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desfacerii bunurilor de larg consum

:u : apetență de către n ... Petru Rus 
și Aristică Lățea.

Prin terminarea acestui principal obiecth. 
se va i ’ '
planul 
iectului 
nologic 
sitățile 
nilor.
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Dragi tovarăși.
Vizita pe care am făcut-o 

împreună cu ceilalți tovarăși 
din conducerea partidului și sta
tului, la cel de-al V-lea Pavi
lion de mostre, inaugurat in 
Capitala patriei noastre, mi-a 
dat prilejul să apreciez cu deo
sebită satisfacție realizările în
semnate pe care le-ați obținut 
in dezvoltarea și perfecționarea 
producției de bunuri de larg 
consum.

Aceste realizări sint rezul
tatul transpunerii in viață a 
programului elaborat de cel 
de-al X-lea Congres al parti
dului, a prevederilor cincina
lului, care situează pe unul 
din primele planuri ale activi
tății noastre economice, spori
rea. perfecționarea calitativă și 
diversificarea producției de 
mărfuri de larg consum, in ve
derea îmbunătățirii aprovizio
nării oamenilor muncii și a lăr
girii exportului. Cele peste 
70 000 de modele prezentate in 
expoziție — în care se află 
strins înmănunchiate eforturile, 
experiența și priceperea sute
lor de mii de muncitori, teh
nicieni. ingineri și specialiști 
din industria socialistă, repu
blicană. din unitățile coopera-

con- expoziție, astfel ca ele să poată 
fi puse intr-un termen cit mai 
scurt la îndemina populației.

O atenție deosebită trebuie 
să se acorde producției desti
nate exportului, realizării ei la 
termenele stabilite, ridicării ca
lității. în vederea creșterii 
competitivității produselor noas
tre pe plan mondial, valorifi
cării lor cit mai bune pe piața 
internațională.

Totodată, este necesar ca 
Ministerul Comerțului Interior, 
CENTROCOOP și consiliile 
populare județene să întreprin
dă măsuri hotărite pentru a a- 
sigura dezvoltarea bazei comer
ciale, pentru înlăturarea lipsu
rilor 
tinuă a activității unităților de 
desfacere în vederea unei de
serviri civilizate, a 
nării în condiții cit mai bune 
a oamenilor muncii de la o- 
rașe și sate. Se impune, de a- 
semenea. lărgirea și îmbună
tățirea în continuare a activi
tății unităților care prestează 
diferite servicii către popu
lație. ridicării acestei - activități 
la nivelul cerințelor actuale și 
de perspectivă ale societății 
noastre. In același timp trebuie 
să se acționeze cu mai multă 
fermitate pentru cunoașterea 
tot mai bună a cerințelor popu
lației pe plan loca) în vederea 
lărgirii sortimentelor livrate 
spre desfacere și a îmbunătă
țirii aprovizionării.

ției meșteșugărești și de 
sum, ale cooperației agricole de 
producție și industriei locale
— demonstrează în modul cel 
mai grăitor capacitatea oame
nilor muncii care lucrează in 
acest important sector al eco
nomiei naționale de a realiza 
un larg și variat sortiment de 
produse, la un nivel 
tot mai înalt.

Pentru toate aceste
— expresie a marilor
pe care industria noastră socia
listă Ie-a realizat în ultimii 
am — doresc ca, în numele 
conducerii de partid și de stat 
și al meu personal să felicit în 
modul cel mai călduros pe oa
menii muncii, conducerile în
treprinderilor S> centralelor in
dustriale, ministerelor producă
toare, unităților UCECOM,
CENTROCOOP. UNCAP. Con- 
sihilor populare precum și
ale unităților comerciale. _
Pe toți cei care și-au adus și 
«Și aduc contribuția la proiec
tarea. realizarea 
acestor produse, 
menea, să felicit 
comuniștii, organele și organi
zațiile de partid, organizațiile 
sindicale șj de tineret din a- 
ceste unități pentru aportul lor 
deosebit de însemnat Ia progre
sele înregistrate în sectorul pro
ducției de bunuri de consum.

Toate aceste realizări, cu ca
re pe bună dreptate vă puteți 
mindri. dragi tovarăși, eviden
țiază marile rezerve și posibi
lități de care dispune produc
ția noastră de bunuri de con
sum, lucrătorii din acest sec
tor. de a folosi și pune in va
loare condițiile tehnico-materia- 
le existente, talentul și iniția
tiva lor creatoare în vederea 
obținerii unor progrese și mai 
însemnate pe linia realizării u- 
nor produse care, prin carac
teristicile și calitatea lor. prin 
varietate și mod de prezentare 
să satisfacă într-o măsură cît 
mai deplină exigențele in con
tinuă creștere ale oamenilor 
muncii.

Remarcînd cu satisfacție re
zultatele pozitive, nu trebuie să 
uităm că in acc-st important sec
tor mai sînt încă lipsuri și nea
junsuri, atît în ce privește or
ganizarea producției și a mun
cii, în folosirea capacităților de 
producție, cît și în domeniul 
asigurării calitative și al lăr
girii sortimentului de produse, 
în desfacerea lor către consu
matori. De aceea, este necesar 
să fie luate măsuri ferme pen
tru a se lichida în mod hotărit 
asemenea neajunsuri, pentru a 
se asigura îndeplinirea in cele 
mai bune condițiuni a sarcini
lor stabilite de planul cincinal 
in acest domeniu. Manifested 
cea mai mare intransigență -fa
ță de lipsuri, conducerile mi
nisterelor producătoare, ale în
treprinderilor de stat și coope
ratiste, toți lucrătorii din sec
torul bunurilor de consum tre
buie să asigure, o dată cu dez
voltarea și perfecționarea con
tinuă a producției existente, cu 
întărirea disciplinei de produc
ție și a controlului calitativ pe 
întreg procesul de producție, 
măsuri cit mai operative pentru 
introducerea în fabricația de 
serie a modelelor prezentate in

calitath

realizări 
progrese

și desfacerea 
Țin, de ase- 
cu căldură pe

și îmbunătățirea con-

aprovizio-

Simbâtă, un important obiectiv de investiții, finalizat 
intr-o primă etapă in acest an, în cadrul ansamblului de 
lucrări pentru edificarea noii exploatări carbonifere de la 
Bărbăteni, a fost supus examenului exigent al recepției. 
Acest eveniment prilejuiește un moment de bucurie pen
tru tinărul colectiv minieresc; în folosința sa este dat un 
modern complex social-administrativ înălțat in incinta 
minei de pe Valea Mierlesei, avind o baie pentru 600 de 
muncitori, lămpărie cu autoservire.

Pentru încălzirea complexului și furnizarea apei calde 
pentru baie a fost, de asemenea, recepționată, în aceeași 
zi. centrala termică etapa 1 echipată cu două cazane Mo- 
notehnica și rețele termice in incintă.

Dragi tovarăși.
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I
ițiune a ce’.ei
Evidențiem

investițiilor

realiza în proporție de cca. 90 la suta 
lucrărilor de investiții aferente pro- 
pj-ivitor la adaptarea fluxului teh- 
de la preparat ia Corcești la neoe- 
de valorificare superioară a cărbu- sectorul

ZIUA

extindere a Fabricii de stilpi

randomen-

abataje...

1-1
Pe-

cendi

din incinta Mierleasa 
dotate cu 
Petroșani.

Realizările, după trecerea a S luni din a- 
cest an, ale colectivului de muncă de la Pre- 
parația Lupeni sint demne de toată stima. 
Recuperarea globală prezintă un spor de 
0.1 puncte, iar recuperarea specialului se 
ridică la plus 0,3 puncte. Cenușa globală la 
spălați a fost îmbunătățită cu 0.5 puncte, 
in timp ce cenușa specialului prezintă o re-

ducere de 0,2 puncte față de planul încre
dințat.

Și acum vă punem la curent cu o perfor
manță cu care nu se poate mindri orice 
unitate similară: de trei ani nu s-a primit 
nici o reclamație in privința calității 
bunelui special pentru cocs livrat de 
parația Lupeni Combinatului siderurgic 
nedoara.

Se află, de asemenea, in curs de recepție — de data 
aceasta la Paroșeni — funicularul de steril. Aici s-au făcut 
probele tehnologice in gol și în sarcină urmînd ca la pri
mirea autorizației de Ia I.S.C.I.R. instalația să fie pusă in 
funcțiune, asigurind evacuarea operativă a sterilului exca
vat din galeriile subterane.

pompierilor
In fiecare an. la 13 septem

brie. pompierii din patria noas
tră îș; sărbătoresc ziua lor. A- 
nul acesta, apărătorii bunuri
lor poporului împotriva inoen- 

i întâmpinat această z: 
i de propunerile tova- 
N i colae Ceaușescu 
a îmbunătățirea aci 
tioo-ideo’.ogice, de edu- 
rxist-’eninistă a mem- 
i partid, a tuturor oa- 
muncsi.
erii militari și civili, 
ie întregul nostru po- 
i angajat ășoare
ită arunc o-edu-

CU

țăonallst. pentra combaterea .. 
trans’, re'.ti a oricăror manif? 
țâri de indisciplină și 
lezalită’i: socialiste.

In avintu’. clocotit©; 
tregului nostra popor 
drează și activitatea 
desfășoară pompierii 
și c'-- -'. și membri: 
p.c-L Ei muncesc cu 
pentru a apăra im-::.-'; 
cend;..c-r și o alto? 
naturale viața tot 
e oamenii©: 
ții aie socialismului 
personale ale cetățer.

Cu prilejui 
erii iși reamii 
deo; 
luptă a’.e înaintașilor care, 
tind impre’unf 
in momente cruciale 
el ăr.iei. cu ins: 
pagi 
mas 
Și a 
ziua 
aiă:.
pomp erii 
Zâgănescu 
zdrobirea invadatorilor turci a- 
părind cu vitejie pămîntui stră
moșesc și tricolorul revoluției.

Insuf.eți'i de scoptiriie revo
luției. masele largi populare 
s-au ridicat ia luptă impo*r.-.c 
d. _= - -
fcrr-sOr -î. In aceasta iuptâ. 
o pagină glorioasă a t.-'.
să de compania de pompieri a 
orașul ai București, spri;;ni:ă de

în- 
se înca

pe care o 
militari 

comisiilor 
abnegație 

a in- 
calamități 

mai fericită 
mărețele construc- 

bunuriie 
lor.

zilei lor. pom pi
tesc cu emoție și 

respect de tradițiile de 
-- * Tup

eu întregul popor 
:.e istori- 

nâniei, au înscris mărețe 

n conștiința pompierilor 
întregului popor român, 
e 13 septembrie 1848 cînd 
: de masele populare, 

sub conducerea it.
au luptat pentru

cetățenii înarmați, 
dus grele pierderi 
lor turci întrați în Bucureșl 
pentru înăbușirea revoluție:

Poporul român nu uită 
această luptă, denumită 
Marx .baia de singe- de 
București, au căzut eroic 
mul: de jumătate din efectivul 
companiei de pompieri, intre 
care și ofițerii Dănescu și Sta- 
rostescu, precum și o parte din 
ostașii batalionului 2 din Re 
meniul 2 Infanterie care pai 
cinaseră la luptă.

In anii puterii populare, ziua 
de 13 septembrie a fost decla
rată Ziua pompierilor din Ro
mânia, prilej de trecere in re
vistă a realizărilor obținute de 
pompieri in lupta pentru apă
rarea bunurilor poporului mun
citor și pentru cultivarea tra
dițiilor de luptă ale pompierilor 
căzuți la 13 septembrie în lup
ta din Dealul Soirii. Aceasta 
constituie încă o dovadă a a- 
tenției și înaltei aprecieri pe 
care partidul și guvernul o a- 
cordâ tradițiilor de luptă ale 
înaintașilor noștri

Reînnodind firul tradițiilor e- 
roilcr de la 1848, pompierii mi- 
htari. constituit': in bateriile ar
tileriei. au luptat cu vitejie și 
ir. - i-"7—1:";:

Tradițiile d° luptă ale pom
pierilor. au fost ridicate pe o 
’.reap^ și mai înaltă ia zilele 
glorioase ale insurecției armate 
cir. august 1944, cînd. alături de 
formațiunile de luptă patrioti
ce și de celelalte unități mili
tare. subunitățile de pompieri 
au acționat în luptele pentru 
zdrobirea trupelor Germa.-.:-:i 
fasciste.

Aceste fapte minunate izvo- 
rite dintr-un fierbinte patrio
tism au constituit și constituie 
pentru pompieri o pildă și un 
îndemn in munca și lupta lor, 
pentru apărarea vieții oameni
lor, a proprietății socialiste îm
potriva incendiilor, inundațiilor 
ș; altor calamități naturale.

1
Maior Corneliu COJOCARU 

din Grupul de pompieri al ju
dețului Hunedoara-Deva

(por.tinuare in pag. a 3-af

i J i u l “
> [STEAUA

UziDa de utilaj minier 
troșani. In secția sculârie, 
lăcătușul Iosif Crișan a fost 
surprins executind un dispo
zitiv pentru prinderea (Prin 
sudură) a unor piese.

cronica 
meciului

Forij N. GHE în pag. a 4=a

Zilele acestea, constructorii Grupului de șantiere al 
T.C.H. au dat primele lovituri de tirnăcop la lucrările dru
mului de acces pentru noua mină de la Livezeni. Drumul 
este proiectat a se realiza într-o soluție de construcție inte
resantă, modernă — cu pasaj peste calea ferată normală și 
se prevede să servească și pentru viitorul complex spor- 

petroșănean.
De curind au fost predate amplasamentele și s-au ata- 
lucrările la stația de ventilatoare de la puțul de acraj 
2 al minei Livezeni. O altă stație de ventilatoare ur- 

curind la galeria de 
_________ Bărbăteni. Ambele stații 
ventilatoare tip BC MM, fabricate la

mează să fie pusă în construcție in
coastă 
vor fi
L’.U.M. ___

Au fost de asemenea eliberate amplasamentele, perini-
țind atacarea lucrărilor de _ 7.’ '

hidraulici de la Vulcan.

Acțiunea tinerilor s-a 
materializat prin sporirea

Recent, un grup de uteciști 
de la sectorul V al E.M. Lonea, 
unul din cele mai bune sectoa
re ale minei, au întreprins o 
acțiune de muncă voluntar-pa- 
triotică în cadrul căreia au în
cărcat 22 de vagone’.e cu ma
terial lemnos din depozitul de 
la Jieț.

In continuare, tinerilor Ii 
s-au alăturat .și alți angajați 
din sector. Eforturile tuturor 
au fost canalizate pentru a 
transporta lemnul de la depozit 
la sector și în aprovizionarea lo
curilor de muncă cu material de 
susținere metalică. Eficiența a- 
cestei lăudabile acțiuni s-a ma
terializat prin sporirea randa
mentului in abataje (reducindu- 
se timpul pentru efectuarea u- 
nor lucrări auxiliare). Nicolae 
Tudorici. Nicolae Stanciu, mai
ștri mineri Florian Borz, Ni
colae Teaciuc. inginerii Constan
tin Cbrbea și Pave* Marian se 
numără printre aceia care nu 
au precupețit nici un efort pen
tru îndeplinirea cu succes a o- 
biectivului propus in cadru] ac
țiunii voluntar-patriotice

Actualul plan cincinal pune 
in fața dumneavoastră sarcini 
deosebit de importante, a căror 
îndeplinire va contribui într-o 
măsură însemnată la progresul 
întregii noastre societăți, la 
creșterea bunăstării poporului. 
Pentru îndeplinirea exemplară 
a acestor sarcini, vă adresez 
dumneavoastră, tuturor celor ce 
lucrați in domeniul producerii 
și desfacerii bunurilor de larg 
consum și al prestărilor de ser
vicii. chemarea de a acționa 
neobosit, de a munci cu exi
gență și înalt spirit de răspun
dere. neprecupețind nici un e- 
fort in lupta pentru a realiza 
și pune la dispoziția economiei 
naționale și a populației pro
duse mai multe, mai variate și 
mai bune, la nivelul celor mai 
noi realizări pe plan mondial, 

îmi exprim convingerea, dragi 
tovarăși, că veți răspunde aces
tei chemări cu noi și impor
tante realizări în muncă, adu- 
cindu-vă pe această cale con
tribuția. împreună cu întregul 
nostru popor, la transpunerea 
în viață a politicii partidului 
de făurire a societății socialiste 
multilateral dezvoltate în pa
tria noastră, de creștere conti
nuă a nivelului de trai, mate
rial și spiritual, al oamenilor 
muncii.

Felicitîndu-vă încă o dată 
pentru realizările de pină a- 
cum, vă urez tuturor succese 
cit mai mari in întreaga dum
neavoastră activitate, multă să
nătate și fericire.

NICOLAE CEAUȘESCU, 
Secretarul general 

Partidului Comunist ’lomăn.al
Președintele Consiliului de Stat 
al Republicii Socialiste România

„TRIMIȘII SPECIALI
A lucrat pe șantier mulți 

ani la rind și i se dusese ves
tea de zidar priceput, meș
ter. Nu s-a perindat de ici 
colo, așa cum fac unii, și 
nici nu avea de gind să de
vină un voiajor fără rost. 
Cit privește meseria, nu a- 
vea probleme, ce mai. Tava- 
nuri drepte, spaleți ca la 
carte, drișcuială fină. Așa a 
ciștigat, firesc, aprecierea, 
prețuirea colegilor din bri
gadă, a maiștrilor, a șefului 
de lot. Și ceea ce plăcea mai 
ales tuturor era faptul că 
omul nostru nu avea aere 
de mare meseriaș, cum unii 
obișnuiesc... Pe scurt. iși ve
dea serios de treabă și asta 
mulțumea nespus de mult.

Și iată — fără surprindere 
— omul e numit in funcția 
de șef de brigadă. In fond, 
nu s-a mirat nimeni. Cei 13 
oameni din brigadă erau di
feriți — normal — mai fie
care cu calități, dar mai e- 
xistau și cu scăpări. Ce să-i 
faci. Nu era nici pentru el 
ușor. Numai că de acum me
seriașul de ani de zile a de-

— ■ in —

și el iși zicea în gind : .Știe 
șeful ce face". Și uite ce fă- 
cea :

.Auzi Vasile, tot nu te prea 
pricepi tu la tras glet. E și 
greu, de altfel. Mergi la mi-

acasă fi doamna îți dăne —-----.... .
butelia să o schimbi. Fugi

...Și Vasilc se intorcea e- 
xact cu două ore înainte de 
terminarea programului.

Apoi pe Gicu îl trimitea la 
rind la carne, pe Nelu la rind 
la bilete de film pentru a 
doua zi. Sau mai știu eu ce 
nevoi avea proaspătul șef ? 
Așa se făcea că cei care nu

tc

prea se descurcau la spaleți, 
la tras glet ori la drișcuit, 
deveneau pentru citeva ore 
un fel de .trimiși speciali" 
ai șefului. Băieții tineri — 
care abia atunci terminaseră 
profesionala ori se calificau 
pe șantier, erau foarte .as
cultători*...

...Și dacă la sfirșilul lunii 
indicele de îndeplinire a nor
mei era de numai 90*/» iar 
oamenii mu primeau nici sa
lariul de bază, șeful, care era 
desigur nemulțumit de pro
priul salar, sărea ca ar» stri- 
gind : Vedeți! Astea sint din 
cauza voastră. Nu vă țineți 
de lucru, vă plimbați. Veni ți 
tirziu la programa

și ei, 13 la număr, care 
cunoșteau bine „situația" stă
teau cu capuJ plecat, plouați. 
Vorbea șeful. Și cum șeful 
nu avea dreptate, el doar 
ascultau...

Iulian 1ORDACHE

P. S. Și cum astfel da si
tuații mal sint fnHIr.tte pe 
șantiere, c bine ca unii $2 
mediteze !
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î ÎNTREAGA ACTIVITATE POLITICO-IDEOLOGICÂ
CONSACRATĂ ÎNFĂPTUIRII

j PROGRAMULUI DE EDUCAȚIE COMUNISTĂ
: — Lucrările adunării activului Comitetului municipal de partid —
■
■ ■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■ !■■■■■£■■■■■■■■■■■■«»■■■■■■■■■■ ■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■

■

După cum am informal cititorii ziarului nostru, vineri.
• după-ainia/ă. a avut loc. la Petroșani, adunarea lărgită a
i activului Comitetului municipal de partid. Informarea asu

pra activității politico-ideologice și cultural-educative des
fășurate de comitetul municipal, prezentată de tovarășul 
CLEMENT NEGRVȚ. prim-secretar al Comitetului muni
cipal Petroșani al P.C.R.. dezbaterile ce au avut loc in ca
drul adunării au prilejuit o exigentă analiză asupra modu
lui in care organele și organizațiile de partid din Valea 
Jiului, toți factorii răspunzători de perfecționarea muncii

i politice și de educare comunistă se preocupă de transpu- 
! nerea in viață a documentelor elaborate de partid pentru 

făurirea omului de tip nou. cu o înaltă conștiință socialistă. 
Participant» la adunare și-au exprimat, in unanimitate, 

adeziunea față de măsurile propuse dt> secretarul general 
al partidului, tovarășul NICOLAE CEAVȘESCU. exprimin- 
du-și hotârirea fermă de a nu-și precupeți eforturile pentru 

j ridicarea activității politico-ideologice, de educare marxist- 
leninistă a membrilor de partid, a tuturor oamenilor mun
cii pe o treaptă superioară, corespunzător cerințelor măre
țului program de făurire a societății socialiste multilateral 
dezvoltate.

j Adunarea a adoptat, in acest sens, un program de
măsuri corespunzător.

Activitatea de propagandă 
mai vie, mai bogată în conținut

Muncii politice de masă —
caracter militant, diferențiat

partid al minei Lonea, a subli
niat necesitatea consultării-largi 
a membrilor de partid în ale
gerea temelor pentru adunările 
genei.ile precum și însemnăta
tea ce o reprezintă dezbaterea 
in adunări a problemelor de 
conduită moral-profesională. a 
activității ideologice, a proble
melor de conștiință.

In strinsă legătură cu celeial- 
te forme și mijloace de educa
re marxist-leninistă a comuniș
tilor. organele și organizațiile 
de partid din municipiu au a- 
cordat o deosebită atenție des
fășurării invățămintului de 
partid, care a asigurat in mai 
bună măsură studierea și dezba
terea documentelor de partid, 
însușirea politicii partidului. 
Analizând însă. in luminj 
expunerii tovarășului Nicolae 
Ceaușescu conținutul și eficien
ta in vățămîntuluî de partid, 
dezbaterile din adunarea de ac
tiv au evidențiat faptul că re
zultatele nu sini la nivelul ce
rințelor și posibilităților. In li
nele cercuri și cursuri de partid, 
ale învățămîntului ideologic al 
cadrelor didactice și politic 
U.T.C. au avut loc maaifestări 
de șablonism, tendințe de teh
nicizare și profesionalizare in 
dauna laturii politico-educati
ve a învățămîntului. L'nii pro
pagandiști s-au rezumat la ci
tirea unor conferințe, la repe
tarea mecanică a tezelor și ci
tatelor din documentele <le 
partid, ceea ce a condus la 
scăderea interesului cursanților 
față de studiu, a participării lor 
la dezbaterea unor probleme 
teoretice- Referindu-se la nea
junsurile în organizare i învă- 
țămîntului de partid. tov. 
Gheorghe Săcăluș. secretarul 
comitetului de partid al minei 
Vulcan, a subliniat neajunsuri
le care au existat în organiza
rea învățămîntului. formalis
mul, superficialitatea în reparti
zarea învățămîntului. formalis
mul, superficialitatea în reparti
zarea c-ursanților la cercuri, in
suficienta preocupare a organe
lor de partid față de controla
rea și îndrumarea activității de 
propagandă. Conținutul ideolo
gic scăzut al unor expuneri 
se dalorește și carențelor în 
pregătirea propagandiștilor, a- 
râ’a Vjv. Pompiliu Caragea, de 
ia Uricani, ne participă ni aces
tora la ședințele de instruire.

Au existat deficiențe și în 
organizarea informării politice 
a oamenilor muncii ; nu s-a 
imprimat un caracter diferen
țiat, operativ acțiunii de popu
larizare a unor documente de 
partid, a realizărilor și experi
enței înaintate în construcția 
sccial-economică și culturală. 
Aceasta se explică și prin fap
tul că grupurile de lectori, co
misiile de propagandă, cadrele 
de conducere din economie, 
specialiștii din justiție, medici
nă, cercetare și invățămint nu 
au contribuit cu suficientă ini
țiativă și promptitudine la ac
tivitatea politico-educativă. Vor
bitorul a cerut acestor cadre 
să fie prezente mai mult in 
mijlocul colectivelor de muncă.

și obligațiilor obștești. S-a re
levat. bunăoară, că nu s-a 
muncit indeaiuns pentru expli
carea și aplicarea întocmai a 
unor legi și hotăriri. cum ar 
fi cele privitoare la gospodări
rea, și păstrarea bunurilor, de
servirea populației, a legii dis
ciplinei socialiste a muncii: nu s-a 
muncit suficient pentru expli

carea și aplicarea programului 
redus de lucru la exploatările 
miniere. Aceste neajunsuri au 
condus la nemulțumiri în rin
dul populației față de comporta
mentul lucrătorilor din comerț, 
dintre care unii -e mai dedau 
la fraude, la delapidări din <■- 
vutul obștesc. S-a relevat, de 
asemenea, că. deși s-au obținui 
unele rezultate bune în dome
niul întăririi disciplinei, sânt 
încă frecvente încălcările și a- 
baterile de la legislația numii. 
In unitățile industriale .sc men
țin la un număr ridicat absen
țele nemotivate, fluctuația — 
mai ales la unitățile C.C.P. și 
U.E.L. — abaterile de la nor
mele de protecție a munci,. O 
.situație necorespunzătoare exis
tă in acest sens la exploatările 
miniere Lupeni, Lonea. Uricani, 
Paroșeni, Dilja. Anrnoasa, Vul
can. Bârbăteni, prepar3ția Lu
peni și U.E.L. Neasigurarea con
dițiilor pentru aplicarea corec
tă a programului redus de lu
cru, a condus la rămânerea în 
urmă a unităților miniere ale 
C.C.P. de la începutul anuiui 
cu peste 45 000 tone cărbune. 
O asemenea situație a justificat 
întrutotul întrebarea adresată 
în informarea prezentată In 
dunăre consiliului de adminis
trație al C.C.P., comitetelor de 
direcție, organizațiilor de partid, 
de sindicat și U.T.C. de la ex
ploatările miniere cu privire la 
eficienta activității lor în ria
dul colectivelor în fruntea că
rora se află.

Remedierea neajunsurilor, a 
manifestărilor <le indisciplină și 
superficialitate in muncă, mobi
lizarea colectivelor la realiza
rea marilor obiective ale etapei 
actuale de construcție socialis
tă, reclamă cu prisosință 
întărirea muncii politice de 
masă, prezența activă a fi
ecărui membru de partid 
in activitatea educativă, de 
inriurire a conștiinței oa
menilor muncii. Ceea ce e mai 
important in munca politică de 
masă, in informarea oamenilor 
muncii, este diversificarea for
melor muncii politice, imliogă-

Manifestărilor cultural-artistice 
de masă un pregnant caracter 

educativ
După cum reiese din pro

punerile de măsuri și ex
punerea tovarășului Nicolae 
Ceaușescu la Consfătuirea de 
lucru a activului de partid din 
domeniul ideologiei și al acti
vității politice și cultural-edu
cative, se impune ca o nece
sitate obiectivă, ridicarea con
tinuă a rolului conducător al 
partidului în toate domeniile ac
tivității politico-educative, creș
terea răspunderii și exigent» i 
organelor și organizațiilor de 
partid în îndrumarea întregii 
munci de educare a maselor, 
desfășurată prin intermediul 
tuturor mijloacelor de influen
țare politică și a tuturor fac
torilor de culturalizare. Or — 
subliniază informarea — Va
lea Jiului dispune de o puter
nică bază materială pentru 
desfășurarea activității de e- 
ducare și culturalizare a mase
lor, beneficiind de un număr 
mare de cadre trimise să mun
cească în organizațiile do sin
dicat. la casa de cultură, la 
cluburi și cămine culturale ca
re insă nu au reușit totdeauna 
să realizeze activități la nivelul 
cerințelor etapei pe care o 
parcurgem. In cadrul acestor 
instituții culturale, acțiunile or
ganizate nu au avut in ve
dere, in toate cazurile, scopuri 
educative bine definite. Juind 
prea des caracterul unor acti
vități formale, rutiniere, fapt 
care s-a soldat cu o slabă a- 
tracție exercitată in rindul ma
selor. O activitate deficitară în 
această privință au desfășurat 
consiliul municipal al sindica
telor, membrii consiliului mu
nicipal pentru cultură și artă, 
consiliile de conducere ale ca
sei de cultură și ale ce’orlalte 
așezăminte culturale, comitetul 
municipal a) U.T.C. și a; fe
meilor, consiliile populare ca
re. ncfolosind eficient formele 
și mijloacele muncii politico- 
educative de masă, nu au or
ganizat și desfășurat cu regu
laritate acțiuni politi<e in mod 
diferențiat, u adresă exactă, 
apte să trezească interesul u- 
nui mare număr de partici
pant i și să mobilizeze in ace
lași timp masele de oameni ai 
muncii la înfăptuirea integrală 
a sarcinilor de producție și 
obștești.

Referindu-se ia aceste aspe te 
ale activității cultural-educative 
de masă, tovarășul Gavrilă Da- 
\id, președintele consiliului mu
nicipal al sindicatelor, a ară
tat că o cauză a deficiențelor 

firea conținutului de idei. 
Se ere folosirea mai intern-ă 
a consultațiilor, a discuțiilor și 
convorbirilor de teme . uale 
cu membrii de partid, eu co
lectivele de muncă. In cuvântul 
or. tovarășii Radu Lupașcu și 

Gheorghe Săcăluș. au insistat 
supra necesității participării e- 
fective la munca politico-e Ju- 
cativâ a cadrelor cu funcții de 
. ăspundere, tehnico-admin istna
tive. a membrilor organelor de 
partid și de masă precum Și a- 
supra necesității intensificării 
activității agitatorilor, a spori
rii combativității tuturor mem
brilor de partid față de fenome
nele negative.

Un mijloc valoros de infor
mare a oamenilor muncii o 
constituie presa -centrală și lo
cală. Dar birourile organizați
ilor de partid, spunea în cuvîn
tul său minerul șef de brigadă 
Nicolae Aeftincăi, de la mina 
Lupeni, nu acordă atenția cu
venită pătrunderii presei în 
rindul colectivelor de muncă. 
Vorbitorul a insistat, de aseme
nea, asupra necesității perfec
ționării politice a cadrelor teh
nice, condiție indispensabilă 

„îmbunătățirea activității politico-educative
trebuie să ducă la intensificarea participării 
comuniștilor, a tuturor oamenilor muncii, a în
tregului partid și popor la făurirea societății 
socialiste multilateral dezvoltate, operă care 
presupune atît ridicarea gradului de civilizație 
materială a României, cit și formarea unui om 
nou, cu înaltă conștiință socialistă44.

NICOLAE CEAUȘESCU

pentru îndeplinirea rol'iiu»' ce 
le revine in educarea colective
lor în care muncesc.

semnalate provine din faptul că 
la casa de cultură, Ia cluburi 
s-a urmărit cu prea multă in
sistență realizarea unor acțiuni 
cu caracter in primul rind 
distractiv, in dauna laturii edu
cative, nepermis ignorate. S-a 
manifestat la unii directori de 
cluburi — a spus vorbitorul 
— tendința de a organiza ac- 
țuni doar din punct de ve
dere cantitativ pentru a putea 
raporta mai apoi simpla rea
lizare a lor. fapt care a discre
ditat multe din acestea în fața 
pai-ticipanților. Nu s-a ținut in 
suficientă măsură legătura cu 
organizațiile de partid și de 
U.T.C., pentru a se găsi cele 
mai adecvate forme de activi
tate. cu priză în mase, cu e- 
feete educative neîntârziate. 
Cîteodală. o vină pentru nerca- 
lizarea unor forme adecvate de 

i< tivitate revine și unor ca
dre de conducere din între
prinderi și instituții c ire nu o- 
feră posibilitatea unor ingaja’i 
din întreprinderile pe care ie 
conduc să participe la forma
țiile de dansuri, fanfară, muzi
că populară ele.

Comitetul municipal de partid 
a apreciat pe drept cuvânt că 
nici Teatrul de stat ..Valea Jiu
lui" nu a urmărit îndeaproape 
ca prin repertoriul său să asi
gure. in toate cazurile, spec
tacole cu un mesaj educativ 
generos, cu un puternic suflu 
muncitoresc și revoluționar (și 
același lucru se poate spune 
și despre cinematografe). A- 
ceasta a făcut ca pe agenda 
stagiunii teatrului local să-și 
găsească prezența piese sufe
rind de festivism, slab ancorate 
in realitățile vieții noastre so
ciale. Rezultatul nu s-a lăsat 
așteptat : numărul spectatorilor 
s-a diminuat continuu. Xrălind 
< ă aceste deficiențe sini în a- 
tenția direcțiunii și consiliului 
artistic, tov. Petre Stoican, di
rectorul teatrului, a pus accen
tul pe câteva aspecte care vor 
fi urmărite cu mai multă stă
ruință de colectivul acestei in
stituții începînd din actuala sta
giune.

Adunarea a trasat sarcini 
concrete, tuturor celor anga
jați direct în activitatea cul- 
turul-artistică de masă pentru 
ca în cel mai scurt timp să ia 
măsurile care se impun în ve
derea îmbunătățirii substanțiale 
a întregi; munci polilico-ideo- 
logice desfășurate de organiza
țiile de partid din instituțiile 
dc cultură și artă din muni
cipiu.

Organizațiile de 
unor mari

In cadrul măsurilor de ma
re însemnătate propuse de con
ducerea superioară a partidului, 
un loc deosebit ii ocupă eeîe 
privind educarea tineretului 
patriei noastre in spiritul tra
dițiilor revoluționare de muji
că și de luptă ale partidului. 
Fără a contesta contribuția pre
țioasă pe care majoritatea tine
retului din Valea Jiului o a- 
duce zi de zi în viata politică, 
economică și socială a munici
piului mai multi, parlicicanți 
la dezbateri au arătat că. to
tuși, in ce privește educarea 
unor tineri, dezvoltarea Ia a- 
ceștia a unei înalte conștiințe so
cialiste. persistă încă numeroa
se lipsuri. Cauzele constau atât 
în activitatea slabă desfășura
tă de unele organizații de ti
neret cit și în lipsa de preocu
pare dovedită de anumiți fac
tori — școală, familie — pentru 
dezvoltarea răspunderii tineri
lor în fața datoriei lor de a 

munci pentru combaterea cu 
fermitate a tendințelor de pa
razitism și cosmopolitism

După cum s-a arătat in in
formare, acțiunile cu tinerelul 
nu au răspuns întotdeauna ce
rințelor. nu au consituit întot
deauna mijloace eficiente de 
educare in spiritul înaltelor 
răspunderi ce revin tineretului. 
Așa se explică creșterea feno
menelor infracționale în rindu' 
tinerilor, proliferarea atitudini
lor nedemne, tendința unora

Școala, cadru propice educării 
tinerilor, formării deprinderilor 

comuniste
Ca și in celelalte sectoare 

de activitate, școala româneas
că găsește in expunerea din 6 
iulie ac., a secretarului gene
ral al partidului, un inepuiza
bil izvor de idei regeneratoare, 
fundamentele spirituale prezen
te și de viitor care o vor fa
ce demnă de menirea eu care 
a fost investită, aceea de a con
tribui la opera de făurire a e- 
mului societății socialiste. Parti
dul și statul au făcu', din Valea 
Jiului o citadelă a învățămîn- 
tului și culturii, înzestrind lo-

Despre sarcinile de mare în
semnătate ce sint puse in fața 
organelor și organi/ațiilor dc 
partid pentru îmbunătățirea 
activității politico-ideologice, 
de educare marxist-leninistă a 
membrilor de partid, a tutu
ror oamenilor muncii, in lu
mina documentelor de înaltă 
xaloare teoretică și practică 
elaborate de conducerea parti
dului, in încheierea lucrărilor 
adunării a vorbit tovarășul 
ȘTEFAN ALMAȘAN, secretar 
al Comitetului județean Hu
nedoara a| P.C.R.

Rezultatele bune obținute de 
organele și organizațiile de 
partid din cadrul municipiu
lui — s-a desprins din cuvîn
tul vorbitorului — exprimă de 
la sine 'strădaniile și preocu
pările depuse pentru cunoaș
terea, însușirea și traducerea 
in viață a documentelor parti
dului, in scopul mobilizării 
colectivelor de muncă ale Văii 
Jiului in înfăptuirea sarcini
lor trasate de Congresul al 
X-lea al P.C.R., dc reccntela 
documente privind ridicarea 
pe o treaptă superioară a ac
tivității de educare comunistă 
a oamenilor muncii.

Măsurile propuse de secre
tarul generai al partidului, 
prin conținutul lor deosebit de 
bogat in idei, prin faptul că 
Se referă la toate sectoarele 
activității noastre spirituale 
trebuie să constituie un ade

tineret în fata 
răspunderi
de a ocoli munca. Se constată 
încă o slabă combativitate a 
organizațiilor de tineret in fa
ța acelora tare, deși puțini la 
număr nu trebuie trecuți cu 
vederea, săvârșesc abateri de la 
respectarea legislației, a nor
melor de comportare în socie
tate, refuză să se încadreze in 
colectivele de muncă ale muni
cipiului.

Evident, aceste lipsuri se d;>- 
toresc și caracterului formal, 
eficienței scăzute a adunărilor 
U.T.C., și a învățământului po
litic, a combativității scăzute 
a unor tineri care nu dovedesc 
suficientă fermitate în fața ma
nifestărilor străine spirilulm si 
eticii comuniste.

Luînd cuvîntul în cadrul 
dezbaterilor, tovarășul Vasile 
Oros. prim-secretar ii Comite 
tului municipal ai U.T.C. a su
bliniat, de asemenea. în spirit 
critic și autocritic Jîpsur’le ce 
se manifstă în activitatea orga
nizațiilor de tineret. Cauzele 
acestor lipsuri sînt datorate. în 
primul rind. orientăm greșite 
a unor activități U.T C.. chiar 
dintre membrii comitetului mu
nicipal. care de multe ori s-au 
rezumat la organizarea unor ac
țiuni utile fără a asigur î parti
ciparea la acestea tocmai a ti
nerilor in comportarea căruia 
se manifestă serioase lacune. 
Totodată, a arătat vorbitorul, 
acest cauze sînt datorate Și op
ticii nesănătoase a .mor factori 
care răspund nemijlocit de c- 
ducarea tinerelului, îndeosebi 
cadre didactice, care nu .,u spri
jinit acțiunile cu tineretul, nu 
au înțeles răspunderea ce le 
revine pe tărîmul educării iui 
prin muncă și pentru muncă.

In cadrul adunării uclivuiui 
comitetului municipal de partid, 
prin informarea prezentată, s-a 
cerut organelor și org-iui. ațiîlo: 
de partid să aibe permanent 
in vedere faptul că îndrumarea 
organizațiilor de tineret este o 
îndatorire statutară > tuturor 
membrilor de partid. In același 
timp organizațiile U.T.C. trebuie 
să-și orienteze întreaga activi
tate politică înspre cerințele 
majore puse de partid pentru 
creșterea răspunderii tuturor 
tinerilor în îndeplinirea dezide
ratelor majore ce le stau în fa
ță.

calitățile noastre cu nenumărate 
școli de toate profilurile și gra
dele. Dacă in ceea ce privește 
latura instructivă a procesului 
de invățămint desfășurat in 
școlile municipiului ne putem 
declara oarecum mulțumiți, nu 
aceeași afirmație o putem face 
in ceea ce privește educația 
primită de tinerele generații pe 
băncile școlii, s-a spus in infor 
mare. Această stare de luci uri 
— a arătat în răspunsul său 
tovarășul Victor Bădău, inspec
tor școlar pentru municipiul 

vărat instrument de lucru al 
fiecărei organizații de partid. 
In lumina lor va trebui in
tensificată preocuparea pentru 
făurirea omului nou, cu o 
înaltă conștiință socialistă prin 
întărirea spiritului revoluțio
nar și combativ in rindul co
muniștilor, combaterea tuturor 
manifestărilor străine spiritu
lui de parti<I, a actelor «le in
disciplină, de încălcare a le

Toate eforturile 
pentru formarea omului nou

galității și echității socialiste, 
a normelor de comportare in 
familie și societate. Fără în
doială. la aceste rezultate nu 
se poate ajunge decit prin 
imprimarea unui conținut nou 
întregii munci politice a or
ganelor și organizațiilor de 
partid, prin cultivarea in rin
dul comuniștilor a inaltclor 
răspunderi și îndatoriri ce le 
revin. Organele și organiza
țiile dc partid, ca și cadrele 
de conducere din toate dome
niile de activitate, organele de 
sindical și ale l .T.C. trebuie 
să fi,, pătrunse de conștiința 
faptului că sint deopotrivă 
răspunzătoare de traducerea 
in viață a măsurilor privind 
îndeplinirea sarcinilor econo

Petroșani — se dalorește in 
mare măsură slabului nivel i- 
deologic al unor cadre didacti
ce, fapt care s-a repercutat 
negativ în conținutul multor 
ore de invățămint. Există încă 
la mulți o rezervă de-a dreptul 
anacronică față de munca fizi
că, de activitățile patriotice, for
malism și comoditate in înde
plinirea sarcinilor educative în 
școală și in afara ei. Sînt pro
fesori care mai practică me
ditația pe bani deși s-a indicat 
în repetate rânduri că orele 
de meditație constituie o obli
gație și trebuie să fie realizate 
in mod organizat in cadrul șco
lii. Toate aceste deficiențe la 
care se adaugă fără îndoială ș: 
altele, au drept cauză — după 
cum a recunoscut vorbî'oru) — 
și o slabă preocupare d;n 
partea inspectoratului de latu
ra politico-educativă a activi
tății din școli. N-au reieșit însă 
cu deplină claritate din cuvîn
tul tovarășului V. Bădău (după 
cum nici din a altor vorbitori) 
măsurile concrete care se im
pun a fi luate de aici înainte 
pentru curmarea ace iei stări 
de lucruri, pentru ada crea la
turii educative, la nivelul cele; 
instructive în procesul dc învă
țământ desfășurat la școlile 
din Valea Jiului.

Referindu-se la activitatea 
Institutului de mine. iov. conf. 
dr. ing. Ilie Constantinescu, pro-

Legalitatea socialistă — 
aceeași pentru toți

,,Organele noastre judiciare — 
a spus procurorul șef al Pro
curaturii locale . » rușuni, Da
vid Maniu — au primit cu în
suflețire Și aprobă din toată 
inima aceste măsuri — docu
mente de majoră semnificație 
pentru mersul nostru înainte. 
Se știe că justiția desfășoară o 
largă activitate de prevenire a 
actelor antisociale de orice na
tură, o activitate de educare 
comunistă a maselor, militînd 
neabătut, combativ și intransi
gent, pentru bunăstarea mate
rială .și spirituală a întregului 
popor. Deși, organ represiv, jus
tiția are un tot mai pronunțat 
rol educativ, ce decurge din în
săși esența societății socialiste. 
Lucrătorii noștri sînt conștienți 
de aceste îndatoriri, dar in 
munca multora dintre ci s-au 
mai manifestat unele rămîneri 
in urmă, carențe — de educație 
și conștiință profesională și e- 
lică — incompatibile cu misiu
nea pe care o avem.

Vorbitorul s-a referit la u- 
nele aspecte negative din acti
vitatea asociației juriștilor din 
Petroșani, a unor cadre judi
ciare care au pierdut din ve
dere conținutul politic al ac
tivității lor, mărginindu-se la 
indicații și interpretări strict 
profesionale. accentuînd mai 
puțin preîntâmpinarea săvîr- 
șirii fenomenelor antisociale. 
L'nii membri ai asociației ju- 
r știlor din Petroșani au ma
nifestat lacune privind etica 
profesională și morală, promo- 
vind — in baza unor interese 
meschine — mărturia minci
noasă, în loc s-o combată cu 
toată severitatea, in spiritul 
dreptății și echității sociale, în 
spiritul educării comuniste a 
n aselor. Juristul, cel care ju
decă pe alții, trebuie să aibă 

mice ca și a celor privind e- 
ducarea in spirit comunist a 
oamenilor muncii.

Un rezultat pozitiv înregis
trat constă in faptul că există 
un bun climat de muncă la 
nivelul conducerii unităților e- 
conomice unde, in majoritate, 
cadrele tehnice au înțeles și 
și-au însușit îndatoririle ce le 
revin, in primul rind in ca
litate de comuniști, climat in- 

rîurit înspre o activitate tot 
mai fructuoasă sub îndruma
rea comitetelor de partid. Re
vine ca o sarcină primordială 
ca această înțelegere să se 
statornicească la nivelul fie
cărui sector, al fiecărei forma
ții de lucru. Răspunderea pen
tru formarea și dezvoltarea 
unei înalte conștiințe socia
liste revine fiecărui conducă
tor. care este in primul rind 
un conducător politic, așa cum 
răspunderea pentru îndeplini
rea sarcinilor de plan revine 
fiecărui organ, fiecărei orga
nizații de partid, fiecărui co
munist.

Referindu-se. in spiritul ce
lor de mai sus, la necesitatea 
întăririi răspunderii tuturor

rector al LiM.P., a pus accentul 
pe necesitatea realizării unei 
ntai strinse legături a învăță
mîntului superior minier «le 
necesitățile producției, de acți
unea de îmbunătățire a între
gului sistem de predare a cu
noștințelor pol i t i co-i dcologi ce
prin revizuirea planurilor de 
invățămint și a programe'or de 
studiu, în scopul suplimentar.> 
orelor de științe sociale. ..Tre
buie să recunoaștem în mod au
tocritic — a spus vorbitorul — 
că nu întotdeauna și nu în '.oa
le compartimentele .ictivita’c > 
noastră s-a ridicat la nivelul 
actualelor exigențe ale munc i 
de educație în rîndul studenți 
lor. Aceasta nu pentru că ne-ar 
fi lipsit potențialul necesar c 
pentru că nu ne-am ap'ccat eu 
destul discernâmînt asupra a 
ceea ce vrem să facem, urmă
rind prin ce mijloace și cu ce 
eficiență dorim să realizăm țe
lurile educative propuse. Con
știenți de aceste lipsuri ne ex
primăm convingerea fermă că 
ele nu vor mai dăinui în acti
vitatea noastră și că întbună- 
tățindu-ne stilul de muncă in 
cadrul comitetului dc partid pe 
institut, al organizațiilor c'e 
partid, de sindicat și de tineret, 
vom realiza un cadru propice 
pentru desfășurarea unei munci 
mult mai pline de conținut și 
eficiență".

un profil moral, politic și pro
fesional superior, să posede un 
înalt simț a] răspunderii, pa
siune pentru dreptate și ade
văr, să fie intransigent dar și 
imparțial. De aceea, se pune cu 
acuitate problema ridicării con
tinue a nivelului de pregătire 
politică și ideologică pentru fie
care lucrător din justiție, ten
dința spre autodepășire trebuind 
să fie și in acest domeniu tră
sătura esențială, permanentă.

Din cuvîn'u! procurorului șef 
a' Procura furii locale Petro
șani am mai reținut remarca 
la insuficienta responsabilitate 
civică a unor cetățeni — chiar 
a unor persoane cu munci de 
răspundere — privind demas
carea cu exigență și curaj a 
unor fenomene antisociale, in
fracționale. neajutînd în felul 
acesta organele de judecată, 
dimpotrivă, ounîndu-le adesea 
pe piste greșite.

Tovarășul Divid Maniu a 
subliniat — ?a și tovarășii Va
sile Oros. David Gavrilă și Du
rei Vladislav — necesitatea u- 
nOr acțiuni comune de educare 
a maselor, organiz de periodic 
— în mod științific, la nivel că
lii civ corespunzător — prin ca
re să ii se explice oamenilor, 
pe înțelesul lor. diferite’e for
me de prevenire a unor ma
nifestări antisociale, gravitate ■ 

ir. cauzele care le generează 
'onsecințele ce decurg din eb 
Xsemenea forme de educare — 

v iriate și accesibile mareltr 
public — ar putea fi : simpo/â- 

■ "ie. conferințe, discuții la le
ul de muncă, consultații ju- 

ridi ?, citirea unor articole din 
zia-e și reviste, alte mijloace 
interesante și ef’ciente. T,rgaîi- 
tat^a socialistă este una pen
tru toii și trebuie respectată 
deoov’-ivă. de fiecare cetățean

tării.

factorilor pentru îndeplinirea 
sarcinilor de plan, vorbitorul 
a arătat că nu poate fi admi
să poziția acelor comitete de 
direcție, din sectorul minier, 
care găsesc drept justificări 
pentru unele rămineri in ur
mă măsurile luate pentru a 
se asigura in viitor trecerea 
Ia regim de lucru redus. Dim
potrivă, cauzele constau în 
faptul că. acolo unde s-au în
registrat rămîneri în urmă, a 
fost desfășurată o slabă acti
vitate politică, de mobilizare 
a energiilor colectivelor de 
muncă, de formare și dezvol
tare a conștiinței partinice a 
comuniștilor, a tuturor sala- 
riaților.

In încheiere, tovarășul Ște
fan Almășan și-a exprimat 
convingerea că. în lumina 
prețioaselor indicații ale con
ducerii superioare de partid, 
a măsurilor de înaltă valoare 
teoretică și practică propuse 
de secretarul general al parti
dului, tovarășul NICOLAE 
CEAUȘESCU, comitetul muni
cipal de partid, organele și 
organizațiile de partid, comu
niștii, oamenii muncii «lin Va
lea Jiului nu-și vor precupeți 
eforturile pentru tradu«er»-a in 
viață a sarcinilor ce le sint 
trasate, contribuind la forma
rea omului nou eu o i naltă 
conștiință socialistă, la edifi
carea societății socialiste mul
tilateral dezvoltate.

Analizând activitatea politico- 
ideologică desfășurată de Comi
tetul municipal de partid, de 
organele și organizațiile de 
partid din Valea Jiului, in spi
ritul cerințelor puse de condu
cerea partidului, adunarea de 
activ a evidențiat acțiunile ini
țiate. măsurile întreprinse pen
tru ridicarea calitativă a între
gii munci de partid, în scopul 
mobilizării colectivelor de mun
că la înfăptuirea sarcinilor e- 
conomice și social-culturale ce 
au stat în fața oamenilor mun
cii din municipiu. Roadele acti
vității ideologice, politice și 
cultural-educative sint materia
lizate in succesele economice a- 
le colectivelor de muncă, in 
hărnicia, dăruirea și in devo
tamentul oamenilor muncii din 
municipiu față de cauza con
strucției socialismului.

Adunarea a evidențiat preo
cupările organelor și organiza
țiilor de partid de a perfec
ționa activitatea de infmmare 
a comuniștilor și a celorlalți 
oameni ai muncii asupra poli
ticii partidului, de a pune în 
dezbaterea plenarelor comitete
lor de partid și a adunărilor 
generale problemele ce!«> mai 
actuale ale vieții de partid și 
ale colectivelor de muncă. De
osebit de rodnice s-au dovedit 
recentele dezbateri ale activi
tății ideologice care s-au soldat 
cu numeroase propuneri și mă
suri în vederea perfecționării 
muncii de educare comunistă.

Dezbaterile au relevat in a-
• c; .și imp că pregătirea temei
nică a adunărilor de partid, 
transformarea lor in adevărate 
școli ale educației comuniste, 
combative, așa cum cere secre
tarul nostru general, nu au stat 
in atenția tuturor organelor de 
partid. O slabă combativitate a 
caracterizat și recenta adunare 
:: activului comitetului de partid 
de la mina Dilja, care nu a 
luat atitudine critică față de 
neajunsurile in activitatea comi
tetului de direcție, a președin
telui acestuia, ing. Mircea Po
pescu. neajunsuri care se răs
frâng negativ asupra activității 
economice a exploatării. C aren
țele privind conținutul educa
tiv al unor adunări generale 
s-au reflectat negativ in con
duita unor comuniști, in lipsa 
lor de combativitate față de 
abaterile statutare. Lipsa spiri
tului critic, a fermității comu
niste s-a manifestat bunăoară 
în adunările de partid din orga
nizațiile de bază de la secția 
tehnico - administrativă a 
U.U.M.P.. O.C.L. A. men tara, 
C.L.F., O.C.L. Produse indus
triale. Inspectoratul de igienă 
și protecția muncii. Organiza
țiile de partid din unele între
prinderi și instituții nu fac to
tul pentru stimularea criticii .și 
autocriticii, pentru combaterea 
manifestărilor de gîtuire a cri
ticii din partea unor cadre cu 
funcții dc răspundere — cu de 
exemplu tov. Gh. Gălan, direc
torul i.G.L. și Eugen Colibabu, 
directorul S.C.S.M

Referindu-se la cerințele * *po- 
ririi rolului educativ al adu
nării generale, iov. Andrei Col- 
da. secretarul comitetului de

Dezbaterile s-au oprit asu
pra sarcinilor de mare răspun
dere ce revin organiza'iilor de 
pa~Ad și de masă în domeniul 
muncii politico-educative. mai 
ales j! muncii politice de ia om 
la om. pentru dezvoltarea con
științei socialiste a maselor, 
a răspunderii lor față de înde
plinire;'. sarcinilor profesionale
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Telejurnalul de noapte. 
— Sport.

Concert simfonic: Mo
zart — Trilogii! finală.

Film serial pentru tine- 
„Planeta gigMiți.

Festivalul „Călușului ro
mânesc" — Slatina 
1971.

Autografe muzicale.

Telejurnalul de seară. 
Reportajul săptăminn : 
Anlilniri la Tunis".

care a fost primit, 
toate coordonatele 
do fabrici sint tu

se poate calcula u- 
incalcă legile anti-

Sport : I-'olbal — Petro
lul — Sport Club Ba
cău.

Film artistic „.Maria 
Stuart" cu Katherine 
Hepburn, FTetlerich 
March. Regia John Ford. 
Premieră pe țară.

observații asupra 
Jupiter de 12 ore : 
spectrală de hidro- 
fost descoperite ci-

o înălțime 
Asemenea 

fost lansate deja 
Zeelande 

balon

Viața satului.
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CIUNGE 
student

contrariu, 
de comandă 
substanțe, 
congres au MUZEUL \ 'INULUI

Deschiderea emisiunii.

PĂRINȚI IN BĂNCI

hâr-
nos-

vor lupta penlru

spunea că băieții

G ruber, 
Ilia, D.

Buzdugan,

Gruber,
Mură- 

CartacoT,

vinicoleti te le

Laserul
de aer

■■

V 
■

Autoritățile orașului Duis
burg (R.F.G.). unde se află 
15»» de întreprinderi indus
triale, au hotărit să intro
ducă un sistem automat de 
controlare a compoziției ae
rului ri'Pirat de locuitorii 
acestui oraș. Penlru aceasta 
este folosit un laser și o ca
meră de televiziune; la erul 
captează impulsul luminii, 
iar camera înregistrează e- 
coul" luminos reflectai de fu-

mul coșurilor; cu cit acesta 
este mai puternic, cu a'.il 
aerul este mai poluat. Un o- 
riginal locator mobil înscrie 
pe o bandă magnetică forța 
semnalului reflectat și direc
ția din 
Întrucât 
coșurilor 
născute, 
șor cine 
poluare.

Sticlele 
zburătoare

de mii de sticle brâz- 
mările și oceanele, 
dintre ele indică di- 
curenților marini. Me

ii invidiau pe o- 
i ii- 

cu nerăb- 
chiniiștii \ or 

ei cec a a- 
de cu- 
.sticla 

care de fapt este 
din plastic ini- 

la gaze. Evident, 
să fie echilibrată

Sute 
dează 
Multe 
recția
tcorologii 
ccanologi pentru această 
venție si așteptau 
dare ziua ci nd 
născoci si pentru 
semănător. In sfirșit. 
rind a fost inventată 
zburătoare" 
o conductă 
permeabilă 
ea trebuie 
— să nu zboare in straturile 
superioare ale atmosferei, ci

să se mențină la 
stabilită dinainte, 
sticle au 
deasupra Noii
Antarcticii. Un 
plastic cu un diametru de 
3 m. umplut cu heliu, a bă
tui recordul: un an întreg 
el a survolat emisfera sudică 
la înălțimea de 16 km având 
atîrnat de el o nacelă cu 
aparate care transmiteau pe 
pămînt date despre curenții 
orizontali din atmosferă, 
proape necunoscuți pină 
cum.

boreală 
pe Jupiter?

Planeta Jupiter este un iz
vor puternic de iradiații in
tr-un diapazon de 10 cm. 
Caracteristicile tehnice ale a- 
cestor iradiații nu permit în
cadrarea lor ca iradiații ca
lorice. Izvorul lor, după cum 
consideră specialiștii, ar pu
tea fi o deviație in magni- 
tosfera planetei. O confirma
re a acestei ipoteze ar pu
tea-o constitui aurora borca-

lă. asemănătoare cu 
restră. dar care nu 
observată pină acum 
piter. Un om de Știință 
Texas (SA’.A.) a efectuat un 
ciclu de 
planetei 
in linia 
gen au 
leva schimbări care ar alesta 
existența aurorei boreale pe 
Jupiter.

Șoareci care fug 
de întuneric

Șoareci care fug speriați 
de colo pină colo, intr-o în
căpere întunecoasă, existau 
dcobicci numai in poveștile 
de groază. Această imagine 
s-a dovedit insă a corespun
de realității după cum s-a 
putut afla la cel dc-a) 25-lea 
congres al „Uniunii interna
ționale a științelor fiziologi
ce*.  care a avut loc recent 
la Miinchen. Participant» Ia 
congres au discutat rezulta
tele unor cercetări america
ne, după care substanța de 
curind descoperită, „scotopho- 
bin", declanșează la animale 
stări de spaimă. .Această 
substanță a fost extrasă in 
cantități minime din crcie-

rul a peste 4 000 de șobolani, 
cărora le fusese in prealabil 
îndepărtată printr-un 
nament 
născută 
Ori de 
injectau 
șoareci, 
gă din Iu mină, 

transfor- 
datorită 

» a| inis- 
I’artici- 

i acordat

anire- 
special predilecția in- 

pentru întuneric, 
cite ori cercetătorii 
scotophobină unor 

aceștia căutau să fu- 
intuneric in

Predilecția lor se 
mase in 
efectului 
terioasei 
panții la
o deosebită importanță aces
tei noi descoperiri. Fiziolo
giei. care se ocupă cu pro
cesele vitale ale corpului o- 
mului și animalelor, i se des
chid astfel căi cu totul

Cursuri de menaj 
pentru copii

„Copiii nu au ce căuta in 
bucătărie", preconizau buni
cile noastre. Intre timp, s-au 
schimbat părerile și in acest 
domeniu. La Stuttgart (Repu
blica Federală a Germaniei), 
copiii pot urma in timpul 
vacanțelor un curs de bucă
tărie al .întreprinderilor teh
nice". Cei mai tineri „bucă
tari" sini in vârstă de opt 
ani, cei mai mari, «le 14. De 
cițiva ani. întreprinderea res
pectivă organiza deja cursuri 
de cofetărie penlru co
pii. in perioada dinaintea 
Crăciunului. Acum, ei urmea
ză să învețe și noțiunile de 
bază ale gătitului. In special

mamele care au o activitate 
profesională sint recunoscă
toare pentru această posibili
tate. deoarece au interes ca 
copiii să devină cit mai cu- 
rind independenți. Profesoara 
nu se poate plînge de lipsa 
de interes a tinerilor „bucă
tari". Chiar in a treia zi de 
curs, copiii au pregătit chif- 
teluțe cu sos alb. macaroa
ne și salată verde. Desigur 
că. cu acest prilej, a mai dis
părut si o altă prejudecată 
din vremea bunicii : Ia cursul 
de menaj din Stuttgart, bă
ieții prăjesc, frâmintă și a- 
mestecă cu același entuziasm 
ca și fetițele.

AZI,
ÎNCEPE CAMPIONATUL
DIVIZIEI B
LA BASCHET

Azi se dă startul într-o nouă 
ediție a campionatului diviziei 
B de baschet masculin. Ir.ce- 
pînd cu acest an competiționul, 
campionatul diviziei B are o 
nouă desfășurare față de anii 
precedenți. Astfel, echipele au 
fost împărțite în serii de vile 

uimind să se des- 
formâ de etape 
in patru tururi, la 
date: tirul 1

5, meciurile 
fășoare sub 
săplămînale, 
următoarele 
septembrie — 10 octombrie 
(în aer liber); turul II, 14 
iembrie — 12 decembrie 
(în sală) ; turul III, 27 februa
rie — 26 martie 1972 (in sală): 
turul IV, 23 aprilie — 21 mai 
1972 (în aer liber).

Echipa Știința 
parte din scria 
de formațiile : 
(acu promovată 
Știința Mediaș, 
va (fosta Universitatea), 
sli actorul Arad și Utilajul Ti
mișoara. Cu excepția echipei 
Olimpiu Sibiu, toate celelalte 
componente ale seriei a 11-a au 
jucat și anii trecuți împreună. 
Desigur, este foarte greu de 
făcut pronosticuri de pe acum 
asupra rezultatelor ce vor fi 
abținute în acest campionat,

Petrosam face 
a II->. alături 
Olimpia Sibiu 
în divizia B), 
Rovine Craio-

Con-

PETROȘANI — 7 Noiembrie: 
Bătălia de pe Nerctva, seriile 
1 și II (9—12 septembrie): Re
publica : Turnul de aramă (9— 
12 septembrie): LONEA — 7 
Noiembrie : Primul curier (9— 
12 septembrie); Minerul : In 

dr. Mabu- 
ANINOA- 

Brabant 
BARBA-

eh;, rele invizibile ale 
se (9—12 septembrie): 

Genoveva de 
septembrie):2

1 : Vagabondul, seriile I și
10—12 septembrie); VUL

CAN : Dâ-i înainte cowboy 
(9—12 septembrie): LUPENI 
— Cultural : 100 de dolari pen
tru șerif (8—12 septembrie).

LOCATARII DIN PETR1LA
AȘTF.APTA UN RĂSPUNS

Atribuțiile împuternicitului 
asociației de locatari sini sta
bilite precis in slutului tip al 
asociației și ele sint cunoscute 
Ja ora actuală de către toți lo
ts tarii.

Printre acestea, paragraful 
literei d. al articolului 28, pre
vede obligația împutemic-i’u'ui 
asociației de a da lămuriri la 
cererea locatarilor, asupra mo
dului cum au fost determinate 
sumele de plată pentru cheltu
ielile comune și alte sume da
torate de locatari, asociației.

Cu toate că aceste probleme 
tint stabilite .ș: cunoscute, r.u 
toți imputerniciții asociațiilor 
respectă obligațiile ce ie revin 
Ir. calitatea pe care o au, rupt 
care creează neajunsuri in bu
nul mers a) activității asuvidijei 
respective și generează nume
roase nemulțumiri șj reclama
ți; din partea locatarilor.

Printre cei care nu-și fac 
conștiincios datoria se numără 
și tovarășul Gheorghe Motea, 
împuternicitul asociației de lo
catari din orașul Petrila.

Nu o dată cetățenii din car
tierele 7 Noiembrie, 8 M._ t e,
Eminescu și strada Republic"! 
s-au adresat organelor : «ale 
ș; municipale cu diferite pro
bleme pe care asociația awa 
datc.-ia să le rezolve. Cele mai 
multe dintre sesizările făcute 
sc-.n u faptul că tovarășul 
Gheorglie Motea nu-și îndepli
nește -l. ce-i .v -a
impute: nici: desemnat in conuî- 
țiile ari. 15 litera d. de către 
aduna.ta gcriermâ c iucata;;lur.

cetățenilor nu a fost 
considerare de către 

ba mai mult, a 
procedeze la fel 

uneori 
care

Opinia 
luată în 
cel în cauză, 
continuat să 
cu înainte, uneori răfuindu-se 
cu oamenii care au îndrăznit 
să spună că dumnealui nu-și 
face datoria.

Că lucrurile stau așa și la 
ora actuală, ne-o confirmă din 
nou locatarul Anibal Bărbules- 
cu din cartierul 8 Martie bloc 
12 ap. 21 oraș Petrila, care ne 
aduce la cunoștință 
tovarășul G. Motea 
toria in serviciu .și 
la față de locatari.

Intr-una din diminețile lunii 
trecute împuternicitul asociați
ei s-a prezentat la domiciliul 
lui A. Bărbulescu cerîndu-i so
coteală penlru că a sesizat or
ganelor locale că locatarii sint 
nemulțumiți de modul cum a- 
sociația încasează taxele pentru 

pă caldă. Cetățeanul a promis 
că va trece pe la biroul asoci
ației pentru a clarifica acolo 
problema pe baza fișelor de în
casare. Și după ce s-a odihmt 
omul, căci venise de la șut, s-a 
prezentat la asociație. Dar to
varășul Motea nu era ac-aio. O 
tovarășă l-a informat câ împu
ternicitul este plecat pe teren, 
să verifice cecul.

Intr-adevăr tovarășul Gheor- 
ghe Motea iși efectua munca 
de teren și verificarea cecului, 

’ dar nu acoto unde trebuie, ci 
■a restaurantul Carpați din 
Petroșani, unde, în jurul orei 
11. con urna băuturi cu alț; pri
eteni.

defec- 
locuin- 
se dc- 
penti ulocului 

necesare, inuti- 
obiigații nu-i 
Dacă 'ocularii

modul cum 
Lși face da- 
se compor-

Acest caz nu este singular. 
Alte scrisori și declarații ale 
locatarilor vin să confirme mo
dul cum se comportă tovarășul 
Motea in serviciu.

Cînd este sulicilat de rei-'ițeni 
pentru remedierea unor 
țiuni la instalațiile din 
țe, dumnealui refuză să 
plaseze la fața 
a lua măsurile 
vînd că aceste 
revin dinsului.
cer lămuriri și explicații pentru 
taxele mari încasate, dumnea
lui justifică că așa prevede le
gea nr. 10.

Serviciul și-l face după „pro
gramul*  său, mai mult pe te
ren, în localuri, :ar problemele 
asociației sini lăsate pe se una 
sal.iria’.elor, care, se descurcă și 
ele cum pot.

Pe bună dreptate se întreabă 
locatarii in scrisorile și .rec-L- 
niațiile adresate organelor lo
cale și municipale, de ce nu 
csle tras la răspundere tovară
șul Gheorghe Motea pentru fe
lul cum muncește și se com
portă ?

Ce părere are Comitetul aso
ciației de locatari de la Pel: 
la, care a încheiat conli jclul de 
muncă al împuternicitului, fi
indcă statul prevede și desface
rea ’ui. dacă împuternicitul 
nu-și îndeplinește ubliga'ii’e?

Cetățenii din orașul Petrila 
așteaptă un răspuns clar in a- 
ceastă problemă pe baza mă- 
surilor luate de Consiliul popu
lar.

C. H.
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tru copii.

asupra • âștigătoarci serici. A- 
c-easta cu atît mai midi, dacă 
ne gândim că majoritatea for
mațiilor sînt de valori sensi
bil egale și își cunosc bine for
țele din anii precedent.:.

Discutînd cu antrenorul Ști
inței Petroșani despre stadiul 
de pregătire a echipei pe cure o 
conduce, ne
au atins o formă corespunză
toare și că 
obținerea unor rezultate onora
bile. In acest campionat, pro
fesorul Teodor Szilagy se bazea
ză pe un lot de jucători caro 
are următoarea componență t 
Bochiș, lanoșiga, David. Șturek. 
Gh. 
C.
rețu,
Szilagy. l'occl, Afioarei, Dondo- 
iescu. Teear. Antrenorul echi
pei Știința speră ea împreună 
cu elevii săi să ofere număi 
meciuri frumoase spec tatorilor și 
să obțină rezultate dintre cele 
mai bune, Xceasta depinde în
să în mod hotărîtor de conști
inciozitatea fiecăruia la antre
namente, de hotărirea si dăru
irea in teren. Le dorim baschet
balist ilor de 
șa ni să fie...

Înconjurați de dragostea 
tregului popor, bucurîndu-sc de 

a părintească a partidului 
guvernului, pompierii patri- 
noastre sînt conștienți de 

răspunderea ce le revine pen
tru îndeplinirea misiunii ce li 
s-a încredințat. Această răspun
dere a fost demonstrată cu pri
sosință in perioada inundațiilor 
din primăvara anului trecut, 
cînd, în momente grele pentru 
întregul popor, la chemarea or
ganelor de partid și de stat, 
militarii pompieri sprijiniți de 
formațiile civile de pompieri, 
au acționat cu mult curaj și 
spirit de sacrificiu pentru a di
minua pagubele provocate de 
revărsarea apelor, spre a salva 
și pune 
me.nUor, 
sonal a!

Odată 
flonrea 
le paza 
fost organizată jx*  baze noi. O 
caracteristică a muncii de pază 
contra incendiilor în anii pute
rii populare este orientarea ei 
In primul rînd spre activitatea 
de prevenire, recunoașterea și 
înlăturarea cauzelor ce provoa
că incendii, înainte 
să producă pagube 
și chiar pierderi de vieți ome
nești. Spre îndeplinirea acestor 
sarcini sînt orientate principa
lele efor’uri ale tuturor pompi
erilor, ale comisiilor de pre
venire și stingere a incendiilor 
in primul rînd.

Pe linia muncii de sprijinire 
și îndrumare a activității do 
prevenire a incendiilor, merită 
a fi evidențiată activitatea pre
ședinților și comisiilor tehnice 
-de prevenire și stingere a in-

loan
• onsiliului 
președinte 
Gheorghe 
comisiei.

Ia

la adăpost viețile 
avutul obștesc și 
cetățenilor.
cu dezvoltarea și 

patriei noastre socialis- 
conlra incendiilor a

c-endiilor d>- la obiective și lo
calități din municipiu ca ing 
Iulian Costescu, director lehnic 
la E.M. Lupeni. Dumitru Veles- 
cu. secretarul comisiei tehnice 
P.C.I. a E.M. Lupeni, ing. Ale
xandru Tolvay. președintele co
misiei tehnice a U.U.M.P., Iosif 
Ledrer, membru ai comisiei teh
nice coordonatoare de la Cen
trala cărbunelui Petroșani, A- 
Icxandru Ric/a, inspector P.C.I. 
la (Sentrala cărbunelui, 
Mischie, secretar a] 
popular municipal, 
al comisiei P.C.I. și 
Cost ea, membru al
Ioan Chirițoiu, șef F.C.P.
E.M. Petrila care depune o ac
tivitate intensă pe linia preve
nirii incendiilor și a pregătirii 
formației ocupi nd locul 1 la 
concursurile profesionale. Vasi- 
le Costca, Aurel Diaconescu, șc- 
f; grupe la E.M. Petrila, loan 
Varga șef F.C.P. ia E.M. Lupeni 
ing. șef Toan Bâlănescu. preșe
dinte al comisiei tehnice P.C.I. 
E.M. Lonea și loan Mărgulescu. 
șeful formației P.C.I., Vasile An
ton, șef F.C.P. la E.M. Aninoa- 
sa, Viorel Lucaci, șef F.C.P. la 
E.M. Paroșeni, Bic Cerna, șef 
grupă la E.M. Lonea, Gheorghe 
Alexandru, șef grupă la 
Uricani.

Pompierilor români ie 
scumpe mărețele realizări 
socialismului făurite prin 
nicia și talentul poporului
leu condus de Partidul Comu
nist Român. De ziua lor. ei își 
manifestă hotărirea de a mun
cii și de a lupta cu eforturi spo
rite pentru perfecționarea ne
contenită a pregătiri: lor pro
fesionale, îmbunătățirea calită
ții muncii de prevenire, execu
tarea ireproșabilă a tuturor mi
siunilor încredințate de partid 
și guvern.

Omenie
Cu puțin timp in urmă 

Ana Salomic din Vulcan a 
suferit un accident. Aflîndu- 
se in drum spre casă, lipsită 
de puteri datorită virslci 
înaintate, A. S. a căzut și și-a 
pierdut cunoștința. Un grup 
de cetățeni a transportat-o 
de îndată la spital unde fe
meia a primit îngrijirile me
dicului. Re< cnl, pe adresa re
dacției a sosit o scrisoare 
prin care sînt exprimate mul
țumiri ații personalului medi
ca.) de la spital pentru buna 
îngrijire, cit și cetățenilor 
care au dovedit un gest atît 
de uman, acbrdîndn-i primul 
sprijin.

E.M.

Anumite școli din India au 
instituit un regulament in
teresant al jocului de hokei 

ia>-bă penlru elevi. Dacă 
elev absentează de la lec- 
din cauza antrenamentu- 
la hokei, unul din părin- 
săi trebuie să-i ia locul 
clasă.

De curfnd a fost deschis 
in galeriile subterane de lin
gă Turnul Eiffel un muzeu 
al vinului. Gu’eria. care are 
o lungime de 1.5 km și a fost 
construită în secolul al XV- 
lea. este străjuită de figuri
le de ceară ale marilor 
meni glorificat

Franței. In diversele încă
peri ale galeriei se află obi
ecte pentru prepararea ou
lui : teascuri, butoaie, 
te pentru apreciere? 
vinului, sticle 
joritate produse j 

de sticlă Chateau
Iul al XVI 11-lea. 
tea. pe atunci, a 
de Pompadour.

i ilara- 
tăriei 

vechi, in ma
il e uzinei 
i din seco-

propriela-
i marchizei

nota Prinsă cu ocaua mică
Maria 

mană la 
gul din

Soare este bar- 
restaurantul Parin- 
carticrul Aeroport 

Petroșani. I’înă acum a tră
it in anonimat. Dar tot mu- 
surînd eu paharul la bău
tură ce s-a gindit ? la să 
încerc și eu ca „ăia ce dau 
mai puțin și primesc mai 
mult" ! Poate merge ! Și, a 
mers.

Așa a inccpul să servească 
cu lipsă la gramaj. Ce, pui
cii ubservau ehenții că toa» 
lăsa și apă în pahare ?! Și- 
apoi iuțeala de mină... Cit 
face să le specia izezi in miș
cări, pentru ca cei servi,; să 
nu bage de seamă ' Și Ma
ia. Soare s-a specializat. Pu
tea concura cu Iozefini, sau 
cu oricare alt marc scamator 
dacă n-ar mai fi pe lume și

ceasul rău și zi-
bat-o s-o bală 1 
mers bine pină 
seri cînd Petru

de

un

nenorocul și 
ua proastă.

Toate au 
acum cîteva
Pop și Cornel Ardeie.m 
la E.M. Dîlja au intrat la 
ora 18,30 să serveusci 
păhărel. Au cerut j.imemi
frumos 100 grame rom și l’»0 
de rachiu alb. Fiecare cu 
preferința lui. Barman,i .mn 
a pus ochii pe ei și a luat 
comanda, le-a și .. mpil' d n 
gramaj citev.i linii.

Tocmai atunci aii r.tral și 
tovarășii Emil Dclurințu, Du
mitru lancu și Mihai < h’rilă. 
responsabili ai echipelor de 

onlro] obștesc care s-uu a- 
d resat celor doi :

— Nu serviți vă rog, vrem 
să măsurăm cantitatea. Și 
au măsurat-o. Dintr-un pa-

d n

har lipsea 25 gr. la rom iar 
din altul 8 gr. la rachiu. In 
fața realității barmana se 
justifica: _am scrv-.i rachiu 
alb de 3 lei tov-r-.șe. N-am 
avut cu ce să-l masor*.  (N-a 
avut, dar dăduse ma’ pu
țin și luase mai mult» Se 
scuza zii iad că omul mai gre
șește. Dur echipa de contrei 
obștesc n-a ii'rlaî-u. După ce 
a făcut cunoscută această 
culpă tovarășului Voicu l 
gur. responsabilul unității 
chipa de cont roi obștesc 
întocmit procesul verbal 
constatare. B u mana 
cu ocaua miră, l-a 
rccun< si indu-și vina.
fu) unității a refuza' 
pună numele Pe hirf.-

Acest exemplu du ■ I

e- 
a 

de 
prinsă 

semnat, 
da.- șe- 

să-și

a controlului obștesc 1-a dat 
dumnealui salariați’or din 
subordine.

Dar faptele sini fapte. E- 
le trebuie sancționate pe mă
sura gravității și a pericolu
lui social pe care-1 reprezin
tă. Despre etica profesională 
preferăm să nu mai vor
bim.

Și fiindcă cele relatate sînt 
aduse la cunoștința condu
cerii T.A.P.L. Petroșani, aș
teptăm acum să jfiăm ce 
..gramaj- i s-a serv ! Larmu- 
nei Maria Soare pentru „ciu
peală*  și responsabilului res
taurantului Paringu! penlru 
..protoculu’ și schimbul Te a- 
hiabililăfi" fa'ă de echipa de 
control obștesc.

Miron JIA NU

De profesie... 
„drumeț"

La 20 de ani, u virată cînd 
numeroși al ți tineri muncesc 
cu sirguință pentru a fi de 
folos societății. Ion Pușcaș, 
din Petrila, se ține de... dru
meții clandestine. Print;-? 
împrejurare neclar if icatâ, dru
mețiile și le-a început dm 
București. (Greu de crezul că 
pină acolo a ajuns pe o caic 
cinstită). Deci, în 7 februa
rie, București — Constanța; 
in 11 februarie. Constanța — 
București ța constatat că li
toralul nu era in sezon și s-a 
înapoiat); in 13 februarie. Bu
curești — Izvorul Oltului. Din 
nou cîleva zile neclarifica’.c, 
apoi. 17 februarie. Cluj — 
București. Ultimele două că
lătorii clandestine au drept 
stație de plecare tot Bucu- 
rcșliul (18 martie București 
— Brașov și 7 aprilie Bu
curești — Turnu Severin).

E firesc câ după alîiea că
lătorii urmează meritata c- 
lihnă și bineînțeles, plata ’ 

Aceasta din urmă se ridică 
la 841 lei despăgubiri fala 
de C.F.R, Odihna înseamnă 
121 zile închisoare contj-aven- 
țională, timp în care, sperăm, 
drumețul \a judeca de unul 
singur dacă nu era mai bine 
ca în tot acest timp să facă 
ce făceau miile de tineri de 
vîrsta lui, care, angajați în 
cîmpu.] muncii, aduc un evj- 
d- nt folos societății deși au 
numai 20 de ani.

0 simplă 
bagatelă ?

Este e\ idem că nu pentru 
valoarea pagubei a fost con- 
G .mnat Constantin Toniescu, 
de origine din Vîlcea, la 1 
an și 3 luni închisoare corec- 
tională. De profesie conducă- 
• tr auto, „temerarul" vilcean, 
du iă ce a chefuit la cabana 
Peștera Bolii, s-a urcat la 
vo'.m in stare de ebrietate 

accidentul nu a întîrziat. 
P tguba ? 92 de lei ! Conse- 
.ntele ? După cum am amin

ti’. > sancțiune pe măsura 
faptelor ! 1 an Și 3 luni în- 
chLoare corecțională

Rămîne totuși, din cele de 
mai sus. ceva neclar. Oare 
crin ce miraculoase ’'mie 
-a fost siabî’ită p-acuba la o 
cifră atît de „rez mabi â" ? 
Oricum, c vorba do un auto
vehicul răsturnat lin cauza 
vitezei excesive. Nu cumva 
există printre anumiți func
ționari cî'.iva binevoitori ca
re vrînd <i-l scoată cu tot 
dinadinsul pe Tomescu bas
ma curată au raportat drept 
pagubă, o bagate'â de . 92 
de ’ei ?

Fără 
aolauze

Cum a ajuns numi tu! 
Gheorghe Sâbău din Petrila 
în strînsă legătură cu Filar
monica din Timișoara, sau 
cu Teatrul de păpuși din 
.Alba Iul a ș» Teatru] de es
tradă din Deva, încă nu se 
știe. Cert e că. bucurîndu-se 
de creditul scontat, a deve
nit vânzător de bilete in con
tul acestora. Dornic de a 
juca rolul său propriu, prin 
care să se afirme. G. S. și-a 
însușit din biletele vindute 
suma de 2 590 lei.

Dar, se vede treaba că ușa 
cum nici pe scenă aceste per
sonaje nu rămin redescope
rite, nici în viața de toute 
zilele G. S. nu a jucat prea 
mult. Acum, cortine a căzwl, 
persons jele principale s-au 
retras pentru deliberai», iar 
întrepxinzătorwl vinxător a 
părăsi*  scena, iărS 80 ew.’«a- 
eft aplaone.
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Vizita delegației P. C. R
în Zambiaromân

DOLARULTodor Jivkov l-a primit
pe Maurice Schumann

Ș i

Vizita ministrului românin-

niponâ

★

Din presa străină
—♦—

Dună eliberarea
ambasadorului

Jackson

păs-

STEAUA 1-1JIUL
vi

(Agerpres). — 
condusă de to-
Guinâ, meni-

tc-n- 
bara

In aceeași 
convorbirile 
franceze.

in rindul popu-

nordului și cen
s-a abătut vineri 

în

AFRICA"

omorîte. iar alte patru 
rănite. La Roma, datorită 
torențiale, numeroase car- 
periferice, precum și in-

BONN 11 Arerpres — I -. 
cadrul vizitei oficiale pe care 
a întreprins-o in R. F. a Ger
maniei, președintele Comitetu
lui de Stat pentru Economia și 
Administrația IccnA. Petre Bla- 
pv ri. a fost vineri oaspetele 
landului Bavaria. La Munchen. 
Petre BLajovici a fost primi-, 
de primul ministru a! guvernu-

SOFIA 11 (Agerpres». — Pre- 
șed: tele Consiliului de Stat a! 
R. P. Bulgaria. Todo.- Jivkov. 
l-a primi*. sâmbătă pe ministrul 
afacerilor externe al Franței. 
N I o ; ? Schumann. Cu acest 
prilej, menționează agenția BTA. 
au fost examinate stadiul și 
perspectivele relațiilor dintre 
Bula aria și Franța, precum și 
probleme internaționale de
teres reciproc. Todor Jivkov a 
confirmat invitația adresată an
terior președintelui Franței. 
Georges Pompidou, de a vizita 
Bulgaria.

La întâlnire, care a decurs 
tntr-o atmosferă prietenească, 
eu participat ministrul de ex- 

Ivan Bașev. precum și 
iele oficiale care îl în- 

Maurioe Schumann.

bavarez, Alfred Go; 
primarul general al
H. J Vogel. Cu ao 
a-) fosî discutate posibiii- 

ie de dezvoltare și diverși-
- r - 
domeniul

dc j
lui.
lej
Uțili
flc.ire a relațiilor de 
re și cooperare în 
construcțiilor.

Sîmbătă. oaspetele 
plecat spre patrie.

Răspunzând unei întrebări 
puse de ziariștii francezi, adau
gă agenția. Todor Jivkov a 
subliniat că relațiile dintre Bul
garia și Franța evoluează bine. 
In ceea ce ne privește, vom 
depune și in continuare efor
turi pentru dezvoltarea legă
turilor tradiționale și a prie
teniei dintre Franța și Bulga
ria, dintre popoarele francez și 
bulgar.

Ministrul de externe francez 
a fost primit, de asemenea, de 
oreșed ntele Consiliului de Mi
niștri al Bulgariei, Stanko To
dorov.

LUSAKA II 
Delegația P.C.R., 
varâșul Nicolae 
bru al C.C. al P.C.R., care vi
zitează Zambia, la invitația 
Partidului Unit al Independen
ței Naționale (U.N.I.P.), a fost 
primită de către președintele 
Republicii, dr. Kenneth Kaunda. 
secretar general al partidului. 
Cu acest prilej, delegația P.C.R. 
a transmis președintelui Kaun
da un salut de prietenie și 
solidaritate din partea tovară
șului Nicolae Ceaușescu, îm
preună cu urările de prosperi

tate și progres pentru poporul 
din Zambia.

întâlnirea a prilejuit, totoda
tă, abordarea unor probleme de 
interes mutual privind întări
rea și dezvoltarea raporturilor 
de prietenie și colaborare din
tre cele două partide și popoa
re. corespunzător cauzei uni
tății tuturor forțelor care luptă 
pentru eliberare națională și 
socială, pentru apărarea inde
pendenței și cuceririlor demo
cratice, pentru pace, înțelegere 
între popoare și progres social.

-JrniKL

COPENHAGA 11 (Agerpres). 
— In continuarea vizitei pe ca
re o întreprinde în Danemar
ca, ministrul muncii al Repu
blicii Socialiste România, Petre 
Lupu, a fost joi oaspetele ora
șului Herning. Ministrul român

zi. au luat sfîrșit 
bulgaro-
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a vizitat cu acest prilej, obiec
tive industriale, culturale și so
ciale.

In cursul zilei de vineri, 
oaspetele român a fost pri
mit la Palatul Christiansborg 
din Copenhaga de primul mi
nistru danez, Hilmer Baunsga- 
ard. La întrevedere a luat par
te ministrul muncii danez, 
Lauge Dahlgaard. A fost pre
zent ambasadorul României în 
Danemarca, Gheorghe Ploeștea- 
nu. Convorbirea s-a desfășurat 
într-o atmosferă cordială.

In aceeași zi. au continuat 
convorbirile oficiale între cei 
doi miniștri ai muncii privind 
probleme de interes comun.

Comentariile după încheierea 
partidei atât de așteptată dintre 
Jiul și Steaua continuau pe mai 
multe planuri. Le-am ascultat, 
le-am alimentat.

-Atila timp cit elevii mei 
au practicat marcajul strict om 
la om. după cum le indicasem, 
le-a mers jocul și adversarul
— evident mai bun ca valoare
— nu s-a putut dezlănțui. Cînd 
insă și-au slăbit din vizor par
tenerii direcți de întrecere, 
gradul de periculozitate Ia 
poarta lui Suciu a crescut. Mai 
avem încă unele lucruri de pus 
la punct și echipa va merge. 
Rezultatul de egalitate este e- 
chîîabil". (Eugen Iordache, an
trenorul Jiului).

„Aveți o echipă . mai bună 
deci*, anul trecut, dar unii ju
cători sînt prea mult preocu
pați de picioarele adversarilor, 
scapir.d din atenție mingea. Cu 
un joa mai atent și mai ordo
nat. băieții dv. pot realiza des
tul de mult. Da. rezultatul este 
just, deși noi am avut mai 
multe ocazii și puteam învinge 
in repriza secundă--. (Gheo.-ghe 
Constantin, antrenorul secund 
al Stelei).

,In prima repriză Jiul a evo
luat superior Stelei, in partea 
a doua a meciului Steaua a 
fost maț bună : a legat mai 
bine jocul, s-a apărat organi
zat, a avut câteva ocazii bune 
de a înscrie. Mi-au plăcut foștii 
mei elevi, însă au -căzut- prea 
repede după pauză. In apărare 
l-am remarcat pe Georgevici și

Dodu. Păcat de autogolul 
Dodu. La înaintare n-am 

prea văzut pe nimeni. Steaua 
n-a jucat la valoarea ei reală. 
Mai bine s-au comportat lor- 
dănescu și Negrea, Sătmăreanu 
în repriza secundă-4. (Titus O- 
zon, antrenorul secund al echi
pei naționale).

.Dacă Jiul nu a pierdut, asta 
se daîorește ratărilor înainta
șilor militari și intervențiilor 
oportune ale lui Suciu. Aș zice 
că rezultatul e bun pentru Jiul, 
care nu s-a arătat periculos ca 
altă dată pe înaintare, iar în 
apărare a avut cîteva breșe, 
nespeculate de talentații Ior- 
dănescu. Năstase, Tătaru sau 
Aelenei. Ca valoare spectacu
lară. meciul a fost modest, cu 
unele nuanțe de violență din 
partea gazdelor, cărora bucu- 
reștenii ’e-au răspuns cu aceeași 
monedă. Arbitrajul mi s-a pă
rut corect, autoritar1* (Radu Ur- 
ziceanu. crainic-reporter, specia
list la revista -Fotbal-4).

-Dacă arbitrul nu dădea lo
vitura aia liberă, Steaua nu 
marca gol și Jiul avea acum 
6 puncte. Numai arbitrii ăștia 
ne mănâncă meciurile. împotri
va noastră fluierau imediat, dar 
împotriva lor — de loc14. (Cițiva 
spectatori).

,Ce să facă, fraților, arbitrii ? 
Să maree ei gol ? Jiul n-a tras 
decit două șuturi pe spațiul 
porții lui Coman i Dodu — gol 
și Georgevici — corner, pe când 
ei... Și ce ocazii clare au avut,

GRUPUL ȘCOLAR MINIER
PETROȘANI
anunță

CONCURS
pentru ocuparea postului de 
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dar Suciu a apărat foarte bine". 
(Alți spectatori).

Subscriem la toate cele redate 
pînă aici, exceptând opinia 
subiectivă a primului grup de 
spectatori. Și aceasta, din mai 
multe motive. Arbitrul a fost 
intransigent deopotrivă de am
bele părți. Jiul a înscris în mi
nutul 8. în urma unei lovituri 
libere i Libardi a pasat scurt 
la Dodu și acesta a marcat un 
gol mare, cu un șut năpraznic 
la păianjen. E drept că ega- 
larea a survenit tot datorită 
unei lovituri libere, în minu
tul 72 i Sătmăreanu a șutat pu
ternic, Stoker nu a intervenit, 
balonul a lovit bărbia lui Dodu 
și a căzut în poartă. Deci, și 
pentru Steaua tot Jiul a în
scris. Răzbunarea autogolurilor 
de la Cluj, probabil. Alte oca
zii : Jiul nimic in prima re
priză, Steaua nimic; Jiul — o 
presupusă ocazie, prin șutul- 
bombă al lui Georgevici (min. 
60). deviat în corner de Coman; 
Steaua — patru, prin Iordănes- 
cu (min. 57), Năstase (min. 60, 
62 și 75), ultima dată Suciu sal
vând magistral.

Apreciem că Jiul n-a jucat 
rău în meciul cu Steaua, că a- 
părarea și-a făcut, în general, 
datoria in fața unei înaintări 
de temut, dar linia sa de atac 
— mai puțin Stoian, care a 
muncit enorm — a evoluat șters, 
cu nerv dar fără clarviziune. 
Problema eficacității nu mai su
feră multă amânare, deși so
luția nu este de loc ușor de 
găsit. Steaua este echipa „forte" 
care „vine14. Are nume, are ta
lente, are cam tot ce vrea. In 
fața Jiuluâ însă a realizat pu
țin. Alte adăugiri : lume multă, 
timp frumos, teren bun, joc 
modest, arbitraj corect, rezultat 
echitabil. Și formațiile : JIUL i 
Suciu — ăeorgescu, Georgevici, 
Stoker, Popescu — Gligore (min. 
69 Urmeș), Dodu — Pe- 
ronescu. Stoian, Libardi Naidin. 
STEAUA : Coman — Sătmărea
nu, Smarandache, Negrea, Cris- 
tache (min. 82 Ciugarin) — 
Vjgu, Naom — Pantea, Iordă- 
nescu, Tătaru (min. 64 Aelenei), 
Năstase.

La tineret-rezerve i Jiul — 
Steaua 2—1.

Dumitru GHEONEA

MONTEVIDEO 11 (Agerpres). 
— Ambasadorul britanic la 
Montevideo, Geoffrey Jackson, 
eliberat joi de către Organizația 
clandestină de guerillă urbană 

„Tupamaros11, după o detenție 
de 244 zile, a părăsit vineri 
Uruguayul, plecind spre Londra. 
Pe aeroport, Jackson a făcut o 
scurtă declarație în care nu 
s-a referit, însă, la condițiile 
detenției și împrejurările pune
rii sale în libertate.

La Montevideo s-a anunțat, 
totodată, că președintele Uru- 

-.guayului, Jorge Pacheco Areco. 
a convocat, la cîteva ore după 
punerea în libertate a lui Jack- 
son, o reuniune extraordinară 
a comandanților forțelor arma
te, în cursul căreia s-a hotărî t 
ca forțele armate să înlocuiască 
poliția în acțiunile îndreptate 
împotriva organizației „Tupa-* 
maros".

După cum se știe, organizația 
..Tupamaros" care a răpit mai 
mulți diplomați acreditați ia 
Montevideo și oameni politici 
uruguayenî, continuă să dețină 
ca ostateci trei oameni de afa
ceri uruguayenî.

SANT1AGO DE CHILE — 
11 — Corespondentul Ager
pres Eugen Pop transmite : 
Naționalizarea cuprului și e- 
tatizarea unor importante 
sectoare ale industriei și sec
torului bancar, rechiziționa
rea întreprinderilor unde s-au 
constatat nereguli în produc
ție. dăunătoare economiei sau 
aprovizionării populației, au 
dus la amplificarea și conso
lidarea ariei proprietăți’ so
ciale.

Centrele puterii monopolis
te. lezate în interesele lor, au 
încercat și încearcă în conti
nuare să contracareze politi
ca guvernului, atît prin ob
strucții cu caracter economic, 
cit și pe planul vieții parla
mentare. Partidul național 
(de dreapta) a formulat in 
Camera Deputaților, o acuza
ție împotriva ministrului eco
nomiei, Pedro Vuscovic. în 
legătură cu pretinsul carac
ter ilegal a] unor măsuri de 
politică economică.

Metodele, acțiunile și sco
purile acestei escalade a re- 
acțiunii sînt demascate în
tr-o declarație a Comisiei po
litice a Partidului Comunist. 
-Partidul Comunist — se ara
tă în declarație — cheamă 
la menținerea unei atitudini 
de vigilență și alertează în 
fața fiecărui pas al elemen
telor ostile și la zădărnicirea 
conspirațiilor dușmanilor po
porului".

Acțiunile elementelor de 
dreapta au fost condamnate 
și la plenara federațiilor cen
tralei unice a oamenilor 
muncii din Chile (C.U.T.). 
Declarația plenarei înfierea
ză acțiunea Partidului națio
nal împotriva ministrului e- 
conomici, consideră a fi o i- 
lustrare a actualelor uneltiri 
ale dreptei împotriva cursu
lui politic din Chile și ex
primă sprijinul tuturor forțe
lor muncitoare pentru Pedro 
Vuscovic. Plenara a recoman
dat organizațiilor sindicale a- 
parținînd -de C.U.T să 
treze „o athudine de 
lență împotriva oricărei 
tative a reacțîunii de a
politica guverrrejui popul ir'4. 
A fost hotărâtă organizarea, 
în cursul sâptămînii viitoa
re, a -mui mase miting pen
tru exprimarea sprijinului a- 
cordat guvernului Unității 
Populare.

• Agenția TASS anunța ca 
Leonid Brejnev, secretar gene
ral al C.C al P.C.U.S., va face 
o vizită neoficială de priete
nie in Iugoslavia în a doua 
jumătate a lunii septembrie.

• Agenția TASS anunță că 
Willy Brandt, cancelarul fede
ral al R. F. a Germaniei, 
sosi Ia 1G septembrie in 
scurtă vizită în 
tru a se întâlni 
general al C.C. 
Leonid Brejnev.

U.R.S.S.
cu secretarul 
al P.C.U.S.,

@ Organizația 
greșul național pentru restabi
lirea relațiilor diplomatice în
tre Japonia și Republica Popu
lară Chineză" a dat publicită
ții un apel în care declară că 
recunoaște guvernul Republicii 
Populare Chineze ca pe singu
rul guvern legal reprezentînd 
China, se pronunță pentru a- 
brogarea tratatului încheiat de 
guvernul de la Tokio cu cian- 
kaișiștii. pentru încheierea unui 
tratat de pace cu R. P. Chineză 
și restabilirea relațiilor diplo
matice cu această țară.

Q La 10 septembrie, la pala
tul Consiliului de Miniștri din 
La Valletta (capitala Maltei), 
primul ministru. Dom Minto'ff, 
l-a primit pc ambasadorul Re
publicii Socialiste România în 
Malta, lacob lonașcu.

@ Reuniunea de la Djeddah, 
destinată aplanării conflictului 
dintre autoritățile de la Am
man și rezistența palestiniană, 
va începe la 16 septembrie — 
anunță sîmbătă ziarul egiptean 
...Al Ahram".

• Șantierele navale din Insu
la Lolland (Danemarca) au în
cheiat executarea comenzii po
loneze pentru construcția a 
cinci nave maritime. Recent a 
fost lansat la apă ultimul car
gou din această serie cu un de
plasament de 13 450 tone, trans
mite agenția PAP.

© Un puternic cutremur de 
pămînt a fost înregistrat vineri 
după-amiazâ în regiunea Ca
labria. Nu sînt semnalate vic
time. Mișcarea seismică a pro
vocat panică 
lației.

© Asupra 
irului Italiei 
seara o puternică furtună, 
cursul căreia trei persoane au 
fost 
grav 
ploii 
tiere 
teriorul aeroportului internațio
nal Fiumicino au fost inun
date.

Proiect de tratat privind traficul dintre
R. D. Germană și R. F. a

de tranzit al cetățenilor R.F. a 
Germaniei și al bunurilor din 
R.F.G. spre și din Berlinul oc
cidental.

După cum arată agenția 
A.D.N., guvernul R.F. a Ger
maniei a evitat pînă acum să 
ia o poziție față pe proiectele 
R.D. Germane, precum și față 
de o dezbatere pentru clarifica
rea problemelor concrete. Agen-

BERLIN 11 (Agerpres). — Se
cretarul de stat la Consiliul de 
miniștri al R-D. Germane. 
Michael Kohl, a înmînat secre
tarului de stat la Cancelaria 
federală a R.F. a Germaniei. 
Egon Bahr, la 6 septembrie, 
proiectul unui tratat între cele 
două state cu privire la proble
mele traficului, precum și al u- 
nul acord cu privire la traficul

Germaniei
ția subliniază că guvernul R.D. 
Germane va continua tratative
le la Bonn, la 14 septembrie, 
în speranța că și guvernul 
R.F.G. „va aborda realist pro
blemele ce-și așteaptă rezolva
rea pentru a putea fi încheiate 
în cel mai scurt timp posibil, 
înțelegeri ce se află în dezba
teri".

(SPECLALITATEA — ELECTROMECANICA SAU CON
STRUCȚII DE MAȘINI?

înscrierile se primesc pină in ziua de 15 septembrie 
1971.

Informații suplimentare — la secretariatul școlii, strada 
Republicii nr. 7. Petroșani, telefon 1574—1575.

CELELALTE REZULTATE: 
U.T.A. — A.S.A. 5—1 și Rapid 
— Dinamo 2—1. U.T.A. a luat 
conducerea clasamentul ui. Eta
pa a V-a este programată du
minică 26 septembrie. Jiul pri
mește. la Petroșani, replica 
U.T.A.-ei.

încă de pe acum se pot analiza consecințele probabile 
ale măsurilor anunțate de președintele Nixon asupra eco
nomiilor țărilor africane.

Pe termen scurt, în afara dezordinii cursurilor, efec
tul ccl mai sigur va fi creșterea dificultății penetrației 
produselor africane pe piața nord-americană. Prețul de 
vînzare va spori, nu numai în raport cu dolarul (fără în
doială, cu aproximativ 10 la 6Ută, potrivit primelor cursuri), 
ci și cu taxa specială de 10 la sută, în cazul în care pro
dusele nu fac obiectul unor conțingentări. Această măsură 
se aplică tuturor importurilor străine, dar producătorii din 
lumea a treia, și în special din Africa a căror .poziție co
mercială este cea mai fragilă, vor fi cei mai atinși. Pentru 
a încerca să se mențină, aceștia vor fi tentați să reducă 
prețurile de vînzare, ceea ce înseamnă implicit reducerea 
beneficiilor și frinarea creșterii salariilor în Africa.

In schimb, industriașii americani vor putea să-și în
tărească pozițiile exportatoare în Africa. Sprijinindu-se pe 
o piață internă apărată, ei vor avea de ales între două 
tactici : fie să repercuteze asupra prețurilor lor de vînzare 
la export o parte din avantaje și să cucerească, datorită 
unor prețuri mai scăzute, noi piețe (amenințînd astfel in
dustriile incipiente din țările subdezvoltate), fie să-și men-

țină prețurile și să realizeze astfel superueneticii care vor 
fi investite pentru îmbunătățirea productivității.

Scăderea ajutorului economic american va avea, de 
asemenea, consecințe pentru Africa, deși acest continent 
beneficiază oricum dc o parte relativ scăzută (aproximativ 
10 la sută) din acest ajutor, care în majoritate, merge în 
țările unde Statele Unite au interese strategice (îndeosebi 
în Asia).

Cursul flotant al dolarului va avea efecte diferite asu
pra țărilor africane, în raport cu volumul comerțului pe 
care 51 efectuează cu Statele Unite. Țările Africii de nord 
exportă puține produse în S.U.A., dar importă cantități 
însemnate. In același timp, unele țâri exportă mari canti
tăți de produse pe piața americană. 43 la sută din expor
turile Etiopiei, 24 la sută din cele ale Madagascarului, 30 
la sută din cele ale Africii centrale, 20 la sută din cele 
ale Gabonului sînt orientate spre Statele Unite, existând 
riscul ca acestea să fie serios reduse în condițiile actuale.

Evoluția acestor balanțe comerciale africane, în pre
țuri, în volume și in balanțe de plăți confirmă deteriorarea 
raporturilor de schimb și arată în mod clar în fiecare caz 
în parte că Africa, deși a produs mult din punct de ve
dere cantitativ, a cîștigat foarte puțin.

Pc termen mijlociu și lung, devalorizarea dolarului 
va avea efecte și asupra datoriei externe a statelor afri
cane. In statisticile Comitetului pentru ajutorarea dezvol
tării de pe lingă O.C.D.E., acest ajutor este exprimat în 
dolari. Există încercarea de a se considera că poziția celor 
mai mari debitori va fi îmbunătățită. Dar acest lucru este 
mai puțin adevărat pentru Africa decît pentru celelalte 
continente, deoarece dolarul din statistici reprezintă adesea 
franci, lire sau mărci, care vor fi poate revalorizate. In 
ceea ce privește împrumuturile acordate de organizațiile 
internaționale, acestea sînt în general efectuate în dolari 
iar convertibilitatea acestora permite pînă în prezent să se 
obțină devizele necesare pentru plata furnizorilor. Ram
bursarea lor va fi o problemă spinoasă.

Acțiuni greviste în Anglia
LONDRA 11 — Corespon

dentul Agerpres, Nicolae Plo- 
peanu, transmite : In ultime
le zile, în Anglia au loc noi 
acțiuni greviste, ca urmare a 
înrăutățirii situației economi
ce, a scăderii nivelului de 
trai al celor te muncesc. Ast
fel, greva celor 12 000 de 
muncitori de lâ uzinele de 
avioane a paralizat aproape

complet î.- treaga industrie a 
orașului Bristol. Sq aflu, de 
asemenea, în grevă muncito
rii de la uzinele „Palhwy", 
„Rodney41 și „Whitschurch11, ce 
aparțin firmei „Rolls Royce" 
ca Și cei de la fabricile 
„Filton" și „Fair Ford", a- 
parținînd companiei „Britsh 
Aircraft Corporation11,

REALITĂȚI ECONOMICO-SOCIALE CAPITALISTE

în lumea finanțelor
Seria neagră a scandaluri

lor financiare se prelungește 
în Elveția, țară atît de lă
udată pentru securitatea ope
rațiunilor financiare execut.- 
te in băncile ei. Ultimul 
scandal a atins o bancă spe
cializată în executarea plă
ților cu volum scăzut, Cen
trum Bank ; filiala a trebuit 
să-și suspende recent plățile, 
deoarece datoriile firmei de
pășiseră cu mult capitalul de 
care dispunea (6,4 milioane 
franci). Principalul său ac
ționar, Paul Wormser, cunos
cut pentru pasiunea pe care 
o avea pentru jocurile de 
noroc, a fost arestat. Comi
sia bancară federală îl acu
ză pe Wormser de deturna
re de fonduri. In urma )h- 
cestui ultim crah bancar, nu 
mai puțin de 18 mii de mici 
depunători se întreabă în 
ce măsură vor țțeuși să mai

recupereze ceva din fondu
rile depuse de ei.

In decurs de mai puțin 
de un an de zile, patru fali
mente spectaculare au făcut 
vâlvă în lumea finanțelor 
elvețiene: cel al băncii U- 
nited California Bank din 
Basel, al băncii Fribgest din 
Zurich, cel al băncii Vallu- 
gano și, în fine, crahul lui 
Ernest Brunner. In total, 63 
milioane dolari datorii și, 
după chm afirmă Comisia 
federală, ..declinul eticii ban
care elvețiene". Cam acesta 
ar fi bilanțul ultimei perioa
de pentru lumea finanțelor 
în Elveția, țara securității 
financiare.

Drogarea - 
fenomen

de amploare
Alerta privind drogarea a

cuprins și bordul submarine-

lor nucleare americane. După 
cum afirmă ziarista Flora Le
wis, de la publicația „Los 
Angeles Times14, amiralitatea 
nord-americană a descoperit, 
în urma repetatelor controa
le la bordul submarinelor, 
cinci afaceri cu droguri în- 
tr-un interval de numai doi 
ani. Cea mai gravă dintre 
acestea a fost socotită cea 
de pe ., Nathan Hale" i 20 
dintre cei 140 membri ai e- 
chipajului acestui submarin 
purtător de rachete Polaris 
se drogau cu regularitate. In 
urma descoperirii lor, 12 au 
fost dați afară din armată, 
iar ceilalți opt au fost trans
ferați la bordul navelor de 
suprafață. Cea mai î-ecentă a- 
facere de acest gen descope
rită : cinci oameni de pe sub
marinul ..Canopus" consu
mau marijuana și LSD. Folo
sirea drogurilor a pătruns și 
în rândurile piloților de la 
Strategic Air Command și în 
cadrul unităților de rachete 
din Florida, după cum infor
mează date de ultimă oră.

După scandalul „CONTERGAN", 
„SOLUSET"scandalul

Opinia publică din Statele 
Unite se vede confruntată cu 
un scandal asemănător cu cel 
al medicamentului vest-ger- 
man „Contergan". De data a- 
ceasta este vorba de un medi
cament american numit „So
luset" care a provocat pînă-n 
prezent moartea a peste 500 
pacienți și îmbolnăvirea gra
vă a altor 5 000. Cantitatea de 
„Soluset" produsă de concer
nul farmaceutic „ABBOT'l' 
LABORATORIES-1 acoperă a- 
proape jumătate din necesa
rul pentru perfuzii efectuate 
în clinicile americane.

In goană după un profit 
cit mai ridicat, concernul a 
înlocuit, fără a efectua cer
cetările de rigoare — ar ti 
costat prea mult timp și 
bani — capacele de la sticle
le în care era ambalat .Solu- 
set"-ul. Folosit cu rucces

timp de 34 de ani, capacul 
din cauciuc natural nu a dus 
la nici un fel de complica
ții : pentru conducerea con
cernului ..ABBOTT LABO
RATORIES". el avea insă 
dezavantajul de a fi prea 
scump. Noile dopuri din ma
terial plastic s-au dovedit o 
veritabilă cultură de bacterii 
periculoase în cel mai înalt 
grad pentru viața pacientului 
căruia i se efectua perfuzia. 
Ele au fost însă preferate de 
concern, întrucât erau mult 
mai ieftine.

Pentru opininia publică a- 
mericană ca și pentru lumea 
întreagă scandalul „Soluset" 
este încă o dovadă că, atunci 
cînd sînt în goană după pro
fit, companiile capitaliste nu 
au nici un fel de scrupule. 
Profitul este mai presus decit 
viața consumatorilor.
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