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Ce temperatură 
au acumulat 

centralele termice
pentru sezonul friguros

Mercurul coboară in termo
metre. cu fiecare zi. Mai ales 
seara și dimineața. Frigul va 
ve..i nu peste mult limp. Bu
nii gospodari s-au aprovizionat 
din vreme cu combustibilul 
pentru vreme rea și-și fac căl
dură după dorință. Cei care lo
cuiesc în apartamente cu în
călzire centrală, insă, așteaptă. 
Așteaptă focul în cazanele cen
tralelor termice. Pentru a cu
noaște stadiul de pregătire al 
centralelor termice în vederea 
intrării lor în plin la data sta
bilită pentru a furniza căldură 
(în anul acest... la 1 octombrie), 
am făcut o investigație la Lu
pe.-.; și Petrila, în cartierele A- 
eroport și Carpați din Petro
șani. unde există cel mai marc 
număr de centrale termice din 
Valea Jiului.

LUPENI : Pregătiri bine 
organizate

Sectorul I.G.L. din localitate 
a acordat mai multă atenție 
decît în alți ani pregătirii din 
vreme a centralelor termice. 
La C.T. Braia II. fochistul A- 
lexandru Jenei ne-a dat asigu
rări că în această iarnă (1971 
-1972 — noi.) locuitorii cartieru
lui vor avea căldură suficien
tă. că s-au remediat defecțiu
nile de la canalul termic care 
a pus atîtea probleme în iarna 
trecută, că nu vor mai exista 
nemulțumiri. Locatarii din Bra
ia H au recepționat, probabil, 
afirmațiile acestea îmbucu
rătoare. Și la C.T. A 8 re
parațiile sint gata. -In 
cele 12 cazane se poate a- 
prinde oricînd focul — ne-a 
mărturisit fochistul Constantin 
Cocolea —, căldura ajungînd 
în cantitate suficientă în toa
te cele 400 de apartamente ra
cordate la A 8. Numai de ne-ar 
da cărbune bun și de am avea 
întotdeauna presiune la apă. In 
ceea ce ne privește, locatarii nu 
vor suferi de frig. Probele la 
cald au dat bune rezultate". 
Același lucru ni l-a spus și a- 
jutorul de fochist Moise Tokeș
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de la C.T. A 200. Aici i-am 
întîlnil pe șefii dc echipă Ni- 
colae Costea și Constantin Nea- 
gu. de la sectorul I.G.L. Lupeni, 
care coordonau lucrările de re
parații și revizii. „Toate caza
nele sînt gata peste tot — ne-a 
relatat tovarășul Nicolae Costea. 
— și să ‘ți că s-au executat 
lucrări dc cea mai bună calita
te, durabile. Unele mici defec
țiuni, ivite după efectuarea 
probelor la cald, se mai reme
diază acum, dar ele nu ne îm
piedică să dăm căldură și mîi- 
ne, dacă va fi cazul". ..De alt
fel — a completat tovarășul 
Constantin Neagu — anul aces
ta a fost mai bine organizat 
lucrul. Unele echipe au revizuit 
vanele de la subsoluri, altele — 
vanele de la centralele termi
ce, altele — pompele de apă 
și de căldură, altele — cazane
le. astfel îneît nimic nu a ră
mas nepus la punct".

Atît la C.T. Braia II. la A 8 
și A 200, la Braia I și Viscoza 
III. peste tot reparațiile sînt 
gata, toate centralele termice 
furnizînd deja căldură. Se mai 
pune problema încadrării fiecă
rei centrale termice cu perso
nal suficient și corespunzător 
ca pregătire profesională, dota
rea cu sculele și materialele de 
care e nevoie, aprovizionarea 
ritmică cu cărbune de bună ca
litate, un control permanent și 
sever asupra modului de înde
plinire a atribuțiunilor de 
serviciu de către fiecare lucră
tor. Căldura este marea proble
mă a oamenilor pe timp de iar
nă.

AEROPORT: 
Primele reclamații

Titlul nu este semnificativ 
pentru stadiul actual de pregă
tire a celor șapte centrale ter
mice din cartierul Aeroport, ca
re alimentează mai mult de 
4 000 de apartamente. Dimpotri
vă, aici aproape totul este pus 
la punct, așa îneît de la 1 oc
tombrie se va putea funcționa 
în plin, dacă va fi nevoie. Asi
gurările ne-au fost date de 
maistrul Ion Dascălu de la sec
ția C.T.A. din cadrul sectoru
lui I.G.L. Petroșani, care ne-a 
însoțit în vizita pe la centrale
le termice din cartierul Aero
port. ,.Din punct de vedere 
tehnic — ne-a declarat interlo
cutorul — în centrale totul es
te gata. Se dă deja căldura, 
după un program redus, se de
pistează eventualele defecțiuni 
pe rețea — la canalele termice 
sau în apartamente —, se re
mediază operativ, se efectuează 
încadrarea tuturor centralelor 
termice cu personal suficient 
și corespunzător, se analizează 
posibilitatea dc a se lucra nu
mai pe două schimburi, prelun
gite".

In raidul nostru am constatat 
că, într-adevăr, lucrurile stau 
bine la centralele termice din 
cartierul Aeroport. „A;ci, la 
C.T. 1 nu au fost și nu vor fi 
probleme cu căldura sau cu a- 
pa caldă", ne-a spus fochistul 
Constantin Corncscu. Și la C.T. 
1 și la C.T. 2 s-au adus îmbu
nătățiri și completări la insta
lații pentru a se putea da căl
dură și apă caldă în paralel și 
în cantități suficiente. Aceleași 
lucruri bune se pot spune des
pre C.T. 6 și C.T. 4, despre 
C.T. 3 la care a fost refăcut ca
nalul termic, despre C.T. 5 și 
C.T. 7, deși ultimele două r.n 
pot furniza în același t'mp căl-

Dumitru GHEONEA
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Ziua de miine a început 
ieri, începe azi, ea nu 
vine de la sine. O fău

resc oamenii — oamenii pri- 
cepuți, harnici, curajoși cu 
experiență. Dacă ei n-ar face 
nimic, timpul ar sta pe loc. 
Timpul este elastic și lun
gimea sau scurtimea lui de
pinde in întregime de fap
tele, evenimentele și prefa
cerile cu care îl umple omul. 
Cind nu-ți dai obolul, timpul 
se scurge încet. Cind, insă, 
ziua e plină de neprevăzut, 
orele zboară ca fulgerul. Și 
cam așa-i timpul pentru 
chipa de revizori de la lo
comotivele cu troley aparți- 
nind minei Petrila. Dar o 
oră, chiar o zi, e mult prea 
puțin pentru a descifra hăr
nicia și preocupările rodnice 
ale unor oameni care îndră
gesc cu adevărat meseria a- 
leasă .

e-
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— Ciți ani ai, Gabriele ?
— Patruzeci și opt !
— Cu cine lucrezi azi ?
— Cu Petre.
— Și miine ?
— Cu Toader, sau cu Pe

tre, sau cu...

Sună telefonul : „Alo, ate
lierul !“. A răspuns Petre. 
„Linia este ruptă la puțul 
14. Nu se poate circula !“ Și 
atit. Fără să-și spună o vor
bă, ințelegindu-se din priviri 
și din gesturi, cei puși la cu
rent iși iau sculele, macaraua 
portativă și pornesc. Ca să 
înțelegi mai bine ziua de 
muncă a revizorilor, orele 
lor, prietene, hotăraște-te re
pede și vino cu noi! N-ai 
să regreți, sînt sigur de asta. 
Din rampa interioară se des
chide un adevărat labirint de 
galerii și puțuri. Vagonetele, 
locomotivele, ca și cea mai 
mare parte a utilajului intil- 
nit in cale sint fabricate in 
țară; Brațele poporului nos
tru muncitor le făuresc. O- 
chiul locomotivelor, firul e- 
lectric pe care apărătoarea 
metalică întruchipează literele 
EL-BA. Pătrunzător sună de 
depatre tic-tac-ul sporadic al 
ciocanelor pneumatice. Și 
clinchetele vagonetelor ne-m- 
presoară. însoțitorii mei se

Dem. D. IONAȘCU
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Lucrările plenarei lărgite a Comitetului județean Hunedoara al P.C.R., consacrată dezbaterii atoli» 
prinzătorului program de îmbunătățire a activității politico-ideologice, de educare marxist-leninista u 
membrilor de partid, a tuturor oamenilor muncii, elaborat de secretarul general al Partidului Comunist 
Român, tovarășul Nicolae Ceaușescu, au constituit - așa după cum consemnam și in ziarul de ieri - o 
oglindă vie a hotăririi ferme' a organizației județene, a comuniștilor hunedoreni de ci depune eforturi spo
rite, întreaga lor capacitate de muncă, de influențare și mobilizare a maselor pentru realizarea neabă
tută a sarcinilor mărețe trasate de Congresul al X-lea, pentru înfăptuirea punct cu punct a programu
lui de educație comunistă.

Vorbitorii care au luat cuvintul - muncitori, țărani, intelectuali, cadre cu munci de răspundere 
au ridicat probleme majore ale îmbunătățirii muncii politico-ideologice. de educare a comuniștilor, c 
oamenilor muncii, au rostit cuvinte pline de miez, de chibzuință, de responsabilitate politică și sociau. 
din care s-au degajat numeroase propuneri și elemente valoroase de orientare a activității de viitor 
Toți participanții la dezbateri, dind glas sentimentelor care însuflețesc activitatea colectivităților din co 
re fac parte, au exprimat de la tribuna plenarei înalte aprecieri față de grandiosul program de educație 
comunistă a poporului, inițiat și elaborat de secretarul general al partidului, față de neprețuita contri
buție personală a tovarășului Nicolae Ceaușescu la vasta operă de formare etico-morală, politică, cui 
turală și profesională a omului nou. La fel ca întregul partid, ca întregul popor, comuniștii hunedorem, 
oamenii muncii de pe aceste meleaguri văd in măsurile de îmbunătățire a activității politico-ideologi 
ce și cultural-educative expresia consecvenței cu care sint transpuse in viață hotăririle congreselor ai 
IX-lea și al X-lea ale partidului nostru, o parte componentă organică și inseparabilă a edificării socie 
tații socialiste multilateral dezvoltate.

Exprimindu-și adeziunea lor fără rezerve față de acest document-program, vorbitorii s-au străduit și 
au reușit să pună in lumină - in spiritul principialității comuniste a partidului nostiu - rămînerile in 
urmă și lipsurile din activitatea consacrată formării omului nou, cauzele lor, direcțiile in care trebuie ac
ționat cu prioritate in viitor, luările de cuvint constituind astfel un ajutor efectiv la elaborarea planului 
de măsuri al comitetului județean de ridicare pe o treaptă superioară a întregii munci de partid in ju
deț.

Redăm, in rezumat, aprecierile, ideile, criticile și propunerile exprimate de participanții la dezbateri

Din cuvîntul purtîcipanților

PETRE
CONSTANTIN, 

șef de brigadă 
la E. M. Lupeni.

Erou
al Muncii Socialiste

Problemele ce le dezbatem as
tăzi în plenara Comitetului ju
dețean de partid formează una 
din cele mai importante sfere 
ale activității desfășurate de 
partid in făurirea societății so
cialiste multilateral dezvoltate. 
Formarea și dezvoltareti conști
inței socialiste este în același 
timp o cauză a întregului nos
tru popor. Propunerile tovară
șului Nicolae Ceaușescu au o 
însemnătate covârșitoare pentru 
progresul patriei noastre.

In urma dezbaterii acestor do
cumente. organizațiile de partid 
de la mina Lupeni au trecut cu 
toată răspunderea la întreprin
derea unor acțiuni de amploare, 
a căror menire este să influen
țeze conștiința înaintată a mi
nerilor, s-o transforme intr-o 
forță mai puternică de înfăptu
ire a sarcinilor economice și 
politice care ne stau în față. 
Remarc faptul că se simte un 
puternic suflu înnoitor în în
treaga muncă de partid. Avem 
permanente consultări cu facto
rii de răspundere, cu minerii 
asupra principalelor probleme 
ce trebuie să le rezolvăm. A- 
ceasta este în spiritul cerințelor 
exprimate în nenumărate rân
duri de către secretarul general 

încheierea lucrărilor celei de-a Vll-a

al partidului de a mobiliza toa
te cadrele tehnice la găsirea Și 
înfăptuirea unor soluții eficien
te, de a consulta masa largă a 
salariaților asupra problemelor 
a căror soluționare cere efortu
rile întregului colectiv.

Una din preocupările de sea
mă aie comuniștilor de la mina 
noastră este educarea tineretu
lui in spiritul dăruirii pentru 
muncă, al respectului față de 
eforturile creatoare ale întregu
lui nostru popor. Marea majori
tate a tinerilor sînt exemplu în 
muncă și comportare, participă 
cu toate eforturile și pricepe
rea la îndeplinirea sarcinilor. 
Consider că în munca de edu
cație un rol important îl are 
exemplul pe care organizația 
de partid, precum și fiecare co
munist îl oferă tineretului. A- 
dunările de partid ale organiza
țiilor de bază, plenarele comite
tului manifestă în ultima vreme 
maximum de exigență față de 
modul în care își îndeplinesc 
sarcinile toți salariații. înaltul 
spirit de exigență ce se stator
nicește tot mai solid în viața 
colectivului face ca sectorul să 
se numere mereu printre cele 
fruntașe, ca realizările sale să 
fie în permanentă creștere.

Există însă și membri de 
partid, chiar și în rîndul cadre
lor tehnice.-care au manifestări 
de indisciplină, care nu parti
cipă cu regularitate la adună
rile generale, la învățămînt. sau 
au comportări nedemne în so
cietate. Or. consider că nu pu
tem pretinde altora să fie e- 
xemplu bun dacă noi. comuniș

tii. nu dovedim aceasta. Avem 
maiștri și chiar ingineri care 
nu justifică încrederea ce li s-a 
acordat, rezolvă cu prea mare 
încetineală problemele ce le 
stau în atribuții.

ARON POPA, 
rectorul 

Institutului de mine 
Petroșani

Referindu-se la însemnătatea 
programului elaborat de condu
cerea partidului cu privire la 
educația comunistă vorbitorul 
a spus între altele i

— Edificarea societății socia
liste multilateral dezvoltate, 
procesele economice și social- 
culturale pe care le înfăptuim 
presupun ca o cerință perma
nentă dezvoltarea multilaterală 
a personalității umane. Propu
nerile tovarășului Nicolae 
Ceaușescu se înscriu ca un do
cument programatic, pătruns de 
principialitate partinică, de exi
gență comunistă înaltă, stimu- 
lînd capacitatea creatoare a con
structorilor societății socialiste. 
In acest context este binecu
noscut rolul școlii în formarea 
unor concepții materialiste des
pre lume și societate, a omu
lui nou, cu largi posibilități de 
afirmare printr-o conștiință 
înaltă. Formarea multilaterală 
a omului presupune o continuă 
preocupare pentru acumularea

(Continuare in pag. a 3-a)
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In cadrul manifestărilor 
prilejuite de .Săptămîna Cru
cii Roșii". întîlnirea dintre 
donatorii voluntari și primi
torii de sînge care a avut loc 
în sala policlinicii din Lu
peni se distinge într-un mod 
cu lotul aparte în contextul 
acțiunilor organizate de ca
drele medico-sanitare din Va-

donatoarelor Maria Bacy 
Elisabeta Reis. Datorită sîn- 
gelui dăruit cu dragoste de 
către soții Laura și loan Bol
tea precum și de Paraschi- 
va Mănoiu, astăzi Șara Bir- 
tolon este sănătoasă și feri
cită. Printre cei care cu la
crimi de bucurie și mulțumi
re în ochi au dăruit buchete

Și

$
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lea Jiului, prin latura ei deo
sebit de emoționantă și pli
nă de umanitate.

După cuvântul 
Nicolae Aldica. 
Spitalului unificat 
peni, în care s-a arătat im
portanța vitală pe care o are 
transfuzia de sînge, unica 
sursă de sînge fiind omul 
donator, a urmat momentul 
el mai emoționant cînd foș

tii primitori de sînge. acum 
; imeni sănătoși, i-au cunos
cut pe cei care au dăruit o 
părticică din sîngele lor pen
tru salvarea vieții acestora, 
d intr-un adînc sentiment dc 
umanitarism și o profundă 
responsabilitate umană. In a- 
ceste împrejurări Maria Jur- 
chescu a făcut cunoștință 
pentru prima dată cu dona
toarele M. Liszka, Maria 
Ghergneniță și Maria Popa, 
toate trei donatoare volunta
re care prin sîngele donat 
au contribuit la salvarea 
vieții bolnavei. In sala de șe
dințe a policlinicii Ie-a cu
noscut și Balaș Buzaș pe do
natoarele Ana Cojocaru. Io- 
zefina Mania și asistenta me
dicală Maria Oprescu.

In cuvinte care nu puteau 
cuprinde întreaga mulțumire 
și recunoștință pentru fapta 
lor, a mulțumit Toana Ancju

doctorului 
directorul 

din Lu-

de flori donatorilor de singe 
se numără și Stana Olteanu, 
care a primit în clipele grele 
ale vieții ..medicamentul viu" 
de la Rozalia Predeuț, Ștefa- 
nia Gabor Și Petru Borșoș. 
O dată cu îmbrățișările și 
lacrmile din ochii celor pre- 
zenți se legau prietenii, se 
făceau promisiuni cu 
de jurămînt.

întîlnirea încheiată 
vibrant apel lansat 
Nicolae Aldica către 
sanitar de masă, către toți 
membrii Crucii Roșii și ce
tățenii orașului de a intra 
în rândurile donatorilor vo
luntari de sînge, a avut drept 
rezultat prezentarea unui nu
măr mare de participant ca
re au cerut să fie primiți 
în rândurile donatorilor.

Iată deci cum această sim
plă întâlnire s-a transformat 
într-un puternic factor mobi
lizator pe linie sanitară, cu 
ecouri in conștiința oameni
lor care au dovedit și în a- 
ceste împrejurări câ sînt gata 
să-și. salveze semenii cu a- 
jutorul singelui lor. Este și 
aceasta o trăsătură a înaltei 
conștiințe umane așa cum so
cietatea noastră socialistă o 
cere și o așteaptă de la toți 
membrii săi.

C. II. și N. A.
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Mina Lonea. Bună dispoziție la început de șut.

r—------------------------
ițiți în ziarul de azi :

ZIUA .RACHETEI CUTEZĂTORILOR IN MUNICI
PIUL PETROȘANI

* Salutul Biroului Comitetului municipal 
de partid adresat pionierilor din Valea Jiului 
cu prilejul decernării trofeului „Racheta cu
tezătorilor" $ Concursul priceperii și îndemâ
nării • Pionieria — școală a muncii.
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DIN CUVÎNTUL PARTICIPANȚILOR LA 
PLENARA LĂRGITĂ A COMITETULUI JU
DEȚEAN HUNEDOARA AL P.C.R.
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Cronica meciului dc fotbal dintre echipele Jiul și 
U. T. Arad.
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Consfătuiri a reprezentanților 
academiilor de stiinte din țări socialiste

In perioada 21—25 septembrie 
1971 a avut Joc la București 
cea de-a VlI-a Consfătuire a 
reprezentanților academiilor de 
științe din țări socialiste. La 
consfătuire au participat le- 
legații ale academiilor de ști
ințe din Republica Populară 
Bulgaria, Republica Socialistă 
Cehoslovacă, Republica Popu
lară Democrată Coreeană, Re
publica Cuba, Republica Demo
crată Germană, Republica 
Populară Mongolă, Republica 
Populară Polonă, Republica So
cialistă România, Republica 
Populară Ungară și Uniunea 
Republicilor Sovietice Socialiste.

Consfătuirea a examinat re
zultatele cercetărilor științifice

efectuate pe baza colaborării 
multilaterale și a înscris noi 
probleme din domeniul știin
țelor naturțj și al științelor so
ciale în programul de colabo
rare, între care „Neurofiziologia 
și activitatea nervoasă superi
oară", ..Economia și politica ță
rilor independente din Africa-1, 
.Clasa muncitoare în procesul 
revoluționar mondial".

Participanții la consfătuire au 
convenit să examineze proiec
tul unei convenții de colabo
rare multilaterală între acade
miile de științe din țări socia
liste și și-au exprimat dorința 
ca aceasta să poată fi semnată 
pînă la sfirșitul anului 1971.

De asemenea, s-a analizat ac
tivitatea desfășurată în unele 
comisii pe probleme și s-au re
comandat măsuri menite să îm
bunătățească activitatea lor vi
itoare.

Participanții la consfătuire au 
convenit asupra unor modali
tăți de lărgire a colaborării și 
a consultațiilor în probleme ști
ințifice de interes reciproc. S-a 
convenit, de asemenea, ca ur
mătoarea consfătuire să aibă loo 
în R. P. Polonă în anul 1973.

Lucrările consfătuirii s-au 
desfășurat într-o atmosferă cal
dă, prietenească, de înțelegere 
și stimă reciprocă.

(Agerpres)

Părinții comentează frec
vent, cu .lux de amănunte, 
despre copii. Este firesc. Ei, 
copiii, sint marea bucurie a 
părinților, sint viața lor. De 
cite ori nu auzim părinți ex- 
clamind de bucurie pentru 
reușita copiilor lor. Sint mul
țumiri firești, izvorile din 
inimi de părinți buni, ocro
titori corecți ai odraslelor 
dragi.

Dar părinții — unii părinți 
— comentează frecvent, cu 
lux de amănunte, nu doar 
despre copiii lor, cit mai ales 
despre copiii altora. îmi este 
proaspăt in memorie un dia
log intre două mame care 
vorbeau despre... copiii al
tora.

— Ascultă, tu, știi că fata 
lui Stamate s-a-ncurcat cu 
băiatul lui Pantelimon ?

— Taci, tu ! Păi, ăla, cică, 
nici n-ar fi terminat facul
tatea, c-ar fi rămas repetent 
de vreo două ori, și-auzi, tu. 
tocmai din cauza muzicii.

— Mie-mi spui, tu ! II cu
nosc de cind era in leagăn. 
Era 
nici 
tor, 
știe

afon, dragă. Eu cred că 
n-a intrat la Conserva- 

cum zicea mă-sa, că cine 
ce-a făcut el prin Bu-

poartă cu el... Ii face toate 
hatîrurile. Eu, una, n-aș ac
cepta...

— Așa-s părinții ăștia, tu, 
orbi, nu alta. Păi, mă uit eu 
și la-alde Istrate...

curești atiția ani. Da și fata 
lui Stamate, tu, era una... 
Abia a terminat liceul acum 
doi ani și gata, fuga la mă
ritiș. Și ce viitor ii preziceau 
alde Stamate... Acum s-a a- 
ranjat. A mea e ca lacrima, 
tu. Și ascultătoare... Cu-n 
doctor o mărit.

— Da’ de băiatul Popeascăi 
ce zici, tu ? Iar a rămas re
petent. Tot intr-a opta. Și 
s-o vezi pe Popeasca ce fan
dosită e... Și ce drăgălaș se

La scurt timp, aveam să 
aflu adevărul adevărat. Fata 
lui Stamate, premianta clasei 
la liceu, fată harnică și cu
minte, se căsătorise cu băia
tul lui Pantelimon, revenit 
profesor de muzică in oraș. 
Absolvise Conservatorul cu 
medie mare și, la repartiza
re, avusese dreptul să alea
gă — cum se spune. N-a a- 
lergat după un oraș mare. A 
preferat orașul natal, unde-l 
aștepta fata lui Stamate. S-au

căsătorit și sint fericiți. Iar 
băiatul „Popeascăi" a reușit 
printre primii la examenul 
de admitere in clasa a IX-a. 
In schimb, fata cea „ca la
crima", și „ascultătoare", a 
„Ioneascăi", pentru care ma
ma ei visa un doctor, s-a că
sătorit în taină cu un ter- 
chea-berchea, pe care-l „iu
bea" de mult, iar băiatul 
„Petculeascăi”, căruia severa 
mamă nu i-ar fi îngăduit nici 
o derogare de la corectitu
dine, a rămas pentru a doua 
oară repetent, a înșfăcat o 
sumă de bani de acasă și a 
plecat în voiaj...

Ce răi sînt copiii altora !

G. DINU

P. S. Dacă numele perso
najelor nu sînt cele reale, 
este vina autorului. Iar dacă 
situațiile sînt autentice, nu 
mai este vina lui.

D G.
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Prof, loan CABA, 
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Astăzi, la Casa de cultură, se înmînează pionierilor și
școlarilor din județul Hunedoara trofeul „Minitehnicus ’71

adresat pionierilor din Valea Jiului cu prilejui 
decernării trofeului „Racheta cutezătorilor“

' Ne adresăm cu dragoste și mîndrie vouă pur
tători ai cravatelor roșii, pionieri și școlari cîști- 
gălori a numeroase medalii și diplome care au- 
adus în județu) nostiu marele premiu „Mini
tehnicus ’71*, iar prin voi transmitem tuturor 
pionierilor și școlarilor, învățătorilor și profeso
rilor, părinților voștri, conducătorilor de cercuri 
cele mai bune ginduri, calde felicitări o dată cu 
urările noastre de sănătate, pentru noi și însem
nate succese în activitatea școlară și pioniereas
că.

In viața și activitatea tumultuoasă a 
cipiului nostru pionieria este o prezență 
tă, prestigioasă, motiv de înalt optimism 
dejde pentru noi, cei vîrstnici. Știm, și 
convins Și cu acest prilej că vă pregătiți
meinicie pentru a prelua și duce mai departe la 
noi cote și dimensiuni, valoroasele tradiții de 
muncă și luptă ale înaintașilor, ale minerilor, 
ale părinților voștri. Flulurînd în vini ca un 
drapel solemn și avîntat, ca un legămînt, crava
tele purpurii, uniți alături de noi sub stea
gul glorios de luptă al comuniștilor vă întîlnim 
zilnic pe străzi și stadioane, harnici la școală, 
voioși in vacanțe ca o chezășie pentru mersul 
nostru victorios pe drumul desăvîrșirii societă
ții socialiste multilateral dezvoltate in scumpa 
noastră țară — România.

! Sîntem bucuroși că decernarea acestui impor
tant trofeu — expresie a ingeniozității minții 
și priceperii mîinilor, ai efervescenței creatoare 
și dorului vostru de împlinire — are loc in Va
lea Jiului ca o recunoaștere a. muncii și a ac
tivității desfășurate in laboratoare și ateliere, la 
cercurile tehnico-aplicative din școli și din ca
sele de pionieri, a interesului ■ pionierilor și șco
larilor petroșănenj pentru știință și tehnică.

; Am vrea să cunoașteți că biroul Comitetului 
municipal de partid, apreciază eforturile și stră
daniile voastre, faptul că o condiție importantă 
a introducerii activității de instruire tehnico- 
productivă în școală a fost munca meritorie pe 
care voi ați desfășurat-o în cercurile pionierești.

Știm că vă caracterizează pasiunea pentru 
știință și tehnică, dragostea de muncă, că an

________________________________________________

de an pionieri) și școlarii Văii Jiului se afirmă 
printr-o participare prestigioasă la concursurile 
tehnice și că multe din lucrările voastre — une
le adevărate invenții — au fost premiate. In a- 
ceeași măsură ne convingeți zilnic de virtuțiile 
pionierești care vă caracterizează participînd cu 
entuziasm la amenajarea spațiilor de învățămînt, 
la amenajarea și dotarea laboratoarelor și ate
lierelor, la înfrumusețarea școlii și localităților 
noastre.

Condițiile de muncă și învățătură, fără pre
cedent în istoria școlii românești create de 
partidul și statul nostru sînt o expresie elocven
tă a înaltului umanism al orînduirii noastre so
cialiste, dovada dragostei cu care Partidul Co
munist Român înconjoară tînăra generație, co
piii țării. Credem fără rezerve câ voi, pionierii 
veți răspunde acestei griji pe măsura elanului 
și dăruirii ce vă caracterizează vîrsta și organi
zația cu fapte pionierești.

Sarcinile ce vă așteaptă la viitoarele locuri 
voștri, ală- 

Jului nu sînt ușoare, ca să 
așa cum vă îndeamnă de- 

să vă pregătiți temeinic 
acum pe băncile școlilor, 

mă- 
spre

de muncă alături de părinții și frații 
turi de minerii Văii 
mergeți „tot înainte1 
viza voastră va trebui 
pentru muncă și viață, 
să deprindeți minuirea uneltelor cu aceeași 
iestrie cu care slăpîniți condeiul și cifrele 
mîndria și prosperitatea țării.

Creșteți și vă formați, dragi pionieri, sub 
rele luminos ai socialismului, cuprinzând 
aripile voastre tinere și îndrăznețe nețărmurite 
vise, invățați și creați, construit și cutezați. 
Prezentul vi-1 veghem noi, comuniștii. Viitorul 
este al vostru, vă aparține și vă așteaptă să ur
cați cutezători treaptă cu treaptă. schimbînd 
cravata de pionier cu carnetul de utecist, iar 
carnetul de utecist cu nobilul titlu de comunist 
— pentru că la capătul acestui drum, de loc 
ușcr, vă așteaptă comunismul victorios 1 Așa 
vă cere organizația voastră, așa vă vrem noi, 
părinții voștri, comuniștii.

BIROUL COMITETULUI MUNICIPAL 
PETROȘANI AL P.C.R.

Prof. Gligor IIAȘA, 
președintele Consiliului județean 

al Organizației pionierilor Hunedoara, 
inspector șef al Inspectoratului școlar iudei

I 
I
I 
I

Astăzi, la ora 9, Casa 
de cultură din Petro
șani găzduiește festivi
tatea înmînării trofeu
lui „Minitehnicus '71" 
precum și a celorlalte 
premii și diplome pio
nierilor și școlarilor

din județu) Hunedoa
ra.

Intre orele 10,30 și 
13, la I.M.P., au loc 
întîlniri cu profesori 
și studenți avind preo
cupări în domeniul 
cercetării tehnico-știin-

țifice, demonstrații de 
navomodele la lacul de 
antrenament „Jiul", 
precum și un concurs 
de carturi în cartierul 
„Aeroport*. După-amia- 
ză, începînd de la ora

14, în sala mică a Ca
sei de cultură se or
ganizează carnavalul 
„Minitehnicus ’71* cu 
care se încheie progra
mul dedicat evenimen
tului.

Prin intermediul ziarului aș 
vrea să vă adresez vouă, dragi 
pionieri și școlari din Valea 
Jiului, comandanților și părin
ților voștri care sub conducerea 
nemijlocită a organelor și orga
nizațiilor de partid vă îndrumă 
pașii și vă veghează cu căldură 
creșterea în această zodie de 
har a socialismului. Am jvut 
de atîtea ori prilejul să ne ex
primam satisfacția de a avea 
in Valea Jiului, important cen
tru minier și universitar al 
țării, o organizație de pionieri 
puternică, unități ș: detașamen
te a căror activitate constituie 
un sprijin permanent pentru 
școală în munca de creștere și 
educare a generațiilor de mîine 
ale constructorilor socialismu
lui în spiritul imperativelor 
majore ale prezentului, în lumi
na idealurilor unui viitor cire 
vă aparține și pentru -are vă 
pregătim temeinic pe băncile 
școlilor. Ziua „Rachetei cuteză
torilor", revista voastră dragă, 
înmînarea marelui trofeu „Mini
tehnicus ’71“ obținut de județul 
Hunedoara se organizează nu in- 
tîmplător in municipiul Petro
șani. El a fost obținut în pri
mul rînd datorită participării 
masive a pionierilor din Valea 
Jiului la acest prestigios con
curs, datorită faptului că pen
tru pionierii și școlarii petra- 
șăneni activitatea tehnico-știin- 
țificâ a devenit unul din cele 
mai îndrăgite domenii ale pio
nierilor. Evenimentul pe care-1 
sărbătorim vorbește despre re
ceptivitatea voastră, a învăță
torilor și profesorilor noștri, la 
noile sarcini și cerințe pase de 
partidul 
în fața 
nizațiilor 
pre interesul cu care în atelie
re și laboratoare, în cercurile 
din școli, de la casele pionieri-

rguiiți penuu 
productivă. Noi știm că 
peste 3UU pionieri parti.- 
la acest mare concurs al price
perii și îndemînăril, ai creati
vității și inventivității, precum 
și cei 12 medaliați cu aur pen-c 
iru lucrările evidențiate s-a 
bucurat de sprijinul vostru al 
tuturor, de sprijinul comandan
ților și părinților, aî întreprin
derilor ș> unităților economice 
din Valea Jiului.

Și mai știm că nu vă veți 
opri la aceste rezultate. Activi
tatea tehnico-productivă, m«n- 
ca fizică are vechi și bogate 
tradiții în municipiu] Petroșani. 
Tradițiile valoroase de muncă 
și luptă ale înaintașilor, ale pă
rinților voștri, voi sinteti da
tori să le duceți mai departe. 
Munca părinților voștri — în 
majoritate mineri — este e 
muncă nobilă, una dintre cele 
mai importante pentru progre
sul întregii țări Am vrea să 

anii ce umează 
și îndrăgostiți- 
băncile școlilor 

miner, în sa
de mine, la ex- 

de

întregii țări, 
vă întîlnim în 
tot sîrguincioșî 
de muncă pe 
profesiunii de 
Iile Institutului 
ploalările miniere alaiuri 
părinții și frații voștri a căror 
Importantă ștafetă va trebui să 
o duceți mai departe. Grija 
partidului și statului nostru 
pentru voi, fiii minerilor din 
Valea Jiului o întîlniți zilnic la 
tot pasul ; pentru voi s-au con
struit școli luminoase, labora
toare și ateliere, pentru val 
funcționază ia Petroșani. Lu
peni, 
tîtea 
avem 
județ

Vă

Vulcan și Petrila tot a- 
case ale pionierilor cîte 
la un loc în ©ricare alt 

al țării.
dorim dragi prieteni să 

creșteți luminați, destoinici, op
timiști, harnici spre mîndria 
părinților voștri și nădejdea 
țării 1

Holanrne din ultimii am, re
centele măsuri adoptate de Co
mitetul Executiv al C.C. al 
P.C.R. la propunerea tovarășului 
Nicolae Ceaușescu, au dat so
luții raționale și temeinic fun
damentale in problemele de că
pătâi ale educării tineretului în 
spirit comunist, pentru ca școala 
să dea oameni multilateral dez
voltați, cu deprinderi practice, 
capabili să se angajeze intr-o 
muncă productivă de mare ran
dament, care cere inițiativă, un 
grad sporit de competență pro
fesională, orientare ideologică 
și responsabilitate civică, in
ventivitate, flexibilitate, creati
vitate.

Pornind de la asemenea con
siderente, Consiliul județean al 
Organizației pionierilor, consi
liile municipale, orășenești și 
din școli s-au străduit să facă 
din dezvoltarea activităților teh- 
nico-șliințifice aie pionierilor — 
util în ceea ce privește cuprin
derea în aceste forme, cil și 
în ceea ce privește conținutul 
— una din preocupările cen
trale ale activității lor.

In anul școlar 1970/1971 au 
funcționat in școlile județului 
aproape 400 de cercuri tehnico- 
aplicative, în activitatea cărora 
au fost antrenați aproximativ 
11 000 de pionieri și școlari, 
ceea ce înseamnă că la fiecare 
3 pionieri — unul este mem
bru al unui asemenea cerc. O 
preocupare deosebită a fost a- 
cordată diversificării profilului 
cercurilor tehnico-aplicative pio
nierești, căutărilor permanente 
de a găsi soluții .pentru a lega 
activitatea acestor cercuri de 
profilul economico-social al lo
calităților județului, de nece
sarul de forță de muncă cali
ficată, de cerințele orientării 
școlare și profesionale. In cele 
peste 30 de profile de cercuri, 
pe lingă tradiționalele cercuri 
de acromodelism, navomode- 
lism, rachetomodelism și radio, 
au apărut numeroase cercuri 
de electrotehnică, carturi, iar

unele cercuri au atacat cu în
drăzneală profilul unor mese
rii tradiționale în localitățile 
lor; turnătorie — Hunedoara 
și Călan, mici mineri — Pe
troșani, Petrila, Lupeni, Vul
can, Brad Ghelar, ceramică — 
la Deva și Baia de Criș ele.

Interesul crescînd al pionie
rilor pentru activitatea tchnico- 
productivă a determinat înfiin
țarea în ultimii doi ani a încă 
trei case ale pionierilor în ju
deț, dintre care două (Vulcan 
și Petrila) în municipiul Petro
șani, precum și sporirea numă
rului de norme didactice la 
aceste case. Numai în acest an

De un larg și crescînd in
teres din partea pionierilor din 
județ s-a bucurat concursul 
„Minitehnicus" inițiat de Consi
liul Național al Organizației 
pionierilor și Revista Cutezăto
rii, participarea pionierilor din 
județul nostru la acest concurs 
crescînd în decurs de trei ani 
de la circa 50 de participant 
în 1969 la pesie 800 partici
pant efectiv în 1971, cu peste 
600 de lucrări. Participarea nu
merică a pionierilor la acest 
concurs a impus in acest an 
ca în locul unei singure ex
poziții județene să fie deschise 
încă 8 expoziții in localitățile

călușarea inițiativei creatoare a 
gîndirij și imaginației tehnice, 
a inventivității, cultivarea in
teresului pentru muncă și stu
diu] diverselor domenii ale Ști
ințelor.

Avînd în vedere aceste cri
terii, consiliile pionierești s-au 
străduit să asigure un caracter 
de masă concursului, fapt ce 
a făcut ca participarea pionie
rilor din județul nostru să fie 
printre cele mai bune din țară.

Criteriul participării de masă 
la care se adaugă cel al saltu
lui înregistrat, față de anii pre
cedent. al antrenării fetelor, 
a) pionierilor din mediul ru-

și numai Iu casele pionierilor 
din municipiul Petroșani, nu
mărul normelor didactice a 
crescut cu 11, ceea ce permite 
creșterea numărului membrilor 
de la casele pionierilor cu încă 
aproape 2000. In acest an în 
județ funcționează nouă case ale 
pionierilor, Hunedoara fiind ju
dețul cu cele mai multe case 
de acest fel din țară.

Ca rezultat direct al crește
rii numărului de cercuri tehni- 
co-aplicalive a crescut și nu
mărul participanților la con
cursurile județene și republi
cane cu caracter tehnic, pre
cum și complexitatea acestora.

Din confruntările la nivel re
publican la concursurile de a- 
cest gen, pionierii participant 
în echipele reprezentative ale 
județului s-au întors cu nume
roase trofee; un loc III pe e- 
chipe la concursul republican 
de racheto-modele; un loc II 
pe echipe la cel de aero-inode!e 
(și cîteva individuale); un loc 
I și un loc III la concursul de 
construcții („Ex Terra ’71“); alte 
diplome și trofee.

Brad, Orășlie, Deva, Hunedoara, 
Hațeg, Petroșani, Lupeni și Vul
can, precedate de numeroase 
expoziții în școli Și casele pio
nierilor; in expoziția județeană 
fiind prezentate doar 120 din 
lucrările selectate din aceste 
expoziții.

Interesul larg al 
și școlarilor pentru 
curs este o urmare 
creșterii numărului 
tehnico-aplicative și
lor lor, a interesului pionieri
lor pentru activitatea lehnico- 
productivă. Prin modul său de 
organizare concursul „Miniteh
nicus" reprezintă principala mo
dalitate de finalizare a activi
tății ' dintr-o gamă foarte varia
tă de profile de cercuri. Con
cursul „Minitehnicus" se adre
sează tuturor profilurilor de 
cercuri, îmbină armonios posi
bilitățile de participare colec
tivă și individuală, creează con
diții de participare și celor care 
nu au posibilitatea de a frec
venta cercuri tehnice. Cea mai 
prețioasă realizare a concursu
lui „Minitehnicus* este însă des-

i-al, precum și pătrunderea în 
rîndu] pionierilor a revistei 
„Racheta Cutezătorilor'1, au si
tuai județu! pe primul loc din 
țară, acordîndu-i-se trofeul „Ra
cheta Cutezătorilor-' ca recu
noaștere a activității depuse în 
acest domeniu.

Ca răsplată a activității lor, 
la 26 pionieri din județ li se 
vor decerna „medalia de aur" 
și diploma ..Minitehnicus ’71"; 
la peste 50 li se vor acorda 
premii în obiecte și altor peste 
100 pionieri din tot județul, li 
se vor acorda diplome pentru 
lucrările cu care au participat 
la concursul din acest an.

Cu acest prilej, din riadul 
conducătorilor de cercuri evi
dențiem pentru priceperea, pa
siunea și dăruirea lor pe Ballo 
Ladislau și Ganea Dorel de la 
Casa pionierilor Deva, Mihăilă 
Ion de la Casa pionierilor Hu
nedoara, Galeriu Puiu de la 
Școala generală Hărtâgani, Dră- 
ghici Ion și Drăgan Alexandru 
de la Casa pionierilor Vulcan, 
Enache Mihai de la Școala ge-

nerală nr. 6 Petroșani și mulți 
alții. De altfel, contribuția cer
curilor electrotehnice de la 
Școala generală nr. 6 Petroșani 
și Liceul Vulcan s-a făcut sim
țită în amenajarea și dotarea 
laboratoarelor acestor școli.

Festivitatea de premiere 
participanț.ilor la concursul , 
nitehnicus '71* se face în ora
șul Petroșani, avînd semnifica
ția unei recunoașteri a activi
tății depuse de Consiliu! mu
nicipal Petroșani al Organiza
ției pionierilor, de consiliile o- 
rășenești și din școli, de toți 
pionierii municipiului Petroșani 
pentru activitatea tehnico-știin- 
țifică in general și pentru con
cursul „Minitehnicus” în spe
cial.

In școlile municipiului Petro
șani iși desfășoară activitatea 
peste 80 de cercuri tehnico-apli
cative, cu peste 1 500 elevi in 
afara pionierilor cuprinși în 
cercurile din casele de pionieri. 
Nu există școală în municipiul 
Petroșani în care să nu existe 
ccl puțin un asemenea cerc. 
Peste 300 din elevii participant 
la ediția 1971 a concursului 
„Minitehnicus" sînt din munici
piul Petroșani, ceea ce repre
zintă aproape 50 ia sulă din 
numărul tuturor pârtiei punților 
din județ. Așa se explică și 
faptul că 12 din cele 26 de 
medalii vor fi acordate piunie- 
rilor din localitățile Văii Jiu
lui.

Consiliul județean al Orga
nizației pionierilor iși exprimă 
încrederea că la viitoarele edi
ții pionierii vor participa în 
număr și mai mare, cu lucrări 
și mai ingenioase, vor contri
bui prin întreaga lor activitate, 
după puterile și priceperile lor, 
la construirea societății socialis
te multilateral dezvoltate în pa
tria noastră.
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LUCRĂRILE PLENAREI LĂRGITE A COMITETULUI
JUDEȚEAN HUNEDOARA AL P.C.R.

(Urmare din pag. 1)

unei mari bogății de cunoștin
țe profesionale. Concepțiile pre- 
mcvate de către partidul nos
tru ne arată căile pe care tre- 
buc să acționăm de acum îna- 

e .Aceasta cere reconsidera
rea unor forme de muncă ce. 
Intr-un trecut nu prea îndepăr
tat, ș:-au dovedit eficacitatea. 
Am in vedere o mai stri-să le
gătură cu specialiștii din unită
țile economice, cu minerii, in
vestirea studenților cu mai mari 
răspunderi sociale, valorificarea 
gîndirii lor.

Două cerințe fundam-. •. ,.e se 
pun astăzi în fața școlii. Pe de

Ex
prim aici sentimentele de îna!- 

fenților și ca
drelor didactice pentru grija 
pc care conducerea partidului 

ze» sale materiale. Institutele 
noastre — cel din Petroșani și 
cel de subingineri de la Hune
doara — au avantajul de a fi 
create pe marile platforme in
dustriale. ceea ce favorizează 
creșterea și educarea unor spe- 
cialișli bine pregătiți. în strînsâ 
legătură cu eforturile colective
lor de mineri și siderurgiști 
pentru lărgirea permanentă a 
bazei materiale a societății. 
Consider însă că procesul de 
pregătire pînă Ia investirea cu 
deplină răspundere a ingineru
lui este prea îndelungat ; 5 ani 
de studii și 3 ani de stagiatură 
reprezintă o perioadă prea lun
gă. Consider că este bună mă
sura ea institutele să funcțione
ze in dublă subordonare: față 
de Ministerul Învățămîntului. pe 
de o parte, și față de ministe
rele beneficiare, pe de altă 
parte, iar acestea din urmă să 
manifeste mai mult interes 
pentru modul în care se pregă
tesc viitoarele lor cadre.

Cadrele didactice trebuie să 
manifeste noi valențe educative 
mai ales in legătură cu însuși
rea și propagarea largă și pro
fundă a concep’,’ilor marxist-le- 
niniste.

VIOREL FAUR, 
prim-secretar 

al Comitetului județean 
Hunedoara 

al U.T.C.

Caracterul cuprinzător și pro
fund al anaiizei, marea bogăție 
ue iuti și recomandări judiciou- 
sc făcute de tovarășul Nicolae 
Ucuușescu ju consfătuirea de 
lucru a activului de partid din 
domeniul ideologiei și al mun
cii politice și cultural-educati
ve ne îndeamnă pe noi toți cei 
cure am fost puși de partid să 
De ocupăm de pregătirea tine
relului pentru muncă și viață 
ia serioase reflecții. Spun aceas
ta datorită faptului că in ju
dețul nostru există o numeroa
să și o puternică organizație 
revoluționară de tineret, iar cu- 
vinlarea rostită de secretarul 
general ai partidului ne dă în
că o dată cel mai strălucit e- 
xemplu a* grijii sale pentru e- 
duearea comunistă a maselor, 
a tineretului in aceste momen
te eind poporul nostru își fău
rește cu demnitate și mindrie 
prezentul și viitorul în paginile 
istoriei universale. Este îndem
nul la abordarea critică a în
tregii activități, la adoptarea 
măsurilor practice pentru înlă
turarea hotărită a neajunsurilor 
core se mențin în munca noas
tră. Tineretul hunedorean — 
muncitori, studenți, țărani și al
te categorii — a primit așa 
cum se cuvine aceste documen
te, a înțeles rațiunile și valoa
rea lor educativă, politică, me
nirea de a pune capăt unor in
fluențe, unor excese, unor în
clinații care nu au nim:c de a 
face cu cultura noastră, cu spi
ritualitatea noastră, cu deaiul 
nostru de viață.

S-a manifestat, cu prilejul 
recentelor dezbateri din organi
zațiile U.T.C. prin măsurile 
propuse din care o bună parte 
încep să se materializeze, ho- 
târirea tineretului și angaja
mentul de a duce ia îndepli
nire aceste sarcini.

Desigur aș putea prezenta un 
tablou colorat al acestor acți
uni. asupra a ceea ce am fă
cut pînă acum pentru pregăti
rea politico-ideologică ș; cultu- 
ral-educativă a tinerelului, dar 
In spiritul cuvintării tovarășului 
Niculae Ceaușescu trebuie să 
spun că în această ordine de 
idei nu toate lucrurile sint re
zolvate, nu toți tinerii se situ
ează pe o poziție înaintată, ma
tură.

In multe organizații U.T.C., 
climatul, starea de opinie, su
flul sint de așa natură îneît s-a 
încetățenit o atitudine de tole
ranță, de cocoioșire reciprocă, 
in care nu se mai afirmă co
respunzător spiritul critic. re
voluționar, poziția ferma împo
triva manifestărilor negative. 
Unele cadre de U.T.C. care a- 
ristau pasive la manifestări și 
comentarii deplasate ale unor 
tineri în legătură cu aceste lu
cruri. întrebate de ce n-au luat 
poziție, de ce n-au spus nimic, 
de ce nu susțin un dialog, o 
confruntare a punctelor de ve
dere au răspuns : -Știți e difi
cil să pui așa mai deschis, com
bativ. lucrurile Ești repudiat, 
nu ești agreat, ești taxat că 
□racilei un limbaj social și așa

— Din cuvîntul parttcipanților —
mei departe-. La fel, in riadul 
elevilor, în multe clase, cei care 
.ir trebui să ia o poziție com
bativă ezită, nu fac acest lucru. 
Din nou aceleași argumente i

u e elul de spi
ritualitate de astăzi*.

Cită „intelectualitate" și cită 
.spirituali!late* se cuibărește in
;remenea minți.'

Datorită ■ ■ . -
tura, datorită unei anumite ut-
mosfere li psite de patos revolu-
lunar, de cvmb.itA itatea revo-

luționară avem de-a face în
ultimul ti:mp cu înmulțirea u-
nor fenom e Sint ti-
neri in orașe s'.ăpîniți de men- 
u/.i'.ăti parazitare care descon-

-
turile părinților, ale societății, 
..re refuză să se încadreze în- 

tr-u activitate socială utilă. Nu
mai din absolvenții anului 
1969—1970 peste 400 tineri sini 
neincadrați în muncă, la care 
se mai adaugă circa 2 500 tineri 
între 15—26 ani care bat stră
zile. In același timp, deși sîn- 
tem un județ deficitar la unele 
meserii de bază ca mineri, fur- 
naliști, fierari-betoniști, numă
rul tinerilor care se îndreaptă 
spre aceste meserii este mic cu 
toate că ne lăudăm și noi și 
inspectoratul școlar, că ne ocu
păm de orientarea profesională 
a tinerilor.

Unii tineri interpretează dez
voltarea reală a democrației în 
societatea noastră intr-un sens 
liberalist, anarhic și atunci cînd 
sint trași Ia răspundere pentru 
modul grotesc, primitiv, deșu
cheat în care se prezintă în so
cietate au început să aducă in 
discuții argumente pretins inte- 
leclualiste. Noi vom respecta 
demnitatea fiecărui tînăr, dar 
tocmai in numele demnității, 
în numele frumuseții societății 
noastre, al idealurilor sale nu 
vom admite comportarea gro- 
tescă. primitivismul. Ceea c-e 
ne-am propus și vom cere fie
cărui tinăr va fi o comportai e 
demnă, civilizată, o salubrizare 
socială, morală în bunul sens 
al cuvîntului. Desigur aceste 
neajunsuri în activitatea noas
tră își au una din explicații în 
faptul că unii activiști ai biro
ului nostru județean sint cu
prinși de o anumită moleșrală. 
nu se dăruiesc cauzei, așa cum 
trebuie, nu pătrund în esența 
problemelor tineretului și nu 
întotdeauna își confruntă punc
tele de vederi și crezul de 
militant utecist în acest cadru, 
in acest context.

CLEMENTE 
CONSTANDIN, 

președintele 
Comitetului județean 

pentru cultură și artă

In mai multe rînduri, secre
tarul general al partidului nos
tru a accentuat asupra faptu
lui că societatea socialistă este 
rezultatul participării conștien
te, nemijlocite a maselor la în
făptuirea acestui proces revolu
ționar, că cu cît acestea înțeleg 
și iși însușesc mai deplin poli
tica partidului, care este pro
pria lor politică, cuceririle Ști
inței și tehnicii, cu atît mai ac
tiv este aportul lor la înălțarea 
edificiului socialismului.

Activitatea culturală și artis
tică, parte integrantă a propa
gandei de partid, poate și tre
buie să-și aducă contribuția la 
făurirea omului nou, construc
tor al acestei orînduiri de tip 
nou din istoria umanității.

Tocmai înspre realizarea aces
tui obiectiv — a spus vorbito
rul — a fost orientată munca 
noastră, a tuturor instituțiilor 
de cultură și artă. Aș vrea 
să amintesc. în treacăt doar, că 
am înregistrat unele rezultate 
bune și în activitatea de difu
zare a științei și culturii și în 
domeniul muncii artistice, cu 
cartea și filmul. Cile va din 
manifestările organizate în ju
deț s-au bucurat de o bună a- 
preciere. de aderență la public, 
cum ar fi -Intîlnirea tineretu
lui cu istoria' la cetatea dacică 
de la Costești sau Festivalul 
cultural-artistic „Sarmis'. care 
se află in plină desfășurare.

Dispunem în prezent de o 
bază materială corespunzătoa
re. atit Ia orașe cit și ia sate, 
care oferă condiții bune pentru 
desfășurarea activității de edu
care. Adevărul este insă că nu 
in toate cazurile așezămîntul de 
cultură a devenit centrul vieții 
spirituale a localității, focarul 
de răspîndire a cunoștințelor 
politice, sociale, culturale și Ști
ințifice. Sint destule case de 
cultură, cămine culturale și bi
blioteci a căror prezență in 
viața localității este destul de 
palidă. Programele de activități 
ale acestora sint întocmite la 
„general*. nu răspund cerințe
lor specifice, concrete, ale ora
șelor și satelor, nu reflectă preg
nant caracterul militant, revo
luționar al muncii pe care tre
buie să o desfășoare. Faptul că 
lucrurile nu stau peste tot așa 
ni se datorește nouă, mie per
sonal, celor care ne-am ocupat 
de îndrumarea activului și așe
zămintelor din teritoriu. Acti
viștii noștri nu întotdeauna au 
ajutat direct munca directorilor 
de cămine culturale, a lucrăto
rilor din case de cultură și bi

blioteci, nu au avui in vedere 
conținutul educativ, oprindu-se 
mai mult la latura organizato
rică și administrativă a activi
tății așezămintelor culturale.

In stagiunea trecută, deși am 
dezbătut în citeva rînduri acti
vitatea Teatrului de stat din 
Petroșani, am promis cu ușu
rință luarea unor măsuri care 
sâ ducă, oricum, la îndeplinirea 

dui de î Fără
vem in vedere conținutul, ca
litatea spectacolelor. Chiar și la 
Teatrul de estradă din Deva a 
existat tendința de a se monta 
spectacole fastuoase, așa ziș 
„moderne", cum ar fi de pildă 
..Apollo la Deva* în c-arc pro
blematica județului, omul cu 
viața și preocupările sale s-au 
regăsit mai puțin.

Deși avem filiale Și uniuni de 
creație nu am acționat ca. în 
colaborare cu acestea, să ela
borăm un repertoriu bogat de 
idei, care să reflecte munca 
clocotitoare a siderurgiștilor, 
minerilor, constructorilor și ță
ranilor cooperatori din județ. 
De această situație se face vi
novată și casa de creație, ca 
instituție de specialitate.

Vorbitorul s-a referit apoi la 
folosirea incompletă a posibili
tăților pe care le oferă jude
țul privind desfășurarea unei 
intense munci de educație pa
triotică, la lacunele din colabo
rarea cu sindicatele, organiza
țiile de tineret și femei.

CLEMENT NEGRUȚ, 
prim-secrbtar 

al Comitetului 
municipal Petroșani 

al P.C.R.

Continuarea pe un plan mai 
înalt, in conținut și formă, a 
dezbaterilor care au avut loc 
în organizațiile de partid din 
județul nostru, plenara lărgită 
a Comitetului județean de partid 
constituie un model de analiză 
critică și autocritică a modului în 
care organele și organizațiile de 
partid — și sub îndrumarea lor 
comuniștii — organizațiile de ma
să și obștești, toți factorii de 
răspundere din domeniul mun
cii ideologice și cultural-educa
tive și-au adus contribuția la 
activitatea de formare a con
științei; socialiste a celor ce 
muncesc.

In spiritul propunerilor de 
măsuri elaborate de secretarul 
generai al partidului nostru, 
tovarășul Nicolae Ceaușescu, 
al expunerii sale la consfătui
rea de lucru a activului de 
partid din domeniu! ideologiei 
•și al activității politice și cul
tural-educative, au fost preco
nizate aici mijloacele, căile 
concrete prin a căror materia
lizare activitatea ideologică, în
treaga muncă de formare a con
științei oamenilor din județul 
Hunedoara vor cunoaște acele 
mutații calitative care vor im
prima răspundere față de 
muncă.

Vă informez, tovarăși, că în 
dezbaterile care au avut loc în 
organizațiile de partid din mu
nicipiul Petroșani, intr-o unitate 
impresionantă, participanții și-au 
exprimat adeziunea lor totală 
la aprecierile, tezele și indica
țiile cuprinse în programul 
de educație comunistă, în 
expunerea tovarășului Nicolae 
Ceaușescu. și-au manifestat ho
tărârea lor nestrămutată de a 
nu precupeți eforturile pentru 
îndeplinirea tuturor prevederi
lor cuprinse în aceste documen
te de inestimabilă valoare 
practică și teoretică.

Caracterul de lucru, conținu
tul critic și autocritic ai dez
baterilor în adunările generale 
deschise, în cadrul plenarelor 
au scos în evidență propriile 
noastre neajunsuri din acest do
meniu : conducerea rîn gene
ral" a activității de propagan
dă de către multe organe și 
organizații de partid din mu
nicipiul nostru, nefinalizarea ac
țiunilor întreprinse și in mod 
deosebit tendința manifestată 
de a lucra cu mase mari de 
oameni scapi nd de multe ori 
din atenție problema esențială, 
omul concret, omul viu cu cali-
lâțile și defectele lui.

Am învățat și sint sigur că 
mai avem de învățat din te
zaurul inepuizabil de idei și 
soluții cuprins in documentele 
de partid amintite și va tre
bui să o facem în continuare, 
și repede, și temeinic. Am pri
mit în acest sens un ajutor 
substanțial prin critici le și pro
punerile comuniștilor. Ne-am 
analizat propriul stil de mun
că și am început să trecem în 
domeniul autocriticii practice.

Apreciem că am muncit cu 
mai multă răspundere, de pil
dă. pentru pregătirea noului an 
de învățămînt 
vind recrutarea 
lor, pregătirea 
preocupăm mai 
pregătirea agitatorilor, de se
lecționarea și pregătirea lecto
rilor. Experiența, ce-i drept 
încă modestă, a comitetului de 
partid de la E. M. Lonea de 
organizare și conducere a ..di- 
rigenției muncitorești" începe 
să-și contureze eficacitatea. Vom 
folosi aeest mijloc, pe măsura 
îmbunătățirii conținutului, în 
toate unitățile noastre economi
ce. Depunem eforturi pentru 

de partid pri- 
propagandiști- 
aceslora. 
temeinic

Ne 
de

înlăturarea practică, care s-a 
făcut simțită în bună măsură 
in activitatea multor organe, în 
activitatea biroului municipal

de a lăsa activitatea de pro
pagandă pe seama celor de la 
propagandă și milităm ca aceas
ta să fie o preocupare a tutu
ror organelor colective de con
ducere din întreprinderi și in
stituții, unde se manifestă preg
nant în foarte multe cazuri 
ideea că producția-i producție, 
munca politică e altă poveste.

In încheierea cuvîntului său. 
primul secretar al Comitetului 
municipal de partid Petroșani 
a venit u o seamă de propu
neri referitoare la măsuri de 
îmbunătățire a pregătirii te >- 
rvf. a activiștilor de parând, 
din organizațiile de masă și 
obștești, de la consiliile popu
lare, a lucrătorilor din presă, 
la îndrumarea metodologică a 
agitatorilor, lectorilor și propa
gandiștilor.

MARIA CREȚU, 
vicepreședintă 

a Comitetului județean 
al femeilor

Am avut prilejul să particip 
la mai multe adunări de dez
batere a programului de îm
bunătățire a muncii politico- 
ideologice și cultural-educative. 
Ceea te m-a impresionat în 
mod deosebit la aceste dezba
teri o fost acea notă de firesc, 
acea responsabilitate civică, tot 
mai des întîlnită la oamenii 
noștri.

A reieșit din aceste adunări 
convingerea că programul de 
educație comunistă a fost aș
teptat, nu pentru că am fi a- 
vut o situație mai deosebită 
în sfera educației, ci pentru 
că era cerut de. noile condiții 
în care muncim și trăim, de 
complexele sarcini rezultate din 
hotărârile Congresului al X-lea 
al P.C.R.

Femeile din județul nostru 
au primit cu vie satisfacție și 
deplină adeziune acest amplu 
program de activitate educa
tivă, manifestîndu-și recunoș
tința față de partidul nostru 
comunist pentru preocupările 
constante de a bara calea ori
cărei poluări a climatului mo
ral și spiritual în care trăiesc 
și cresc copiii noștri.

In lumina documentelor de 
partid, sub influența ideilor și 
concluziilor teoretice și prac
tice desprinse din expunerea 
tovarășului Nicolae Ceaușescu 
la adunarea de activ, .comitete
le femeilor au analizat cu răs
pundere și competență activi
tatea de educație în rândul ma
selor de femei. Au reieșit, e 
adevărat, numeroase rezultate 
pozitive, dar în același timp 
au fost evidențiate unele ca
rențe în desfășurarea muncii 
politice și culturale în rândul 
femeilor din întreprinderi, in
stituții. C.A.P., cartiere. Deși 
propagarea, cunoașterea și în
țelegerea de către masele de fe
mei a politicii interne și exter
ne a partidului și statului a 
constituit o componentă prin
cipală în activitatea noastră, 
totuși comitetul județean nu a 
urmărit. împreună cu ceilalți 
factori educatori modul în care 
femeile cunosc și își însușesc 
ideologia și politica partidului, 
nu a inițiat suficiente acțiuni 
pentru educarea comunistă a 
femeilor. De multe ori activi
tatea politică de masă nu a a- 
vut un caracter concret, ope
rativ. permanent și organizat, 
diferențiat, adică corespunzător 
preocupărilor și nivelului de 
pregătire a diferitelor categorii 
de femei.

Tn întreprinderi și instituții 
lucrează peste 30 000 femei 
pentru educarea cărora ar tre
bui să acționăm în comun eu 
sindicalele. însă în afara unor 
lectorate și simpozioane pe pro
bleme de disciplina muncii, or
ganizate în comun, alte acti
vități n-am mai organizat. In 
C.A.P. lucrează circa 25 000 co
operatoare. Cîndva exista o bu
nă conlucrare cu Direcția ge
nerală agricolă, cu U.J.C.A.P., 
conlucrare care se materiali
za în consfătuiri cu coope
ratoarele pe sectoare, le.gumi- 
.ultură, zootehnie ele., consul
tații științifice, vizite, schim
buri de experiență. Astăzi, am 
abandonat aproape total aceste 
forme.

Vorbitoarea s-a referit apoi 
la necesitatea întăririi colabo
rării Comitetului județean al 
femeilor cu sindicatele, uniuni
lor județene ale cooperativelor 
agricole, cooperației meșteșugă
rești și de consum în munca 
de educare a femeilor, la po
sibilitățile pe care le are presa 
locală de a sprijini această 
muncă.

CORNEL STOICA, 
inspector seneral 
al Inspectoratului 
școlar județean

Documentele de mare valoare 
științifică, programul amplu e- 
laborat pentru îmbunătățirea 
activității în domeniul politico- 
ideologic și cultural-educativ, 
sintetizat în expunerea și pro
punerile tovarășului Nicolae 
Ceaușescu, vizează deopotrivă, 
alături de celelalte instituții de 
cultură, școala, învățămîntul în 
toate compartimentele sale.

Sub conducerea organizațiilor 
de partid, in școlile județului 
nestru s-au înregistrat realizări 
importante pe linia îmbunătă

țirii procesului de învățămînt, 
a dezvoltării rețelei școlare și 
a bazei sale materiale. Aceste 
realizări sint cunoscute și nu 
mă voi opri asupra lor. Aș vrea 
să mă refer mai mult la unele 
neajunsuri din munca instruc- 
tiv-educativă, din activitate i 
personalului didactic, care .se 
răsfrâng negativ în munca de 
educație a tineretului, în pre
gătirea lui pentru viață.

Nu sin tem mulțumiți de fap
tul că in comportarea unor e- 
levi și-au făcut loc manifes
tări negative, abateri de la dis
ciplina școlară, tendințe de a 
aștepta totul de la societate, 
fără mult efort, comportări ne
sănătoase in școală și în afara 
școlii, influențe mistice și, pe 
alocuri, cu atitudini străine de 
etica noastră. Aceasta se re
flectă și intr-o situație nesa- 
tisfăcătoare la învățătură a 
multor elevi, peste 40 la sută 
arând note de mediocritate .și 
un mare număr de corigențe.

Din analiza făcută asupra 
cauzelor care au generat ast
fel de neajunsuri in munca de 
educație a rezultat că acestea 
se d.itoresc, în primul rând, ni
velului scăzut de pregătire po
lii; a-idco‘.ogică șj profesională 
a unor cadre didactice, modu
lui de lucru al acestora cu e- 
levii. Aceasta ne obligă să re
flectăm cu toată răspunderea 
asupra indicațiilor secretarului 
general al partidului, tovarășul 
Nicolae Ceaușescu, care subli
niază că .trebuie să veghem 
cu multă grijă ca de la catedră 
să slujească oameni corespun
zători din toate punctele de ve
dere, bine pregătiți politic și 
profesional".

In unele1 școli și-a făcut loc 
o mentalitate nesănătoasă des
pre obligațiile școlare care se 
rezumă uneori la orele de cla
să. In comune ca Șoimuș, Pău- 
liș, Vețel programul școlii este 
întocmit după cursele de trans
port în comun, iar la termi
narea cursurilor pleacă din co
mună majoritatea cadrelor în 
frunte cu directorul școlii, se
cretarul organizației de partid 
din școală și comandantul de
tașamentului de pionieri.

Analizind neajunsurile muncii 
din școli în spiritul recentelor 
documente de partid, ne-am dat 
seama că se impune ca toți 
cei care lucrăm in învățămînt, 
pornind de la inspectoratul 
școlar, să ne perfecționăm sti
lul, munca noastră, să ne dez
voltăm educația partinică, con
știința politică, capacitatea de 
a educa pe alții, să solicităm 
mai mult sprijinul organizați
ilor de partid, să colaborăm 
mai strâns cu organizațiile 
U.T.C.. și pionieri.

După ce s-a referit la măsu
rile luate pentru legarea strân
să a învățămîntului cu produc
ția. vorbitorul a spus i

Asigur plenara Comitetului 
județean de partid că vom face 
totul pentru a pune in practică 
exemplar sarcinile ce revin 
școlii din programul de educa
ție comunistă, pentru a realiza 
o cotitură radicală în acest an 
școlar în munca de instruire 
și educație a tinerei generații 
— așa cum ne indică tovarășul 
Nicolae Ceaușescu.

BRÎNCOVEANU 
POGEA, 

președintele Consiliului 
județean al sindicatelor

Toți oamenii muncii din ju
dețul nostru, întregul activ sin
dical, asemenea întregului po
por, au primit cu vie satisfac
ție și deplină aprobare măsu
rile elaborate de secretarul ge
nerai al partidului nostru, care 
reprezintă un program de înaltă 
responsabilitate politică, menit 
să asigure formarea omului 
nou, multilateral dezvoltat.

Așa cum se sublinia și în in
formarea prezentată de tovară
șul prim-secretar. sindicatele, 
sub conducerea organizațiilor 
de partid, și-au îmbunătățit în 
permanență formele și mijloa
cele -de popularizare a politi
cii interne și externe a parti
dului! și statului nostru, a sar
cinilor actuale și de perspec
tivă. ,de mobilizare a salaria- 
ților la îndeplinirea și depăși
rea indicatorilor de plan și a 
angajamentelor pe 1971, la pre
gătirea producției pentru anul 
viitor. Ne-am ocupat de gene
ralizarea experienței acumulate, 
orgunizind în ramurile minieră, 
s:derurgie, construcții etc., con
sultări, dezbateri, schimburi de 
experiență pe linia întăririi dis
ciplinei în producție, folosirea 
fondului de timp, respectarea 
tehnologiilor de fabricație, îm
bunătățirea calității produselor, 
reducerea consumurilor specifi
ce de materii prime și mate
riale și sporirea grijii față de 
avutul obștesc.

Cu toate acestea — a spus 
in continuare vorbitorul — tre
buie să arăt că în activitatea 
organelor teritoriale și a sin
dicatelor privind munca politi
că și cultural-educativă, s-a 
manifestat și se manifestă încă 
formalism, activitate unilatera
lă. Fără a diminua propriile 
noastre lipsuri, trebuie să arăt 
că in decursul anilor s-au dat 
indicații de către Consiliul 
Central al U.G.S.R. în sensul 
ca organele teritoriale, clubu
rile și sindicatele să se ocupe 
de activitatea cultural-artisiică, 
cu;. .■ iiă exclusiv ca divei tis- 
ment, că de munca politică de 

ridicare a conștiinței socialiste 
a maselor se ocupă organele 
de partid. Aceasta a golit mun
ca noastră de conținut, a con
dus Ja o slabă participare a sin
dicatelor l.i educarea oameni
lor muncii în spiritul unei înal
te responsabilități față de sar
cinile economice și de calita
tea producției, a combativității 
față de indisciplină.

Lipsa de orientare a muncii 
politice și cultural-educative pe 
problemele majore ale produc
ției, carențele din stilul de 
muncă ii sindicatelor noastre, 
rezultă și din neajunsurile pri
vind utilizarea timpului ' de 
muncă în proporție de numai 
94.5 la sută pe județ, din fap
tul că peste 1 100 000 om-ore 
nu au fost folosite ca urmare 
a stagnărilor, învoirilor, con
cediilor fără plată și absențe
lor nemotivate. din fluctuația 
mare de cadre și alte stări de 
lucruri negative.

Pe baza indicațiilor primite, 
în spiritul propunerilor șj al 
expunerii tovarășului Nicolae 
Ceaușescu. recent. în plenara 
Consiliului județean al sindi
catelor. am analizat multilate
ral preocuparea organelor și 
organizațiilor sindicale pentru 
îmbunătățirea activității politi- 
co-ideologice, do educare mar- 
xist-lcninistă a tuturor oameni
lor muncii, stabilind un ansam
blu de măsuri. Atenția noastră 
este îndreptată în primul rând 
spre munca politică. în vede
rea ridicării conștiinței socialis
te a tuturor oamenilor muncii. 
Sindicatele vor acorda toată a- 
tenția dezvoltării acelor forme 
de activitate politîco-educativă 
directă și cu mare eficacitate — 
munca de la om la om, gaze
tele satirice, brigăzile artistice 
de agitație și alte forme ca- 
re-și dovedesc eficiența și pu
terea de înrâurire. Preocunările 
noastre sint orientate spre fo
losirea mai intensă a bazei 
materiale de care dispunem, a 
mijloacelor și formelor activi
tății politico-educative. în ve
derea traducerii în viață a am
plului program de educație co
munistă.

DAVID LAZĂR, 
secretar al Comitetului 

județean Hunedoara 
al P.C.R.

In măsurile adoptate de con
ducerea partidului — a arătat 
la începutul cuvîntului său vor
bitorul — vedem fiecare rodul 
inițiativei creatoare, al profun
dei analize marxist-leniniste, al 
înaltei responsabilități ce carac
terizează in chip strălucit în
treaga activitate a secretarului 
general al partidului nostru, 
neobosit militant, revoluționar, 
exemplu remarcabil de slujire 
a intereselor clasei muncitoare, 
ale întregii noastre națiuni so
cialiste, ale progresului și pă
cii în lume. Personal, apreciez 
că expunerea tovarășului Nicolae 
Ceaușescu este de-a dreptul o 
operă de maturitate a socialis
mului, o fuziune intimă între 
politica marxist-leninistă a 
partidului, închinată interese
lor poporului român și năzuin
țele vitale ale celor ce mun
cesc cu eroism și abnegație, 
este o contribuție strălucită la 
dezvoltarea marxism-leninismu- 
lui.

Examinînd activitatea noas
tră, in spirit critic și autocritic, 
in lumina exigențelor progra
mului elaborat, ne dăm seama 
de importanța majoră și răs
punderea deosebită ce ne re
vine nouă, celor care lucrăm 
pe tărâmul ideologiei, instruirii 
ș: educației oamenilor muncii. 
In spiritul acestei răspunderi 
apar pe deplin justificate crî- 
licile ce ne-au fost adresate, 
atît în informarea prezentată, 
cît .și în cuvîntul unor tova
răși: aceste neajunsuri ne apar
țin în primul rând nouă, lu
crătorilor din domeniul ideolo
giei și educației.

Se cunoaște faptul că în cen
trul atenției Comitetului jude
țean de partid a stat asigura
rea studierii și însușirii de că
tre comuniști, de către oamenii 
muncii a hotărârilor de partid 
și de stat, astfel ca fiecare 
cetățean să-și cunoască sarcinile 
ce-i revin din acestea. Deși a- 
vem rezultate bune în acest 
sens, trebuie să arătăm că u- 
nele legi și hotărâri nu sint cu
noscute la nivelul cerințelor de 
către unii oameni. Am stat 
de vorbă cu mineri siderurgiști, 
muncitori forestieri, țărani co
operatori și chiar cu specia
liști care nu au reușit să-mi 
relateze așa cum se cere, sen
sul și prevederile unor hotă
râri și legi. Mi-am dat seama 
că unele organizații de partid, 
conducerile tehnico-administra- 
tive nu se ocupă cu răspunde
rea care le revine privind cu
noașterea și însușirea de către 
toți salariații a legilor și hotă
rârilor partidului și statului și 
uneori chiar personal de dînșii.

Cele afirmate aș vrea să le 
argumentez prin aceea că nu
mai in Valea Jiului la exploa
tările miniere anul acesta au 
fost sancționați pe linie admi
nistrativă mulți salariați. din
tre care majoritatea pentru în
călcarea N.T.S., aceasta. în prin
cipal, ca urmare a necunoaște
rii în multe cazuri a prevede
rilor legii privind protecția 
muncii, a normelor de tehnica 
securității muncii, a instrucțiu
nilor in vigoare. Exemple de 

necunoaștere a unor legi și ho
tărâri ne-au oferit un număr 
însemnat de salariați și din 
unele secții și secMoare ale C. S. 
Hunedoara și ale Uzinei „Vic
toria" Călan.

Revenind la documentele în 
spiritul cărora au Ioc lucrările 
plenarei noastre, insist asupra 
necesității ca propunerile și ex
punerea tovarășului Ceaușescu 
•u privire la îmbunătățirea ac
tivității polilico-ideologice, de 
educare marxist-leninistă a 
membrilor de partid, a tuturor 
oamenilor 'muncii să fie în con
tinuare temeinic studiate și 
dezbătute.

Cunoaștem cu toții și a re
ieșit și din dezbateri procupa- 
rea comitetului nostru județean, 
a organelor și organizațiilor de 
partid pentru prevenirea și li
chidarea unor fenomene nega
tive din activitatea unor între
prinderi industriale, șantiere de 
construcții, organizații comer
ciale, unități S'c aliste din a- 
grietiltură. pentru descoperirea 
de noi rezerve și valorificarea 
celor existente la nivel supe
rior, precum și rezultatele ob
ținute în acest sens. Cu toate 
acestea, se manifestă încă mul
te neajunsuri pe linia întăririi 
disciplinei în muncă, a folosi
rii timpului de lucru, a orga
nizării producției și a muncii, a 
răspunderii față de avutul ob
ștesc, neajunsuri care fac ca 
bogatele rezerve să nu fie peste 
tot valorificate la un nivel su
perior. Deși am analizat ase
menea aspecte și am stabilit mă
suri, apreciate de noi ca bune, 
nu am insistat ca ele să fie 
finalizate prevedere cu preve
dere; contribuția măsurilor sta
bilite nefiind în toate cazurile 
eficientă.

Pc lingă cauzele care au fost 
relevate aici, consider și aceea 
că munca noastră politică, de 
propagandă nu a fost legală în
totdeauna de preocupările oa
menilor. Ea nu a reușit să In
fluențeze pozitiv rezolvarea u- 
nor probleme ce se ridică în 
activitatea concretă de produc
ție, de sarcinile ce revin fiecă
ruia în domeniul unde mun
cește. să prevină și să com- 
baiă o serie de fenomene ne
gative. Și acest lucru, ca ur
mare a faptului că unele acti
vități de propagandă — expu
neri. .-onferințe, simpozioane, 
dezbateri în cadrul unor forme 
do învățămînt articole apărute 
în presa noastră locală, acti
vitatea unor brigăzi științifice, 
cum arăta aici tovarășul Zgîr- 
cea — prea se ridică în sfera 
teoretizărilor și abstractizărilor 
fără a fi înțelese de cei cărora 
li se adresează, nu sint legate 
de preocupările lor concrete. 
Sint cazuri cînd se poate spune 
unor asemenea teoretizări și ab
stractizări. că avem de-a face 
cu „un potop de cuvinte pe 
un pustiu de idei*.

Dar. tovarăși, sint așa cum 
s-a arătat și în informare, ca
zuri, și nu puține, cînd propa
ganda, munca politică, au un 
caracter festivist, unilateral, a- 
vînd consecințele negative cu
noscute dc noi. Sint însă și 
cazuri cînd propaganda este 
practicistă. îngustă, șablonardă, 
lipsită de mesaj mobilizator, 
fără a îndeplini funcția sa de 
bază — lămurirea și convinge
rea — transformîndu-se intr-un 
mijloc de transmitere doar a 
sarcinilor în mod tehnicist, 
chiar birocratic. Asemenea fe
nomene am întîlnit la E. M. 
Lonea și Uricani. I. M. Hune
doara, la .Marmura* Simeria, 
I.P.B. Bîrcca. pe unele șantiere 
de construcții, sectoare fores
tiere și unități socialiste din 
agricultură.

îmi reproșez personal — a 
arătat în continuare vorbitorul 
— că unele acțiuni organizate 
de secția de propagandă a co
mitetului județean, de către 
ziarele locale, au fost sărace 
în conținut, altele au fost în
cepute și nefinalizate, iar în
drumarea și sprijinul acordat 
organizațiilor de partid, colec
tivelor dc muncă nu a fost în 
toate cazurile pe măsura cerin
țelor și a posibilităților noastre. 
Atit noi cit și unele organe și 
organizații de partid, sindicat, 
U.T.C.. comitetul pentru cultu
ră și artă, inspectoratul școlar, 
n-am reușit să determinăm'pes
te tot înfăptuirea uneia din 
sarcinile noastre centrale — 
mutarea centrului de greutate 
al muncii politice jos. în or
ganizațiile de bază, în grupele 
sindicale, în școli, cămine cul
turale. cluburi și mai ales la 
locurile de muncă, unde se 
transpun în viată hotărârile 
partidului șt s > nostru.

Viața noastră practică, sar
cinile complexe ne arată ne
cesitatea explicării și însușirii 
de către membrii de partid, de 
oamenii muncii din județ, a 
unor probleme noi, contempo
rane, cum sint: legitatea creș
terii rolului conducător al parti
dului în etapa actuală, schim
bările survenite în structura 
societății noastre, rolul condu
cător al clasei muncitoare și 
noua calitate a oamenilor mun
cii — de proprietari și produ
cători — umanismul și demo
crația socialistă, principiile po
liticii noastre internaționale, 
precum și altele. Va trebui să 
stimulăm mai mult dialogul cu 
oamenii, răspunsurile la între
bări, simpozioanele și sesiuni
le de comunicări științifice — 
activitate in care va trebui să 
fie mai mult antrenați membrii 
comitetului județean, activiștii 
de paitid.

ANDREI SOOS, 
președintele Consiliului 
județean al oamenilor 
muncii de naționalitate 

maghiară

Preocuparea generală neobo
sită a conducerii Partidului Co
munist Român, a iubitului și 
stimatului său conducător, to
varășul Nicolae Ceaușescu, pen
tru dezvoltarea multilaterală a 
societății, pentru examinarea fe
nomenelor in spirit critic, ști
ințific, marea sa receptivitate 
față de tot ceea ce este nou, 
atenția deosebită pe care o a- 
cordă activității ideologice și 
educării oamenilor muncii, se 
bucură dc o înaltă apreciere 
in rândul oamenilor muncii ma
ghiari din județ.

Ca parte integrantă a Fron
tului Unității Socialiste, Con
siliul județean al oamenilor 
muncii de naționalitate maghia
ră, sub îndrumarea permanentă 
a Comitetului județean de partid, 
s-a străduit să-și aducă contri
buția la desfășurarea muncii 
politico-ideologice de formare 
și dezvoltare a conștiinței so
cialiste a maselor, a militat pen
tru continua adîncire a priete
niei și frăției dintre poporul 
rumân și naționalitățile conlo
cuitoare. Pe această linie \ or
bitorul a enumerat prezentarea 
de expuneri in limba maghiară 

în localitățile cu populație 
maghiară mai numeroasă — 
privind conținutul documente
lor de partid, politica internă 
și externă a partidului și sta
lului. organizarea de brigăzi 
■științifice, întîlnirile cu scri
itorii de limbă maghiară, inten
sificarea activității culturale de 
masă și altele.

Comitetul județean de partid 
dovedește o grijă deosebită, 
care ne mobilizează, față de 
problemele specifice ale națio
nalităților conlocuitoare. Aceas
ta o dovedește, de pildă, mo
dul responsabil în care s-au 
studiat aspectele planului de 
școlarizare în școlile și secțiile 
cu limbă de predare maghiară 
și germană, atragerea membri
lor consiliului nostru în dife
rite colective dc studiu și ana
liză și în alte organisme.

Vorbitorul s-a referit apoi pe 
lmg la problemele educației din 
școlile cu limba de predare ma
ghiară, din liceul nr. 2 Deva, 
unde-și desfășoară activitatea, 
ia unele cerințe care se nun 
in fota învățămîntului din ju
deț. precum și la unele feno
mene negative din modul dc a 
rândi al unor oameni, chiar al 
unor cadre de conducere.

Din munca noastră de educa
ție trebuie să ținem seama că 
se mai fac simțite uneori, deși 
foarte izolat, anumite influențe 
ale trecutului și să combatem 
cu hotărâre orice manifestare 
retrogradă, din partea oricui 
ar veni.

In calitate de membru al 
Comitetului județean de partid, 
asigur plenara că Consiliul oa
menilor muncii de naționalitate 
maghiară, prin întreaga sa ac
tivitate, va acționa pentru mo
bilizarea oamenilor muncii ma
ghiari de a contribui activ Ia 
înfăptuirea sarcinilor dezvoltă
rii socialiste a României. Ne 
vom strădui să facem mai bine 
înțeleasă în rândurile populației 
maghiare politica internă și ex
ternă a partidului și statului 
socialist, de ce este necesară 
înfăptuirea ei. neabătută, ast
fel ca în viitor să participe 
conștient, competent, eficient la 
transpunerea în viață a sarci
nilor ce decurg din programul 
partidului.

★

In cadru] dezbaterilor au mai 
luat cuvîntul Gheorghe Vasiu, 
prim-secretar al Comitetului 
municipal de paitid Hunedoa
ra, Vasile Zgîrcea, secretarul 
comitetului comunal de partid 
Sarmizegetusa, primarul comu
nei, Costache Trotuș. director 
general, președintele consiliului 
de administrație a Centralei 
industriale Hunedoara, Tovică 
Manea, președintele cooperati
vei agricole de producție Boz, 
Ion Hodorog, maistru turnător 
la Uzina .Victoria" Călan, Ro
mulus Rusan, directorul spita
lului lin Deva, Viorel Oeoș, 
președintele uniunii județene a 
cooperativelor agricole de pro
ducție. Ieronim Rusan. director 
general al întreprinderii elec- 
trocentrale Deva și Grigore Bo- 
ieru, maistru, secretarul comi
tetului de partid al șantierului 
IV al I.C.S. Hunedoara.

La rândul lor. aceștia au in
sistat asupra necesității de a 
se întări controlul de partid, 
de a se asigura o creștere a 
rolului educativ a grupelor sin
dicale care, trebuie să devină 
un mijloc de educație, de mo
bilizare a oamenilor muncii. 
.Atunci cînd se merge în control 
pe la unități, să nu se ia le
gătura numai cu directorul, ei 
cu toți factorii cărora le revin 
răspunderi în problemele poii- 
tice și de educație, ^ă se creeze 
un front comun pentru com
baterea fenomenelor negative 
care încă se mai petrec. SA se 
curme o dată pentru totdeauna 
cu mentalitatea unor medici de 
pildă, care, cu o uluitoare u- 
șurință dau certificate medicale, 
cauzînd în acest fel producției 
mari neajunsuri.

Vorbitorii și-au exprimat ho
tărîrea de a se angaja eu toată 
fermitatea, prin măsuri de 
luptă și de acțiune, pentru tra
ducerea în viață a tuturor sar
cinilor puse în fața noastră, de 
actuala etapă dc construire a 
societății socialiste multilateral 
dezvoltate.
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Ca perlele
lut mai des. Cu a- 

t.nție controlează linia, apă- 
''c.'j'ile. apoi iși .reiau mer
sul leul. cu pași mărunțiți. 
g da să staționeze iar și iar,

— Uite-aicea, Gabriele
Cuplarea rapidă cere exac

titate in mișcări, precizie și, 
desigur, o bună cunoaștere a 
meseriei;■ timpul e măsurat, 
.un minut țâră circulație e 
o tonă pierdută, nu-i bine 
-aștepte minc-ii". .Asta o spu

ne Petre, o rice cimbind, dar 
miiniie nu-i stau — șurubel
nițe, macara, cleme — agi
litate, gesturi ce se succed 
ca-ntr-un ritual fascinant.

— Cum ii. nene Gabriele ?
— Cuplarea ? ' Prima-nlii. 

ce mai ! Cu locomotiva să 
trapă de ia și tot n-o rupe

11 cintăresc lung. Nea Ga
briel mă privește și el: voi
nic, cu fața dăltuită și ochi 
ageri, mă scrutează atent. 
„Va să zică erei să scrii des
pre noi in ziar... Eu ziceam 
să scrii despre mină, despre 
„miinile de aur" care dau căr
bune.^ Știu eu, 
colectiv... Așa 
așa-i bine". Și pornim din 
nou. Văd că te miri, prie
tene, și ai dreptate. .Albul 
imaculat al pereților, lumina 
ce se revarsă intr-un torent 
continuu, te copleșesc, te duc 
cu gindul nu la o galerie de 
mină, ci mai degrabă la o 
stafie de metrou.

Are nea Gabriel o vorbă 
„ușurel, nene". „Ușurel" — o 
vorbă cu zeci de înțelesuri, 
.ușurel dar sigur, cu nădej
de, să fină", pregătind, pen
tru riua începută o rezervă 
gata oricind. Și așa, -ușurel" 
se schimbă roți dințate, pi- 
nioane, apoi ajustajele, cuzi
neții pe axe... Să prindă bine, 
.ușurel*' 
dințată. Roți dințate, stilpi, 
macaze, 
tot și toate coordonate precis 
și statornic, intr-o geometrie 
ce se vrea perfectă continuu. 
Cine ar putea spune că-i cu
noaște cu adevărat pe acești 
oameni ?

— Cum să fie greu să în
treții 15 locomotive și citeva

un portret 
e omenește.

pinionul in roata

linii interminabile,

kilometri de linii ? 
greu de loc... Așa spun 

ei. Trebuie doar să vrei a- 
dică, să simți că pe umerii 
tăi apasă o răspundere. Dacă 
simți asta cu adevărat, totul 
merge ca uns .'

Intr-un garaj demn de in
vidiat, sub cupola de beton 
arcuit, acolo unde iși dau 
bucuroși, ca vamă, destoini
cia și zestrea cunoștințelor, 
acolo se află cei trei oameni. 
Ei nu dau cărbune, nu sapă 
galerii. N-au pretenții și nici 
nu-și fac. Ei sînt aceia care 
ajută din umbră „miinile de 
aur'. le veghează, Ic dau cer
titudinea că rodul muncii lor, 
al fețelor negre, ure drum si
gur spre ziuă. Și cit de pu
ternici iți par in lumina vie 
a lămpilor electrice aplecați 
peste șasiuri, sub trenurile de 
roți, sau înălțați pe scări sau 
stilpi.' Mă uit la ceas, e ora 
12. Nu mai era nimic de jă- 
cut. Petre a strins cheile, cio
canele. șurubelnițele, apoi 
materialele... Aceleași gesturi, 
știute, domoale, sigure, ace
lași ritual.

...Trecuseră șapte ore de 
cind nu mai văzusem lumi
na zilei. Gabriel e chemat la 
telefon. Cineva din sectorul 
de transport ii indica o ava
rie pe linia de halde. Ce era 
de jăcut ? Petre zîmbește 
mereu, cetind lui Gabriel în
țelegere. „Nici vorbă, nu-i de 
glumit.' Se blochează puțul, 
să mergem

Același drum. O reeditare...
— Ciți ani ai, Gabriel Fo- 

lea ?
— Patruzeci și opt .'
— Cu
— Cu
— Și 
— Cu

cu...
Labirinturile minelor se a- 

seamănă intre ele! Oriunde, 
vei întâlni cam aceleași ga- 

■ lerii, cam aceleași mașini, a- 
celași zgomot pricinuit de 
clinchetul zalelor, de bîziitul 
uniform, greu al pikamere- 
lor. Oamenii, însă, sînt me
reu alții. In munca lor, zi
lele se inșiruiesc ca perlele 
în colier și zilele se îmbogă
țesc cu faptele și intîmplă- 
rile oamenilor...

T V
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8.30 Deschiderea emisiunii. 
Sport și sănătate.

9.00 Matineu duminical pen
tru copii. La rampa ce
lor mici ! Intilnire cu 
copii, artiști amatori din 
Rimnicu Vilcea. Film 
serial : „Sebastian și 
misterul epavei" (I).

10,00 Viața satului.
11,15 Albumul compozitorilor 

români : Gherase Den- 
drino.

12,00 De strajă patriei.
12.30 Emisiune în limba ma

ghiară.
14.00 Fotbal : Steaua — F. C. 

Argeș (Divizia A).
15.50 Polo pe apă : România 

— S.U.A. și România — 
Italia. înregistrare de la 
Nvar.

16.20 Box : Finalele turneului 
internațional de la Os
trava (aspecte înregis
trate). Postmeridian.

16,45 Magazin.
18,10 Film serial pentru ti

neret : „Planeta gigan- 
ților".

19,00 Vetre folclorice : Bistri- 
(a-Năsăud.

19.20 1 001 de seri.
19.30 Telejurnalul de seară.
20.00 Reportajul săptămâni: 

„Pe locul viitoarelor 0- 
rașe".

20.20 Film artistic : „Asasinul 
din cartea de telefon".

21,50 „Zi-le d-alea, de-alc 
noastre". Emisiune de 
varietăți muzicalo cu : 
Doina Badea, Dorina 
Drăghici, Petre Geam- 
bașu, Fărimiță Lain brii. 
Momente vesele și cu
plete muzicale cu Cos- 
ma Brașoveanu. Nicu 
Constantin și Alexan
dru Lulescu.

22.45 Telejurnalul de noapte. 
Sport.

LUNI 27 SEPTEMBRIE

18,00 Deschiderea emisiunii. 
Muzică populară inter
pretată la cimpoi și la 
țambal.

18.15 Ecranul. Emisiune de 
informație și critică ci
nematografică.

18.45 Stop cadru. Minerii de 
la Ohaba. Reportaj fil
mat. Norme obligatorii 
sau facultative. Respec
tarea normelor de pro
tecție a muncii.

19.15 Publicitate.
19.20 1 001 de seri.
19,30 Telejurnalul de seară.
20,10 Te laud, te apăr, și te 

cînt. Emisiune • literar- 
muzicală.

20,40 Film serial : „Aghiotan
tul excelenței sale" (III).

21.20 Prim plan : .Alexandru 
Popescu, primarul mu
nicipiului Pitești.

21,50 Parada vedetelor: Ju
liette Greco și Sergio 
Endrigo.

22.20 Din țările socialiste.
22,35 Telejurnalul de noapte.

VIAȚA INTERNAȚIONALĂ
NEW YORK

Convorbire Corneliu Mănescu 
Adam Malik

NAȚIUNILE UNITE 25. — 
Corespondentul Agerpres, Con
stantin Alexandroaic, transmi
te : Sîmbătă dimineața, minis
trul afacerilor externe al Re
publicii Socialiste 
Corncliu Mănescu, 
vizită președintelui 
XXVI-a sesiuni a Adunării Ge
nerale a Organizației Națiuni
lor Unite, Adam Malik, minis
trul afacerilor externe al In
doneziei.
A

întrevedere Gromîko-Rogers

România, 
a făcut o 
celei de-a

Cu această ocazie, a avut loc 
o convorbire in cadrul căreia 
au fost discutate unele proble
me importante care figurează 
pe agenda actualei sesiuni, ro
lul Națiunilor Unite în facili
tarea rezolvării unor importante 
chestiuni internaționale.

întrevederea, care a avut loc 
la sediul O.N.U. din New York, 
s-a desfășurat într-o atmosferă 
cordială.

La Viena a fost semnat

Primul contract
de lungă durată
roinâno>austriac

cine lucrezi azi ?
Petre Berindei! 

mîine ?
Toader Pantea. sau

Mica publicitate
VlND motocicletă Simson 250 

cmc. Petroșani, str. Cloșca nr. 4.

Uricani, CEDEZ apartament 2 
camere, pentru garsonieră sau 
casă colonie în Petroșani.

Informații, Viitorului 21/4, Pe
troșani.

NEW YORK 25 (Agerpres). — 
Ministrul afacerilor externe al 
Uniunii Sovietice, Andrei Gro
mîko, conducătorul delegației 
U.R.S.S. la lucrările celei de-a 
26-a sesiuni a Adunării Gene
rale a O.N.U., a avut vineri la 
New York o întrevedere cu 
secretarul de stat al S.U.A., 
William Rogers. In cadrul con
vorbirilor, relatează agenția

TASS, au fost abordate proble
me bilaterale și unele aspecte 
ale situației internațional. în
trevederea, desfășurată într-o 
atmosferă cordială, a fost ca
lificată de cei doi miniștri ca 
foarte utilă.

Andrei Gromîko urinează să 
fie primit miercuri, la Casa 
Albă, de președintele Richard 
Nixon, informează agenția UPI.

înmînariî
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PROGRAMUL I : 6,00 Bu
letin de știri; 6,05 Concertul 
dimineții; 7,00 Radiojurnal; 
7,45 Avanpremieră cotidiană; 
8,00 Sumarul presei; 8,08 Ilus
trate muzicale; 9,00 Ora sa
tului; 10,00 Radiomagazinul 
femeilor; 10,30 Parada soliști
lor de muzică ușoară; 11,00 
Buletin de știri; 11,05 Intil
nire cu melodia populară și 
interpretul preferat; 12,00 De 
toate pentru toți; 13,00 Ra

diojurnal. Sport; 13,15 Reci
tal Gică Petrescu; 13,30 Or
chestra de muzică populară 
a Radioteleviziunii; 14,00 Un
da veselă; 14,30 Albumul me
lodiilor de succes; 15,00 Bu
letin de știri; 15,05 Caravana' 
fanteziei; 15,45 Sport și mu
zică; 18,15 Estrada duminica
lă; 19,00 Radiojurnal; 20,00 
Tableta de seară; 22,00 Ra
diojurnal; 22,10 Panoramic 
sportiv; 22,30 Meridiane me
lodii: 22,50 Moment poetic; 
23,00 Meridiane melodii (con
tinuare); 24,00 Buletin de 
știri; 0,03—6,00 Estrada noc
turnă.

Ceremonia 
secretarului general 

al O. A. U. a raportului 
Conferinței internațio* 

la Sinaia

V1ENA 25. — Coresponden
tul Agerpres, Petre Stăncescu, 
transmite: La Viena a avut 
loc semnarea unui contract 
intre Centrala industrială de 
producere a energiei electrice 
și termice din România și So
cietatea federală austriacă de 
electricitate. In cadrul acestui 
acord, România va livra Aus
triei, în perioada 1971 — 1976, 
1 240 milioane kWh. Este primul 
contract de lungă durata pen
tru livrări din România către 
Austria. Contractul presupune, 
totodată, o cooperare foarte 
largă, a cărei schemă de elec
tricitate a antrenat sistemele 
energetice din U.R.S.S., Româ
nia. Ungaria și Austria.

Intr-o declarație făcută co
respondentului Agerpres. Franz 
Hintermayer, director 
al Societății federale 
de electricitate, și-a 
satisfacția în legătură

general 
austriece 
exprimat 
cu acest

acord, a cărui însemnătate nu 
este numai bilaterală, el avind 
și un caracter internați >nal 
prin coopcrareti celui patru 
țări. Am avut ocazia să vizitez 
în vara aceasta centrata de a 
Porțile de Fier și alte ub u li
ve energetice, convingîndn-mă 
persunal de marile progrese u'e 
României — a spus Hintei tua- 
yer, care a participat Iu C< n- 
ferința mondială a energiei, 
ținută în iunie-iulie 1971 !a 
București. Utilajele și apuraiura 
sînt foarte moderne, ie prim 
rang. Eu și ceilalți delegați ia 
conferința de la Bucur-ișt nu 
fost deosebit de impresionați 
de succesele economice înre
gistrate de România, de pro
gresele ei foarte frumoase. Ce- 

' rințele dezvoltării energetice 
pun tot mai pregnant la erdi- 
nea zilei adîncirea cooperării 
internaționale. Ne este plăcui 
să colaborăm cu România a 
conchis vorbitorul

nale de
NAȚIUNILE UNITE 25. — 

Corespondentul Agerpres, Con
stantin Alexandroaie, transmi
te : La sediul Națiunilor Unite 
din New York a avut Toc o ce
remonie în cadrul căreia Max
well Stanley, președintele celei 
de-a VI-a conferințe internațio
nale cu tema „O.N.U. în dece
niul următor", care a avut loc 
la Sinaia, între 20 și 26 iunie, 
a înmînat secretarului general

L. I. Brejnev șî-a încheiat 
vizita în R.S.F. Iugoslavia

Stadion Jiul, teren bun de 
joc. Timp excelent pentru 
fotbal. Spectatori : cea. 5 000.

Au înscris : Stoian (min. 
10) pentru Jiul și Sima (min. 
13) pentru U.T.A.

Arbitru : Gheorghe Limona, 
București — corect și auto
ritar.

Formațiile : JIUL : Suciu - 
Mihai Marian (min. 46 Geor
gescu), Georgevici, Ștoker, 
Tonca — Urmeș, Dodu - Pe- 
ronescu, Libardi, Stoian, Nai- 
din (min. 68 Cotormani). 
U.TA : Vidac - Birâu. Le- 
reter, Pojoni, Popovici — Pe- 
tescu. Broșovschi, Domide — 
Sima, Kun II, Both.

Meci așteptat cu interes, cu 
ridicat grad de dificultate pen
tru ambele formații. Pentru 
Jiul — pentru că primea repli
ca liderului, ex-campioanei 
care a surclasat, cu 4—1, la 
Arad, pe valoroasa F. C. Aus
tria Salzburg; pentru U.T.A. 
— pentru că evolua la Petro
șani. unde se cîștigă greu, în 
fața unei echipe sobre, ambi
țioase. Și, intr-adevăr, meciul 
a fost greu pentru ambele for
mații ; poate mai mult pen
tru U.T.A., care a plecat cu 
un mare punct numai grație 
formei foarte bune a goal- 
keeper-ului său Vidac și inefica
cității atacanților localnici. 
Căci, dacă privim retrospectiv 
desfășurarea de ansamblu a

Fotbal, divizia A
partidei, vom vedea că Jiul a 
beneficiat de 10 cornere față de 
numai 3 ale arădanilor, că îna
intașii săi au expediat de 20 
de ori balonul spre poarta lui 
Vidac, de 12 ori pe spațiul por
ții, că atacanții echipei gazdă 
au fost mai insistenți in faze
le de poartă, însă imprecizia 
în șut, pripeala, lipsa de clar
viziune, opoziția hotărîtă a 
fundașilor adverși și inspirația 
lui Vidac au făcut ca mingea 
să nu poposească decît o dată 
în plasă. Aceasta s-a întîmplat 
destul de repede, în minutul 
10 al partidei. Bine găsit cu 
o minge de către Libardi, ta
lentatul și harnicul Stoian s-a 
infiltrat printre Pojoni și Lere- 
ter, l-a „întors" pe ultimul, 
Vidac, a ieșit la blocaj, dar 
jiulistul a fost mai rapid și a 
săltat mingea peste el: 1—0
pentru Jiul. Victorie de numai 
3 minute căci Both l-a „pier
dut- prea ușor pe drum pe 
Mihai Marian, a centrat înalt 
în fața porții lui Suciu, Sima 
a plonjat și a trimis imparabil 
balonul cu capul în plasă i 
1—1. Jiul insistă mai mult, își 
creează bune acțiuni pe înain
tare, șutează spre și pe poartă 
însă Vidac se opune excelent 
șuturiior lui Dodu (min. 25), 
Urmeș (min. 41), Stoian (min. 
43), Dodu (min. 44), Dar cea

JIUL - U. I. A. 1-1
mai mare ocazie a reprizei, și 
a meciului, o irosește Stoian în 
minutul 42. Mihai Marian îl 
deschide lung pe Naidin, aces
ta îl „vede" bine pe Stoian, 
„nouarul" Jiului scapă de apă
rătorii arădani, sobri și vigi- 
lenți, de altfel, și cînd golul 
era iminent, „dreptul" lui Sto
ian l-a trimis pe lingă bară. 
In această repriză, Mihai Ma
rian mai este depășit o dată, 
pericolul din partea lui Both se 
apropie, însă același Sima plu
sează capul puțin alături de 
poartă. U.T.A. joacă economi
cos, calm, pune accent mai 
mult pe cursele lui Sima și 
Both, pe lansările de metronom 
ale lui Domide, apărîndu-se 
însă cu multă atenție, sobru, 
oportun. Uneori, de o parte și 
de alta, se intră prea „holâ- 
rît“, Urmeș și Tonca fiind in
vitați să privească cartonașul 
galben, pe care-1 „admiră" în 
repriza secundă și Popovici.

De fapt, repriza a doua e 
ceva mai liniștită. Gazdele își 
mențin superioritatea teritoria
lă, se găsesc destul de bine, 
dar periclitează mai puțin poar
ta lui Vidac, în vreme ce arâ- 
danii leagă mai inteligent jocul 
la mijlocul terenului, unde ex
celează Domide, continuă să se

apere organizat, Broșovschi este 
absent din joc, ca și în prima 
repriză, Popovici cîștigă multe 
dueluri cu impetuosul Perones- 
cu, iar Pojoni trimite cu dezin
voltură mingea în tribune. Par
tida se încheie nedecis, 1—1, 
rezultat care nedreptățește pe 
Jiul, dar nu e decît vinâ~sa 
că n-a învins. Naidin a evoluat 
slab, Cotormani n-a reu
șit nici ei mai mult, Stoian a 
luptat enorm, a reușit citeva 
acțiuni de efect, însă nu s-a 
sincronizat nici de astă dată cu 
vreunul din colegii de linie — 
ne gîndim la Libardi sau Pero- 
nescu, care au jucat bine, ine
ficient însă. La mijlocul terenu
lui, Urmeș și Dodu au fost 
Iaborioși, au și șutat pericu
los la poartă, iar dintre apă
rători, mai mult s-au văzut 
Georgevici și Ștoker, portarul 
Suciu avînd și el citeva inter
venții salutare. Adică, Jiul n-a 
jucat rău, dar ce ne facem cu 
finalizarea ? I...

La rîndul său, Bătrîna Doam
nă nu și-a onorat cartea de vi
zită printr-un joc de clasă cum 
se aștepta de la ea. Dacă ar fi 
să facem unele remarci, aces
tea s-ar numi Vidac, Domide, 
Popovici, Petescu, în timp ce 
atacanții centrali ai naționalei

secunde — Kun II, Broșovschi 
— au fost cît se poate de 
șlerși, Pojoni — nesigur și 
enervant, ceilalți — sub nota 
lor obișnuită. Poate că U.T.A. 
s-a și menajat puțin pentru re
turul de miercuri de la Salz
burg, punctul realizat la Petro
șani fiind deosebit de valo
ros pentru menținerea în pri
ma linie a clasamentului. Jiul, 
în schimb, a pierdut, prin „re
miza" dc ieri, toate cele trei 
puncte aduse din deplasare. 
E cam mult, deși trebuie să 
ne gîndim că două i le-au luat 
Steaua și U.T.A. — echipe e- 
vident superioare. Dar rațio
namentele sînt mai multe și 
lăsăm să le facă ei — elevii 
antrenorului Eugen Iordache, 
ei care vor cîștigă după lo
cul în clasament. Și, de bună 
seamă, nu le este indiferent 
că stau ori vor sta pe locul 14 
sau pe '4. In orice caz, lupta e 
grea, fiecare dorind puncta 
pentru... buzunarul propriu.

Să sperăm că Jiul va găsi 
cît mai repede cea mai bună 
formulă de atac, care să și în
scrie goluri. Căci, numai a-ți 
crea ocazii și a le da cu pi
ciorul, nu folosește. Dacă Sto
ian se va sincroniza cu Li
bardi, de exemplu, s-ar putea 
ca Jiul să nu mai fie codașa 
eficacității.

La tineret-rezerve: Jiul — 
U.T.A. 3—3.

G. DUMITRU

al O.N.U., U Thant, raportul 
conferinței respective.

La ceremonie au fost de față 
Muhamad Zafrulla Khan, pre
ședintele Curții Internaționale 
de Justiție, Carlos Romulo, se
cretar .de stat pentru afacerile 
externe al Filipinclor, Edvard 
Hambro. președintele celei de-a 
25-a sesiuni a O.N.U. Din partea 
României a fost prezent Nicolae 
Ecobescu, adjunct al ministru
lui afacerilor externe.

Cu această ocazie, U Thant 
și Maxwell Stanley au subli
niat că reuniunea de la Sinair 
se înscrie în activitatea Na
țiunilor Unite drept una dintre 
cele mai fructuoase conferințe 
internaționale dedicate unei pro
bleme de mare actualitate. 
Totodată, ei au exprimat mul
țumiri cordiale guvernului ro
mân pentru sprijinul acordat 
și spiritul de colaborare dc care 
a dat dovadă.

ia

BELGRAD 25 (Agerpres). — 
Sîmbătă a părăsit Belgradul Leo
nid Ilici Brejnev, secretar-gene- 
ral al C.C. al P.C.U.S., care, la 
invitația lui losip Broz Tito, 
președintele R. S. F. Iugosla
via, președintele Uniunii Comu
niștilor din Iugoslavia, a făcut 
o vizită neoficială de prietenie 
între 22 și 25 septembrie.

In comunicatul cu privire la 
vizită se arată că între tovară
șii Iosip Broz Tito și L. I. Brej
nev au avut loc convorbiri care 
s-au desfășurat în spiritul prie
teniei, sincerității tovărășești și 
înțelegerii reciproce. Cele două 
părți s-au informat reciproc 
despre desfășurarea construcției 
socialismului și comunismului 
în R.S.F.I. și U.R.S.S. A fost 
examinat un cerc larg de pro
bleme care privesc relațiile iu- 
goslavo-sovietice, 
laborării politice 
dintre cele două
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rni ice 
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Ministrul comerțului exterior 
al României, Cornel Burtică,

a sosit la Teheran
TEHERAN 25 (Agerpresș. - 

Ministrul comerțului exterior 
al Republicii Socialiste Româ
nia, Cornel Burtică, a sosit la 
Teheran pentru a participa la 
lucrările celei de-a 7-a sesiuni 
a Comisiei mixte româno-ira
niene. El este însoțit de 
Gheorghe Lazăr, adjunct al 
ministrului industriei lemnu- 

Vîlciu. ad- 
energiei e-

de conducere ai unor ministe
re și delegați iranieni in comi
sia mixtă. A fost prezent, de 
asemenea, ambasadorul român 
la Teheran, Alexandru Boabă.

lațiilor dintre U.C.l. și P.C.U.S. 
S-a exprimat năzuința recipro
că de extindere și întărire 
continuă a prieteniei iugoslavo- 
sovietice și a colaborării, în in
teresul popoarelor ambelor țări, 
a! păcii și socialismului. S-a e- 
fectuat un schimb de păreri cu 
privire la o seric de probleme 
internaționale actuale de inte
res reciproc.

Părțile iugoslavă și sovietică 
sînt unanime asupra faptului 
că schimbul de păreri efectuat 
în timpul vizitei a fost util și 
va contribui la dezvoltarea cu 
succes a relațiilor de prieteni? 
și a colaborării rodnice dintre 
U.C.l. și P.C.U.S. și dintre cele 
două state.

Iosip Broz Tito a acceptat in
vitația lui L. I. Brejnev de a 
face o vizită în Uniunea So
vietică, data urmînd să fie 
stabilită ulterior.

In timpul vizitei secretarului 
general al C.C. al P.C.U.S., a 
fost adoptată o declarație iu- 
goslavo-sovietică cc se dă pu
blicității separat.

★

BUDAPESTA 25
— La invitația
Central al Partidului Muncito
resc Socialist Ungar, la Buda
pesta a sosit într-o scurtă vizi
tă de prietenie Leonid Brejnev, 
secretarul general al C.C. al 
P.C.U.S., anunță agenția MTI. 

Oaspetele a fost întâmpinat 
de Janos Kadar, prim-secretar 
al C.C. al P.M.S.U., și de alți 
conducători de partid și de stat 
ungari.

(Agerprcs). 
Comitetului

lui, și de Cristinel 
junctul ministrului 
lectrice.

Pe aeroportul Mehrabad,
oaspetele a fost întîmpinai de 
Houshang Ansari, ministru! e- 
conomiei Iranului, de membri

(Urmare din pag. 1)

dură și apă caldă din abunden
ță, pentru aceasta fiind nece
sare unele modificări la insta
lații. Dar, cum spuneam, aici 
s-au declanșat și primele recla
mați! . Ele vizează nercspectarea 
programului de apă caldă sau 
r.efuncționarea unor calorifere, 
dar au găsit rezolvare imedia
tă din partea mecanicilor și fo- 
chiștilor. Este chiar indicat ca 
orice nereguli să fie semnalate 
acum pentru a putea fi reme
diate înainte ca iarna să se in
staleze cu toate capriciile ei- 
De altminteri, maistrul Ion 
Dascălu și unii din fochiștii cu 
care am discutat nu au exclus 
posibilitatea intervenirii unor 
defecțiuni — la centrale, cana
le termice sau în apartamente 
—, pe care însă ei se vor stră
dui să le remedieze cu maxi
mă operativitate. Insă, pentru 
ca asemenea eventuale deficien
țe să fie cit mai puține și fără 
mari complicații, este necesară 
strădania generală — a lucrăto
rilor de la I.G.L. și a locatari
lor _ de a exploata și întreține 
în cele mai bune condiții, atent 
și chibzuit, instalațiile de în
călzire și apă caldă — începînd 
de la cazanele din centralele 
termice și pină la caloriferele 
din apartamente. Orice nere
guli intervenite la instalațiile 
din locuințe trebuie aduse la 
cunoștința fochiștilor sau meca
nicilor și nu a proceda fiecare, 
după propriile cunoștințe. Ia 
înlăturarea defecțiunilor, îrtru- 
cît s-ar putea ca să le amplifi
căm în ioc să le lichidăm.

CARP AȚI: Mai sînt unele 
adăugiri

Din rele cinci centrale termi
ce care funcționează în cartie- 
rul Carpați — Petre 5

(nr. 2 și nr. 3) ies am orice ca
uză. Sînt puse la punct, dau 
căldură și apă caldă suficientă. 
La celelalte trei, însă mai sînt 
destule lucruri de rezolvat. La 
C.T. 5, de exemplu, cave intră 
in al treilea an de funcționare, 
ar mai trebui: acoperit canaJul 
termic spre atelierul din apro
piere al liceului, grăbită termi
narea instalării noului cazan, 
etanșarea și schimbarea garni
turilor uzate la majoritatea ca- 
zanelor (deja în funcțiune), în
locuite geamurile sparte, revi
zuită și completată instalația e- 
lectrică, zugrăvit interiorul în
negrit de fum. Deși se află la 
doi pași de asociația de loca
tari, această centrală termica a 
rămas in urma tuturor privind 
pregătirea pentru iarnă. La 
C.T. 1, care alimentează și spi
talul de copii, s-a instalat încă 
un boiler pentru sporirea debi
tului de apă caldă, s-au efectu
at reviziile și reparațiile nece
sare. Un singur lucru, care aș
teaptă împlinirea de vreo 4 ani, 
nu s-a realizat încă 1 funcțio
narea elevatorului de evacuare 
a zgurii. In fiecare an .— și în 
anul acesta mai mult — au tre
cut pe aici oameni cu hîrtie și 
creion, au notat cu importanță 
constatările și s-au dus c'J ele, 
dar pe hîrtie au rămas. îmbu
nătățiri substanțiale s-au adus 
la C.T. 4, care alimentează ce
le șase blocuri turn de pe stra
da Vasile Roaită. Aici au fost 
instalate două cazane noi care 
vor furniza apa caldă în para
lel cu căldura furnizată de ce
lelalte șase cazane. Din acestea 
șase, unul este defect din pri
măvară și acum se lucrează ia 
repararea lui. Totul e curat și 
in ordine aici și fochistul Vio
rel Oprișa ne-a dat asigurări 
că oamenii vor avea mai multă 
căldură și apă caldă decît in 
anii trecu',i. -Dar cu o condiție:

fiecare lucrător să ne facem 
conștiincios datoria, să ne SÎn- 
dim că oamenii plătesc apa 
caldă și căldura și noi sîntem 
aceia care trebuie să le-o fur
nizăm". Are dreptate fochistul 
Viorel Oprișa. Miercuri, 22 sep
tembrie, la ora 18,25, cind ne
am aflat la C.T. 4, colegul său 
Petru Mucenic II nu se afla 
la serviciu, deși trebuia să se 
prezinte la ora 14. Am dori să 
cunoaștem motivul absenței lui 
și măsurile luate de secția 
C.T.A. împotriva acestei abateri

Martie"). „Cit. timp blocul nos
tru a fost alimentat de centra
la nouă (deocamdată fără nu
măr — n.n.) am avut căldură 
suficientă — ne-au spus loca
tarii Constantin Solomon și Teo
dor Chiriac de la apartamente
le 1 și 2 (blocul 44). Dar plă
team cam mult și atunci am 
fost racordați din ndu la C.T. 
3 care ne-a asigurat... mult frig. 
Să vedem cum o fi la iarnă". 
Se pare că la iarnă vor avea 
căldură bună și locatarii blo
cului 44, după cum ne-au în-

CENTRALELE TERMICE
de la disciplina muncii (mai a- 
les că nu-i prima abatere de 
acest fel).

Așadar, în Carpați mai este 
de lucru pentru ca toate cen
tralele termice să poată func
ționa din plin cînd va fi ca
zul. Sîntem siguri că de la da
ta vizitei noastre pe la centra
lele termice din Lupeni, Petro
șani, Petrila și pînă la ora a- 
pariției acestor rînduri, s-au 
mai pus multe lucruri la punct 
și asta nu poate decît să ne 
bucure. înseamnă că frigul, ca
re nu-i departe, îi va găsi bine 
pregătiți pe gospodarii de la 
sectoarele I.G.L., că oamenii 
vor avea căldură și apă caldă, 
că reclamațiile vor fi mai pu
ține sau nu vor mai fi de loc. 
Unde-s zilele alea !?...

PETRILA : Ultimele retușuri

In iarna trecută, la Petrila,. 
au fost destule probleme cu 
încălzirea centrală, multe fiind 
generate de temperatura redu
să la blocul 44 (cartierul „8

credințat tovarășii Gheorghe 
Săndulescu, tehnician la secția 
centrale termice și ascensoare 
din cadrul I.G.L. Petroșani și 
șeful de echipă Ladislau Luță 
de la sectorul I.G.L. Petrila. 
Tovarășul Săndulescu ne-a re
latat că spre blocul 44 s-a rea
lizat un canal termic nou, că 
s-au remediat din vreme toate 
defecțiunile pe care le prezen
tau centralele termice din Pe- 
trila după iarna 1970—1971, a- 
tît în interior cît și în exterior. 
„La C.T. 1 și 2 nu sînt nici un 
fel de probleme la această oră 
— ne-a rnai spus interlocutorul, 
iar la C.T. 3 și 4 au fost sepa
rate cazanele astfel îneît să pu
tem da o dată cu apa caldă și 
căldură și nu pe rînd cum fă
ceam pînă acum. Ar mai fi de 
adăugat două serpentine la bo
ilerele de la C.T. 3 și 4, asigu
rarea capacelor corespunzătoare 
la cazane, unele retușuri Ia in
stalațiile sanitare .și electrice. 
Dar căldură se poate da, cu 
convingerea că nu vor mai fi 
multe reclamații".

Acest punct de vedere a fost 
susținut și de fochiștii Ionel 
Novac (C.T. 3), Francisc Farcaș 
și Fulop Varady (C.T. 4). La 
aceste ultime două centrale ter
mice — ca și la altele din cele 
trei localități vizitate — mai 
sînt însă de pus la punct unele 
probleme relativ mărunte dar 
cu influență, totuși, asupra pro
cesului de producere a căldurii 
atît de necesare în locuințele 
noastre pe timp de iarnă. Intre 
acestea sînt ; geamuri lipsă, de
fecțiuni la instalațiile sanitare 
și electrice, completarea cu 
becuri și termometre la cazane, 
încuietori la uși, dotarea- cu 
furtunuri de apă, cu lopeți, roa
be și mături, cu alte scule și 
materiale de strictă necesitate.

In linii generale, deci, centra
lele termice sînt pregătite să 
furnizeze căldura și apa caldă 
necesară pe timpul iernii. Față 
de anii anteriori, s-a manifes
tat mai multă preocupare în a- 
cest sens, mai multă înțelegere 
și dăruire în muncă a lucrăto
rilor care au efectuat reviziile 
și reparațiile. Despre stadiul 
actual al „temperaturii11 centra
lelor termice am discutat și cu 
tovarășii Iosif Krachtus, ingi
ner șef al I.G.L. Petroșani, și 
Alexandru Aruncuteanu, ingi
nerul șef al serviciului meca
nic din cadru! aceleiași între
prinderi. Tovarășul Krachtus 
ne-a argumentat că, intr-ade
văr, în acest an s-a făcut mai 
mult pentru căldura aparta
mentelor oamenilor, că tînărul 
inginer Alexandru Aruncuteanu, 
deși nou venit în întreprindere, 
se preocupă cu pasiune și pri
cepere de acest domeniu Je ac
tivitate atît de dificil. La rîn
dul său, inginerul Alexandru 
Aruncuteannu era de acord că 
mai sînt unele lucruri de pus 
la punct, dar că ele vor fi re-

zolvate cît mai grabnic, astfel 
îneît oamenii să nu ducă lipsă 
de căldură sau dc apă caldă. 
„Acum se fac peste tot probe, 
se remediază defecțiuni, sc 
completează unele goluri — in
clusiv stocurile de cărbune — 
se analizează problema înca
drării cu personal bine pregătit 
și suficient, care să-și facă da
toria conștiincios" — a comple
tat inginerul Aruncuteanu.

Dar, pentru buna funcționare 
a centralelor termice, pentru ca 
ele să poată furniza căldura și 
apă caldă în cantități suficien
te, mai sînt necesare, pe lingă 
buna pregătire a centralelor 
termice și alte citeva condiții. 
Așa ar fi : îmbunătățirea cali
tății cărbunelui — problemă de 
atîția ani nerezolvată; folosi
rea rațională a timpului de lu
cru de către fochiști și utiliza
rea la randamentul maxim a 
agregatelor din centrală ; afișa
rea programelor de funcționare 
și respectarea lor cu strictețe ; 
un control mai consistent și 
mai sever la centrale, urmat 
de îndrumări și măsuri eficien
te ; o colaborare permanentă, 
mai strînsă și mai fructuoasă, 
între lucrătorii I.G.L., cei de la 
asociațiile de locatari și cei de 
la serviciul de gospodărie loca- 
tivă din cadrul Consiliului 
popular municipal, care să se 
înțeleagă și să se ajuta între ei 
și nu să-și paseze unii altora 
răspunderea. Iar din partea 
locatarilor este necesară mai 
multă înțelegere a unor stări de 
lucruri, întreținerea în tune 
condițiuni a instalațiilor din a- 
partamente, achitarea la timp 
.a taxelor.

Numai în felul acesta, tempe
ratura apartamentelor noastre 
va fi cea dorită' în iarna ce se 
apropie.

• GENEVA. Potrivit unui 
comunicat statistic dat publici
tății la Geneva de Organiza
ția Mondială a Sănătății, în 
sâptâmîna care se încheie au fost 
înregistrate în lume 5 500 de 
noi cazuri de holeră, precum și 
600 de decese provocate de a- 
ceastă maladie. Cele mai frec
vente cazuri sînt semnalate în 
țările în curs de dezvoltare din 
Asia și Africa. In Europa, de 
la începutul anului, s-au înre
gistrat 34 de cazuri, fără de
cese. Țările afectate sînt: Spa
nia (22 de cazuri), Portugalia 
(4 cazuri). Franța (3 cazuri). 
Suedia (3) și Marea Britanic 
(2).

0 TEHERAN. Șahinșahul Ira
nului, Mohammad Reza Pahlavi 
Aryamehr, a anunțat, în ca
drul unui mesaj adresat na
țiunii, încheierea procesului de 
distribuire a păinînturilor, con
form prevederilor reformei a- 
grare. Următorul obiectiv al a- 
ccstei reforme va fi constitui
rea cooperativelor rurale. Su
veranul iranian a subliniat că 
încheierea perioadei de împăr
țire a păinînturilor coincide cu 
manifestările prilejuite de co
memorarea a 2 500 dc ani de la 
crearea imperiului persan.

• WASHINGTON. 565 de u- 
niversități, colegii și școli din 
Statele Unite ale Americii sînt 
în pragul falimentului, a a- 
nunțat în cadrul unei conferin
țe dc presă șeful secției cer
cetare a Asociației Colegiilor 
americane. Deficitul cronic bu
getar a silit instituțiile de în- 
vățămînt din țară să micșoreze 
numărul studenților și să-și li
miteze activitatea de predare și 
de cercetare, a adăugat el.

• BUENOS AIRES. In ulti
mele luni, anunță agenția Pren- 
sa Latina, numărul șomerilor 
din Argentina a crescut cu 2,9 
la sută. Institutul național de 
statistică din Argentina a sta
bilit că șomajul afectează 6,3 
la sută din totalul forței de 
muncă.

$ LIM \. I:i zona Majes din 
Peru va fi construit un mare 
complex hidroenergetic în va
loare de 300 milioane dolari. 
Se prevede construirea unui tu
nel sub Anzi, formarea a două 
lacuri de acumulare în apro
pierea cărora va fi instalată o 
mare centrală hidroenergetică. 
Complexul va contribui la rea
lizarea unor planuri de irigație 
care vor fertiliza circa 60 000 dc 
hectare de teren agricol.

ROMA. In primele trei 
luni ale acestui an. in Italia au 
fost înregistrate 300 noo de ac
cidente de producție, cu 18 000 
mai mult decît în perioada co
respunzătoare a anului trecut. 
Potrivit statisticilor, în cursul 
anului 1970 în această țară nu
mărul accidentelor de produc
ție a fost de 1 356 000 din care 
2 066 de cazuri mortale.
• CARACAS. Muncitorii din 

transporturi din orașul Vene
zuelan Tigre au declarat gre
vă în semn de protest față de 
concedierile în masă anunțate 
recent de administrația compa
niei petroliere americane „Mene 
Grande Oil". Sindicatul petro
liștilor din localitate s-a soli
darizat cu greviștii.
• WASHINGTON. Rezervele 

de aur și devize ale Statelor 
Unite s-au redus cu peste un 
miliard de dolari în luna au
gust, înregistrînd una din cele 
mai mari scăderi lunare lin în
treaga istoric a țării — a a- 
nunțat Ministerul american al 
Finanțelor. Totalul rezervelor 
deținute de S.U.A. la sfîrșitul 
lunii august (12,128 miliarde do
lari, față de 13,283 mii i u de 
dolari la sfîrșitul lunii iulie) 
se situa la cel mai scăzut ni
vel din ultimii 34 de ani. In 
ceea ce privește stocurile de 
aur. ele se cifrau la 10.209 mi
liarde dolari.
• HELSINKI. La Helsinki a 

fost semnat protocolul de co
laborare între Finlanda și R-P. 
Ungară în domeniile agricol și 
forestier.
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