolosite. El a scos 
în evidență că barierele și dis
criminările pe care unele țări 
le mai mențin nu folosesc ni
mănui, nici producătorilor sau 
exportatorilor din aceste țări, 
nici țărilor în curs de dezvolta
re, nefăcînd altceva decît să 
limiteze ..dezvoltarea comerțului 
mondial. Reprezentantul român 
s-a pronunțat în încheiere, în 
favoarea adoptării de măsuri 
concrete, constructive. vizînd 
promovarea schimburilor și 
cooperării între toate țările, 
indiferent de sistemul lor so
cial-economic. ținîndu-se seama 
în mod corespunzător de ni
velul dezvoltării lor economi

BELGRAD 9 (Agerpres). — 
Președintele Consiliului Execu
tiv Federal, Djemal Biedici, a 
primit pe C. Xanthopoulos Pa
lamas, subsecretar de stat în 
Ministerul Afacerilor Externe 
al Greciei, care se află într-o 
vizită la Belgrad. Au fost a- 
bordate probleme privind re
lațiile greco-iugoslave și posi
bilitățile extinderii acestor re
lații, precum și unele proble
me internaționale.

Pe de altă parte, informînd 
despre convorbirile dintre Mir
ko Tepavaț, secretar federal 
pentru afacerile externe, și Pa
lamas, agenția Taniug relevă 
că acestea s-au referit la unele 
probleme actuale ale vieții in
ternaționale, printre care situa
ția din Europa, din Balcani și 
din zona Mării Mediteranc. O 
atenție deosebită s-a acordat 
problemelor colaborării b 
rale. în legătură cu care

efectuat un schimb sincer de 
păreri. S-a discutat, în con
text, despre unele proiecte e- 
conomice comune, cum ar fi 
construirea unei conducte pe
troliere Salonic Skoplie 
regularizarea 
Vardar.

ZAGREB 9. — Corespon
dentul Agerpres, George Io- 
nescu, transmite : Joi s-a des
chis la Zagreb, Tirgul inter
național de toamnă, ediția 
1971. _ 
dere 
zența 
Tito, 
Jiului 
mal Biedici, și a altor per
sonalități iugoslave, a repre
zentanților corpului diploma
tic. Alocuțiunea de deschi
dere a fost rostită de direc
torul general al tîrgului, An- 
tun Borcilo. Apoi, președin
tele Iosip Broz Tito a des
chis Tirgul internațional de 
toamnă, tăind panglica inau
gurală.

Anul acesta, la expoziția 
de la Zagreb participă 55 de 
state, printre care. în afară 
de Iugoslavia, sînt prezente 
Albania. Austria, Belgia, Bul-

garia, Cehoslovacia^ R. P. c 
Chineză, R.D.G.. R. F. a Ger- \ 
maniei, India, Italia. Iran. Ja- \ 
ponia, Olanda, Polonia, Ro- S 
mânia, S.U.A., Uniunea So- j 
vietică. Ungaria. S

La ediția din acest an a J 
Tîrgului, 25 de întreprinderi Z 
românești de comerț exterior ț 
prezintă o gamă variată de J 
exponate, care ilustrează rea- f 
Uzările economiei noastre, c 
Pavilionul țării noastre pre- < 
zintă produse ale industriilor 1 
constructoare de mașini, chi- J 
mice, electro-tehnice și mate- 1 
rialelor de construcții, ma- J 
șini de calculat, microscoa- J 
pe și alte aparate optice, e- 5 
xemplare din toate tipurile / 
de tractoare românești, pro- / 
duse ale industriei bunurilor Z 
de larg consum etc. ?

Tirgul internațional de \ 
toamnă de la Zagreb va fi > 
deschis pînă la 19 septein- j

SANTIAGO DE CHILE 
(.Agerpres). — Ministrul chi
lian al agriculturii. Jacques 
Chonchol, a anunțat că gu
vernul a hotărît să introducă 
modificări în sistemul actual 
de organizare a fondurilor 
agricole. Modificările se vor 
materializa în principal în 
crearea unor „centre de re
formă agrară", cu largi atri
buții.

După ce a subliniat că for
marea acestor centre se face 
în virtutea dispozițiilor ac
tualei legi pentru reforma a- 
grară și a statutului Corpora
ției pentru reforma agrară 
(C.O.R.A.), ministrul chilian 
a menționat că „Centrele de 
reformă agrară" urmăresc o 
mai mare participare a ță
ranilor la conducerea și con
trolul activității pe terenu
rile agricole expropriate, în 
așa fel îneît „să se obțină o 
valoare reală a acestora în 
organizarea socială a produc
ției". Totodată, a arătat el, 
astfel va fi posibilă o pla
nificare eficientă a produc
ției agricole la nivel provin
cial, zonal și național, con
comitent cu ridicarea nive
lului de viață al țăranilor. 
Excedentele vor fi folosite în 
formarea unui fond local de 
compensații și acumulare ca
re va ajuta fiecare comună 
la crearea unei infrastructuri 
necesare pentru dezvoltarea 
producției și finanțarea unor 
lucrări de interes social.

Internationale
NEW YORK 9 (Agerpres). — 

Secretarul general al O.N.U., U 
Thant, a dat publicității o de
clarație cu prilejul „Zilei inter
naționale a alfabetizării" în 
care apreciază eforturile depu
se în majoritatea țărilor în 
curs de dezvoltare în vederea 
lichidării analfabetismului. Sg 
scoate, de asemenea, în eviden
ță rolul ce revine organizații’or 
specializate ale O.N.U. și în
deosebi Organizației Națiunilor 
Unite pentru educație, știință 
și cultură (UNESCO) în spriji
nirea cu cadre și materiale a

acestor eforturi. U. Thant re
levă că, în ultimii 20 de an . 
aproximativ 600 milioane de a- 
nalfabeți au învățat să scrie și 
să citească, fapt ce a făcut ci 
procentul analfabetismului să 
scadă simțitor în majoritate'^ 
țărilor din Africa, Asia, Orien
tul Apropiat și America Lati
nă. Cu toate aceste eforturi sus
ținute, se apreciază în declara
ția secretarului general al 
O.N.U., în anul 2 000 aproxima
tiv 15 la sută din populația 
globului va continua să rămînă 
analfabetă.

(Urmare

XIENG QUANG 9 (Ager- 
pres). — Forțele patriotice 
laoțiene din provincia Xieng 
Quang au atacat în cursul 
zilelor de 27, 28 și 29 august 
mai multe tabere inamice in
stalate în zona septentrio
nală a Văii Ulcioarelor. In 
urma acestor acțiuni ofensi
ve, Unitățile Pathet Lao au 
scos din luptă 200 de sol-

dați inamici și au distrus 
importante cantități de arme 
și echipament de război. Tot
odată. forțele patriotice din 
Laos au bombardat o pozi
ție de artilerie situată la sud 
de zona menționată, provo- 
cînd inamicului pierderi în 
oameni și materiale, anunță 
agenția Khaosan Pathet Lao.

Acord comercial 
între Polonia și țările

© La Fort Mc Pherson 
fost reluat procesul intentat 
căpitanului Ernest Medina, co
mandantul companiei care a 
comis masacrul din satul sud- 
vietnamez Song My. In cursul 
ședinței de miercuri, doi mar
tori au confirmat faptul că Me
dina a ordonat distrugerea a 
tot ceea ce este viu in satul 
Song My, inclusiv bătrinii, fe
meile și copiii.

VARȘOVIA 9 (Agerpres). 
— Lă Varșovia s-au încheiat 
convorbirile dintre delegați
ile Poloniei și Uniunii va
male a Belgiei, Olandei și 
Luxemburgului consacrate în
cheierii unui acord comer
cial pe anii 1971—1974. Tex
tul acordului a fost parafat 
la Ministerul Comerțului Ex
terior al Poloniei și consem
nează faptul că relațiile din
tre Polonia și țările Benelux 
se întemeiază pe principiile 
GATT, toate statele partici
pante fiind membre ale aces
tei organizații. Acordul stipu
lează, de asemenea, angaja
mentul guvernelor țărilor Be
nelux de a anula îngrădirile 
existente la importul de măr-

furi poloneze. Sînt consem
nate, totodată, hotărîri care 
prevăd înlesniri și colabora
rea părților în ce privește 
dezvoltarea continuă a diver
selor forme de colaborare in
dustrială, inclusiv cooperarea 
în producție Și în schimbul 
de mărfuri — relatează agen
ția PAP.

Lărgirea considerabilă a, 
sferei problemelor reglemen
tate de noul acord față de 
cel anterior constituie un in
diciu privind faptul că sem
narea lui va marca un pas 
esențial în asigurarea contrac
tuală a condițiilor de dezvol
tare a comerțului Poloniei 
cu țările Benelux apre
ciază agenția.

©• Hassan Sabry E! Kholi, 
reprezentantul personal al șe
fului statului egiptean, a plecat 
la Djeddah pentru a examina 
cu oficialitățile saudite proble
me referitoare la apropiata re
uniune convocată în problema 
normalizării relațiilor dintre re
zistența palestiniană și autori
tățile iordaniene.

• Două avioane militare de 
tipul „F-104", aparținind forțe
lor aeriene italiene, s-au cioc
nit miercuri în timp ce efec
tuau un zbor de antrenament. 
Ambele s-au prăbușit, unul 
dintre ele căzind deasupra unor 
case din localitatea Vivaro, iar 
celălalt intr-o’ zonă nelocuită. 
Din fericire în locuințele ava
riate nu se găseau persoane in 
momentul accidentului. Unu! 
din piloți și-a pierdut viața.

Inapoindu-se de la Alger, 
unde a participat la cel de-al 
8-lea Tîrg internațional, minis
trul comerțului exterior al R.P. 
Ungare, Jozsef Biro, a declarat 
agenției M.T.I. că unul din sco
purile vizitei sale a fost și exa
minarea detaliată a probleme
lor dezvoltării relațiilor econo
mice ungaro-algericne.

LOCUINȚE MAI MULTE,
din pag. 1)

unui alt mare 
._ locuințe în car-

.Moderno predgradie"

deschiderea 
complex de 
tierul „M--
(în traducere — suburbie mo
dernă).

Alte mari complexe de lo
cuințe se vor construi în ța
ră, în general în preajma 
marilor obiective industriale i 
orășelul „Varna-2", pentru u- 
zinele din câmpia Devniei, 
Kozlodui, pentru nevoile

constructorilor care înalță 
centrala atomo-electrică din 
localitatea cu același nume. 

Pentru realizarea £n ter
men și în condițiile unei e- 
ficiențe maxime a acestor 
importante sarcini, construc
torii de la Uniunea Econo
mică de Stat „Construcții ci- 

studiază în prezent a- 
similarea unor noi tehnolo
gii care să permită folosirea 
în mai mare măsură a me
todelor industriale de lucru.

vile'

Astfel, la Sofia se experimen
tează construirea unui bloc 
prin metoda „Cofrajului-tu- 
nel“, metodă care se va ală
tura în viitor celorlalte teh
nologii de execuție moderne i 
prefabricate, planșee liftate 
și construcții monolit.

O altă noutate, introdusă 
recent în practica construc
torilor de locuințe bulgari, 
sini tencuielile uscate prefa
bricate în locul celor umede,

© Președintele federal ol 
Austriei, Franz Jonas, însoțit 
de ministrul afacerilor externe, 
Rudolf Kirchschlaeger, a vi
zitat joi pavilionul Republicii 
Socialisto România din cadrul 
tîrgului internațional de toamnă 
de la Viena. La sosire, oaspeții 
au fost salutați de ambasado
rul României. Dumitru Anino- 
iu. Președintele Austriei a a- 
preciat produsele românești și 
modul lor de prezentare.

• Fiecare al zecelea cetățean 
al Spaniei nu știe să scrie și 
să citească, relatează ziarul 
„Caritas". In unele provincii, 
procentul analfabeților din rîn- 
dul bărbaților este între 20 și 
23 la sută. Numărul femeilor 
analfabete este și mai mare, 
menționează aceeași publicație.

4- Guvernele Republicii De
mocrate Germane și Indiei au 
încheiat la Berlin un acord 
privind colaborarea culturală 
pentru perioada 1971 — 197

MAI MODERNE

© Potrivit unor cifre statis
tice oficiale, publicate miercuri 
la Roma, costul vieții in Italia 
a crescut în perioada iulie 1970 
— iulie 1971 cu 4.9 la sută, pre
țurile la bunurile de 
crescînd în iulie a.c. 
luna precedentă cu 0,3 
Pentru veniturile unei 
de muncitori, aceste prețuri au 
crescut cu 0,4 la sută din iunie 
pînă în iulie a.c., și cu 5,4 la 
sută in perioada iulie 1970 — 
iulie 1971.

consum 
față de 
la sulă, 
familii

4 Rocile lunare aduse pe 
Terra de astronauții echipajelor 
„Apollo“ vor fi conservate, in- 
cepind din luna martie a anu
lui viitor, intr-un depozit spe
cial construit in cadrul labora
torului de „recepție lunară" de 
la Houston. Construirea acestei 
camere friguroase, unde speci
menele geologice aduse de pe 
Selene de astronauții americani 
vor fi depuse la adăpostul orică
rei contaminări posibile, va fi 
terminată in martie 1972. cînd 
echipajul lui „Apollo-16" își va 
aduce încărcătura sa de „pie
tre lunare".

Fină în prezent. N.A.S.A. dîs- 
' ' ’ de

de 
e-

ze RICH 9 (Agerpres).
La Basel s-a disputat întil- 
nirea amicală de fotbal din
tre o selecționată a „fostelor 
glorii" și echipa Elveției. La 
capătul unui joc cu multe 
faze spectaculoase, meciul 
s-a încheiat Ia egalitate: 
3—3 (2—2). Golurile echipei 
foștilor internaționali au fost 
marcate de brazilianul Gar- 
rinclia (min. 12 din lovitură 
de la 11 m) și de argenti
nianul Sivori (în minutele 
20 și 65).

In selecționata internațio
nală au mai jucat, printre 
alții, englezul Matthews, vest- 
germanii Turek, Eckcl, maghia
rul Hidegkuti, iugoslavii Vu- 
kas și Bobek, austriacul Ha- 
nappi. cehoslovacul Maso- 
pust, portughezul Coluna, 
francezul Kopa și brazilianul 
D. Santos.

Partida a fost urmărită de 
peste 30 000 de spectatori.

BOX

atit din punctul 
al consumului de

costisitoare 
de vedere 
forță de muncă cit și al consu
mului de timp.

Un plan de investiții spe
cial, destinat îmbunătățirii 
bazei tehnice a construcțiilor 
de locuințe și ridicării ei Jn 
nivelul acestor sarcini pre
vede ca în actualul cincinal 
să se construiască la Plov
div și Botevgrad noi com
binate de prefabricate pen-

tru locuințe, paralel cu re
construcția și extinderea com
binatelor existente la Sofia, 
Varna, Vnața, ~ 
mitrovgrad.

întreg acest 
construcții de i 
să asigure în 
medie cîte 12, 
față locativă pe locuitor — 
la orașe 11,3 ni2 — față de 
9.9 cît s-a înregistrat statis
tic in 1970.

Pernik și Di-

program de 
loouințe tinde 
anul 1975 în 

1,5 m2 supra-

@i Agenția V.N.A. anunță că. 
la Hanoi, a avut loc o ședința 
a Comitetului Permanent al A- 
d’unării Naționale a R.D- Viet
nam. prezidată de președintele 
Truong Chinh. Potrivit comu
nicatului dat publicității la în
cheierea ședinței, a fost prezen
tat un raport în legătură cu i- 
nundațiile produse în R.D. A iet- 
nam și activitatea de refacere.

pune de 180 kg de mostre 
roci, dintre care mai mult 
jumătate au fost aduse de 
chipajul lui „Apollo-15“.

La 12 ani de la începerea 
reformei agrare in Venezuela 
doar 3 milioane de hectare de 
pămînt au fost distribuite ță
ranilor, în vreme ce 16 milioa
ne de hectare continuă să s« 
afle în posesia marilor proprie
tari funciari, a declarat pre
ședintele Institutului național 
agrar, Antonio Merceana.

> Ministrul afacerilor exter
ne al Republicii Peru. Edgardo 
Mercado Jarrin, a sosit la Bel
grad într-o vizită oficială m 
Iugoslavia, la invitația secre
tarului federal pentru afaceri
le externe, Mirko Tepavaț,

4- La Stockholm a fost dat 
publicității comunicatul oficial 
privind vizita făcută în Suedia 
de o delegație a R.D. Vietnam, 
condusă de Nguyen Van Kha, 
vicepreședinte al Comitetului 
de Stat al Planificării.

NEW YORK 9 (Agerpres). 
— Continuîndu-și turneu) în 
S.U.A., echipa de box a Ro- ’ 
mâniei a evoluat în locali
tatea Piney Point (Maryland), 
în cadrul unei gale care a 
cuprins meciuri la șapte ca
tegorii. Demonstrînd o bună 
pregătire, pugiliștii români 
au terminat învingători în 
toate întilnirile susținute.

In limitele categoriei semi- 
mijlocie. Victor Zilberman l-a 
învins la puncte pe Freddie 
W'ashington, luîndu-și revan
șa pentru infrîngerea suferită 
în meciul de la Lake Gene
va. La categoria mijlocie mi
că, Ion Gyorfi a dispus la 
puncte de Brown. Au mai 
obținut victorii A. Mihai, A. 
Moraru, G. Pometcu, A. Năs- 
tac și II. Stump.

Astă seară, la Albany (ca
pitala statului New York), 
boxerii români vor intilni din 
nou reprezentativa S.U.A.
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