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ATENȚIE CALITĂȚII 
CĂRBUNILOR BRUT!!

Cu țoale măsurile întreprinse 
pentru realizarea calității căr
bunilor bruți, nu toate minele 
au reușit în u’tinia per.ondă 
de timp s& se încadreze în a- 
cest indicator. Rezultate bune 
au obținut numai minele Dîi.ia. 
Bârbăteni și l.upcni, care au 
redus, in luna trecută, cenușa 
cu 0.6 pînă la 2.1 la sută. In 
schimb, la minele Lunea. Pe
tri lu. Aninoasa și Uricani sînt 
consemnate depășiri la cenușa 
brulilor, cuprinse între 1.2 și 
2.8 procente. Cîteva cauze se 
pot detecta în i
• Neacordarea unei atenții 

cuvenite alegerii sterilului la 
locurile de muncă — abataje 
— la toate aceste mine.

H încărcarea cu cărbune a 
v -gunetelor după ce mai în Iii 
in ele se depozitează resturi 
de la curățirea transversalelor,

în urma lucrărilor de ramblc- 
iere a fronturilor. Ne referim, 
mai ales, la E. M. Diija
• Efectuarea necurespunză- 

toare a probelor de șist vizibil. 
De exemplu. Iu mina Lonea se 
practică probele respective la 
un mic număr de vagonete față 
de totalul existent.

De la tov. ing. loan Săbăti, 
șeful serviciului C.T.C. din 
centrală, am mai aflat că, la 
E. M. Uricani, sterilul din lu
crările de pregătire 
cuează împreună cu 
necreîndu-sc (care să 
piedica ?) condiții de 
re a acestuia în subteran, cum 
ar fi normal să se înlîmple.. 
De asemenea, în cadrul panou
lui unde nu se 'ucrează eu 
combina, de la mina Aninoasa. 
nu se acordă, de către factorii 
în drept, atenția pe care

se evp- 
cărbund, 
fie, oare, 
depozita-

merita-o alegerea cum se cu
vine a sterilului din cărbu
nele extras din st ratele 16—17. 
La exploatările miniere Lonen 
și Aninoasa nu se manifestă 
preocuparea necesară pentru 
realizarea tavanului artificial 
din plasă în abatajele frontale, 
ceea ce provoacă surpări care 
înrăutățesc calitatea cărbune
lui.

In plus, la aceste unități 
lasă de dorit activitatea de 
popularizare a brigăzilor care 
dau cărbune de bună calitate, 
în contrast cu cele oare nu-și 
onorează așa cum trebuie a- 
ceastă obligație. Organizațiile 
de sindicat au cîmp larg de 
acțiune în această privință. 
Din partea tuturor • factorilor 
se cere o atenție ma! exigentă 
față de calitatea cărbunilor

C.>

Liceul de cultură
generală

din Petroșani

LA ÎNCEPUTUL

ȘCOALA>

Recentele hotărîri ale parti
dului și statului privind 
gătirea tehnico-productivă 
paralel cu formarea unui 
orizont cultural-științifîc 
expresia unei realități obiecti
ve ce decurge din cerințele 
vieții, din dezvoltarea științei 
și tehnicii, din avîntul bazei 
materiale de producție a socie
tății noastre socialiste. Pentru 
ca învățămîntul 6ă fie strîns 
legat de viață, de producție, 
pentru ca tineretul stud:cs să 
fie educat în spiritul muncii, 
al idealurilor nobile ale socia
lismului. Ministerul Tnvățămin- 
tului a trecut la punerea în 
aplicare a acestor idei, la 
inființarea atelierelor—școală.

• Ne-am propus să vedem felul 
cum sînt transpuse în viață a- 
ceste idei, fapt care ne-a făcut 
sâ ne îndreptăm, pentru înce
put. atenția spre liceu] de cul
tură generală din Petroșani. 
Gîndul proiectanților, construc
torilor și al vizionarilor în mo
mentul genezei în calc a li
ceului a fost acela de a oferi 
copiilor de. mineri toate con
dițiile de studiu pentru a de
veni oameni de nădejde pentru 
viitor. Ferestrele mari, împăr
țirea spațiului ne conving că 
acest gînd s-a întrupat.

Facem cunoștință cu profe
sorul Gavrilă Csosz, director 
adjunct al liceului care, ama
bil, ne însoțește prin atelier e- 
le-școală. In atelierul de croi
torie și țesălorie, un fel de 
.țară a fetelor", ne întîmpină 
o atmosferă densă de lucru. 
Fetele executau, sub atenta 
supraveghere a maistre!, ope
rațiile pregătitoare în vederea 
începerii țesutului la covoare. 
„Cele 80 kilograme de lină pe 
care le vedeți aici sînt cumpă
rate din fondurile comitetului 
Se părinți, iar ramele pentru 
țesut ni le-a dat I.I.L. și co
operativa „Jiul", ne spune mai- 
6tra care răspunde de acest 
atelier. Sînt aici 
cusut cumpărate

(Continuare in

MESAJUL
președintelui Consiliului de Miniștri 

al Republicii Socialiste România, 
ION GHEORGHE MAURER, 

adresat participanților la Reuniunea Comitetului
Central al Alianței Cooperatiste Internationale

Dirigențîa muncitorească■

Stimați oaspeți.

deosebita plăcere dp a 
numele guvcrtiu- 
SocialiMe llomâ- 
cordial cu prilc- 
de la București 

Central al Alian-

educațională
demnă

proliferare

— Ceea ce urmărim, in pri
mul rind, este perfecționarea 
relațiilor inter-individuale în
tre cei care conduc nemijlocit 
procesul de producție și cei ce 
realizează producția — deci in
tre maistru și muncitor, așeza
rea acestor relații pe fondul 
unor preocupări comune și res
ponsabile pentru realizarea în
datoririlor profesionale, a pla
nului de producție, a unui cli
mat de muncă optim, stimula
tor de eforturi, de valori ino- 
ral-profesionale înaintate și 
intolerant față de tot ceea 
ce c străin demnității colectivu
lui minier, eticii comuniste. 
Cuvintele aparțin tovarășului 
Andrei Colda, secretarul comi
tetului de partid al minei Lu
nea, și se referă la rațiunea 
care a dai naștere, în urmă cu 
O lună, unei inițiative valoroa
se pe linia îmbunătățirii mun
cii politico-educative în rîndul 
colectivului minei: DIRIGEN- 
ȚIA MUNCITOREASCA.

Ce înseamnă, de fapt, diri- 
genție ? Îndrumarea și supra
vegherea unui grup de indivizi 
pentru a-și face datoria bine, 
și la timp. Dar cei care conduc 
nemijlocit producția, adică mai
ștri mineri n-au îndrumat și 
supravegheat pe cei din subor
dine ? Nu se poate afirma a- 
cest lucru. Dar de astă dată e 
vorba de ceva mult mai mult : 
a face din tehnicianul conducă
tor și organizator al producției 
nu un simplu transmițător 
controlor al înfăptuirii 
ordine, un om care dă ___
dispoziții și aplică sancțiuni ci, 
în primul rînd. un om între 
oameni, un educator, un mili
tant politic care promovează 
în sfera lui de activitate valo
rile etico-profesionale cele mai 
înaintate ca : cinstea, hărnicia, 
corectitudinea, care reprezintă 
un țmodel de exigență și intran
sigență, capabil să facă din.,,•ob
iectivul ce-1 conduce un colectiv 
de înaltă ținută politică și 
morală, un nucleu al demnită- - 
ții muncitorești.

Cum 
pentru 
idei cît 
tă în 
pentru 
educaționale ? S-a căzut 
acord ca experimentarea

aibă loc în revirul maistrului 
miner Aurel Popa din sectorul 
I, Iar „dirigintele" să fie chiar 
acest tînăr tehnician comunist, 
cu bogată experiență pe t.îrî- 
niu| muncii obștești. Să mai 
precizăm că Aurel Popa lue:ca
ză în acest sector din 1934. Aici 
a devenit miner, de aici a fost 
propus la școala de uiaiștri și 
toi aici s-a întors după absol
virea acesteia. A terminat apoi 
și un curs de partid de 6 luni 
iar în prezent e membru al 
comitetului de partid al exploa
tării. Intr-un cuvin t un tinăr 
inimos, cu prestanță, stimat 
de colectiv. Lui i s-a încredin
țat misiunea să realizeze .di- 
rigenția muncitorească".

Cum a procedat pentru rea
lizarea acestei misiuni ?

Să dăm cuvîntul „diriginte
lui" :

— Săptămînal, mai precis în 
fiecare vineri. înainte de șut 
stau de vorbă cu toți oamenii 
din revirul meu. Despre ce ? 
Despre tot ce se întîmplă in 
revii*, despre ceea ce fac oa
menii iar scopul <e-l urmăresc 
este acela să-i determin ca 
tot ceea ce fac să facă din 
conștiință, din convingere. Dis
cutăm, în primul rînd despre 
modul cum s-a achitat fiecare 
formație de obligațiile ce-i 
vin în cadrul sectorului,
realizarea sarcinilor de plan, a 
programului de lucru a fiecă
rui abataj. Și, pentru că toate 
aceste realizări depind de mo
dul cum își îndeplinește fiecare 
component al brigăzilor înda
toririle. e firesc să discutăm 
despre conduită profesională a 
oamenilor din' revirul nostru. A- 
ceste discuții; spre a-și atinge 
scopul educativ, urmăresc să 
nu se reducă la simplu] *ațio- 
nament „ați lucrat, veți cîștiga. 
nu ați lucrat, nu "veți avea sa
lar", ci să se desfășoare pe 
fondul datoriei sociale ce o a- 
vem fiecare de a face din 
munca noastră un mijloc de 
propășire a patriei. Evidențiez 
cu acest lifilej 'brigăzile ^cre
au lucrat cel mai bine, . C” 
productivitatea cea mai fru
moasă, care au întreținut cel

(Continuare in pag. a 3-a)

Și 
unor 
doar

s-a procedat practic 
experimentarea acestei 
se poate de bine veni- 
contextul strădaniilor 

perfecționarea muncii

re
in
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i
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i
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Am 
vă adresa, in 
lui Republicii 
nia, un salut 
jul Reuniunii 
a Comitetului
țoi Cooperatiste Internaționale.

Organizația pe care dv. o 
roprezentați, avind o tradiție 
de peste trei sferturi de secol, 
ilustrează, In fel ca numeroa
se alte organizații similare e- 
xistente in lume, năzuința sta
tornică a omenirii de a se în
țelege, de a găsi un limbaj 
comun și dc a coopera in cele 
mai variate domenii. Această 
năzuință permanentă este as
tăzi accentuată dc creșterea 
considerabilă a interdependen
ței țărilor și popoarelor, sub 
influența nemijlocită a revolu
ției științifico-tehnice, care 
produce mutații spectaculoase 
in întreaga existență și conști
ință umană. In asemenea cir
cumstanțe, cooperarea devine 
din ce în ce mai mult condiție 
indispensabilă a dezvoltării 
fiecărei națiuni, ca și a comu
nității mondiale, un factor de 
progres general.

Desigur, organizarea și dez
voltarea unei cooperări largi 
și fructuoase in orice domeniu 
presupun în primul rind res
pectarea de către toți și față 
dc toți a principiilor și norme
lor dc drept și morală interna
țională. Așa cum atestă expe
riența istorică, orice nesocotire 
a acestor principii și norme este 
de natură să creeze animozi
tăți și neînțelegeri între țări 
și popoare, punînd in pericol 
liniștea și pacea în lume.

Este îmbucurător să consta
tăm că Alianța Cooperatistă 
Internațională promovează con
secvent colaborarea internațio
nală, idealurile nobile ale prie-

teniei, păcii și progresului so
cial. se pronunță pentru justi
ție ți morală în relațiile dintre 
organizațiile care o compun ca 
și. in general, in relațiile din
tre state. Prin acțiunile îndrep
tate spre lărgirea Și intensifi
carea conlucrării dintre orga
nizațiile cooperatiste afiliate, 
organizația dv. poate aduce o 
contribuție valoroasă la înțele
gerea și cooperarea intre po
poare, la întărirea păcii și se
curității pe planeta noastră.

In România, ideile despre 
cooperație se bucură, așa cum 
se Știe, de o largă răspindire 
in rîndurile populației. De alt
fel, oritiduirea nouă pe care o 
construim implică, prin însăși 
natura sa. o amplă mișcare coo
peratistă, stimularea prin toate 
mijloacele a tradiției oameni
lor de a se uni, în formele 
cele mai diverse, pentru a coo
pera. Iată dc ce statul român 
sprijină activ și multilateral 
cooperația, ii creează o serie de 
facilități in scopul dezvoltării 
ei rapide, a obținerii unor re
zultate cît mai bune în folosul 
cooperatorilor.

Participarea cooperației din 
România în cadrul Alianței 
Cooperatiste Internaționale, spi
ritul de inițiativă manifestat 
Pe multiple planuri sînt o ex
presie a dorinței guvernului și 
poporului român de a lărgi 
colaborarea cu toate țările, in
diferent de orinduirea lor so
cială, de a-și aduce contribuția 
la cauza înțelegerii, păcii și 
progresului în lume.

In încheiere, doresc să vă a- 
dresez, stimați oaspeți, cele 
mai bune urări de succes de
plin in desfășurarea lucrărilor 
reuniunii dv., in atingerea țe
lurilor pe care le urmărește 
Alianța Cooperatistă Interna
țională.

Deschiderea reuniunii
Comitetului Central

al Alianței
Cooperatiste Internaționale

și mașini de 
din fondurile

I. MIRCEl
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ba un ochi veșnic treaz
riașul mecanism, obosit 

de mișcare, se oprise... 
Dar timpul mașinii se 

dizolva în minutele minei, 
in pulsul omului aflat acum 
în fața pupitrului de coman
dă. Privirea ageră urmărește 
cifrele. Totul funcționează 
bine. Nu-i semnalează nimic 
nefiresc aparatele. Spre liniș
tea tuturor, transportul pe 
verticală decurge normal. Cele 
constatate le notează în car
tea de control. Dar nu ter
mină de scris și — iată — în
treaga instalație se decuplea
ză brusc. Calm, fără să dea 
prea multă atenție nervozită
ții mecanicului, caută defec
tul. Parcurge cu privirea ca
blurile instalației, tamburele, 
urcă la molete, dar nu ob
servă nimic demn de luat in 
seamă. Pe fața lată, plină, 
boabele de sudoare apar. Căl
dura ii îngreunează mișcările. 
„Numai maneta... maneta de
clanșatorului...". Grăbit, iese 
in rampă și, cu mișcări de 
pisică, incepe urcușul spre 
declanșator. Scoale din trusa 
de scule o altă manetă și 
incepe montarea...

In sala mașinii, totul pare 
mort, paralizat. Organele ma
șinii puternice, încinse de 
mișcare, se răcesc acum, pro- 
ducind troznele slabe. Sufle
tul mașinii se scurge, parcă, 
prin porii de metal. Iar sus,

pe scheletul metalic, revizo
rul, trebăluiește de zor. Un 
semnal scurt, apoi unul lung 
și colivia prinde viteză, alu- 
necind in adine.

...Omul își șterge broboa
nele și praful de cărbune de 
pe chip. Se uită spre declan
șator. Maneta e în poziție 
normală. Un „Noroc bun" 
și-și reia drumul obișnuit, 
drumul, de fiecare zi...

oliviile urcă și coboa- 
ră, mecanicii sînt la 
„comandă", ascultind 

vibrațiile uniforme, dure, răs- 
pîndite in golul pămîntului. 
Incet-incet, zgomotul se de
părtează și se stinge pe dru
murile adincului. Lăcătușul 
revizor nu-i tinăr. îndesat, 
cu miini mari, grele, el scru
tează veșnic în jur... Are un 
zimbet al lui, un zimbet veș
nic, care nu pare să-i închidă 
vreo taină. Pe ce pune el 
mina, nu trebuie să mai pună 
un altul. In momentele de 
încordare nu vede nimic, nu 
are ochi pentru nimeni; dă 
tîrcoale mașinii, pipăie an
grenajele, verifică sistemele 
de f tinăr e, apoi cablurile, 
tamburele și dacă „ceva" nu-i 
place se așează in scaunul 
mecanicului, dă „gaz" motoa
relor și începe să vorbească. 
Prin semne. Adică ii atrage 
atenția mecanicului, postat

undeva, mai la o parte, un 
semn cu mina, scurt — „ai 
înțeles" — și omul pare că 
pricepe, deși pentru un străin, 
gesturile n-au nici un sens. 
După ce a văzut și moletele 
din turn, coboară cu același 
suris deschis, mulțumit, pe 
buze, mai face o tură-două 
în jurul mașinii, dar nu se 
depărtează. Intirzie clipa, ca 
un copil înainte de culcare. 
Intirzie numai așa, pentru el. 
„Ei, ce zici, surato, pînă inli
ne te ții tare, nu-mi faci po- 
cinogu!“ Și, in carte își lasă 
semnătura, alături de „in sta
re buna". Dar rămine acolo 
și încrederea statornicită, ce
va din rodul cunoștințelor 
lui, corectitudinea și zimbe- 
tul încurajator, aruncat me
canicului din mers, făcîndu-i 
semn cu mina, ca și cum ar 
spune „pe miine, ortace" și 
iarăși la drum.

Altă mașină, altă semnătu
ră, alt...

In întunericul dens, o pată 
de văpaie. Ajungem. Strimta 
galerie se lărgește intr-un fel 
de încăpere cubică. Lumină 
galbenă. Atmosfera — ca a 
unei instalații de suprafață: 
o mică uzină. Liniștea doar 
ne amintește că sintem la 600

EXCURSIE 
la meciul de fotbal

România-Cehoslovacia
Comisia de turism de pe 

lingă Comitetul municipal al 
U.T.C. Petroșani organizează 
o excursie în Capitală pentru 
vizionarea meciului interna
țional de fotbal dintre repre
zentativele României și Ceho
slovaciei din ziua de 15 no
iembrie a.c., contînd pentru 
preliminariile ' campionatului 
european. Plecarea — 14 no
iembrie, cu acceleratul Deva

— București, înapoierea
15 noiembrie, cu acceleratul 
București — Deva. Costul 
excursiei — 115 lei, în care 
se include transportul și bi
letul pentru meci. înscrieri 
se primesc pînă în data de 
20 octombrie, la secretarii 
comitetelor U.T.C. din între
prinderi și la Comitetul mu
nicipal al U.T.C. Petroșani.

Joi dimineață au început la 
București lucrările plenare ale 
Comitetului Central al Alian
ței Cooperatiste Internaționale.

In deschiderea lucrărilor, 
Gheorghe Petrescu, președintele 
Uniunii Naționale a Cooperati
velor Agricole de Producție, a 
dat citire mesajului președin
telui Consiliului de Miniștri al 
Republicii Socialiste România, 
Ion Gheorghe Maurer, adresat 
participanților la reuniunea Co
mitetului Central al Alianței 
Cooperatiste Internaționale.

Luînd cuvîntul în numele 
participanților. Mauri tz Bo- 
now (Suedia), președintele 
A.C.I., a dat o înaltă apreciere 
mesajului și a exprimat mulțu
mirea unanimă pentru condi
țiile asigurate bunei desfășurări 
a reuniunii. Președintele A.C.I. 
a subliniat, de asemenea, con
tribuția pe care organizațiile 
cooperatiste din România o 
aduc la progresul social și eco-

nomic al țării lor, precum și 
sprijinul multilateral de care 
acestea se bucură din partea 
statului.

A luat apoi cuvîntul Dumitru 
Be oreședintele Centrocoop. 
care, în numele organizațiilor 
cooperatiste din România, a 
salutat pe oaspeți.

înainte de a intra în ordinea 
de zi, Mauritz Bonow, preșe
dintele A.C.I., a informat Co
mitetul Central, că, în ultima 
sa ședință. Comitetul Executiv 
a aprobat cererea de primire 
în A.C.I. a Uniunii Naționale 
a Cooperativelor Agricole de 
Producție din România.

Lucrările reuniunii «continuă.
★

In cursul după-amiezii, par- 
ticipanții ]a reuniunea Comite
tului Central al A.C.I. au vizi-* 
tat „Cel de-al V-lea Pavilion 
de mostre București ’71".

(Agerpres).

Economisirea resurselor materiale
Minerii Văii Jiului se strădu

iesc să asigure cantități spo
rite de cărbune cocsificabil. 
Siderurgiștii Hunedoarei depun 
eforturi și obțin succese pe li
nia reducerii consumului speci
fic de cocs. In 9 luni din acest 
an minerii au livrat economici 
78 160 tone cărbune peste plan. In 
același timp furnaliștii hunedo- 
reni au reușit să reducă con
sumul de cocs în medie cu 
7.83 kg la secția I și cu 12,26 
kg la secția a H-a pe tona de 
fontă produsă. Economiile tata
ie realizate în acest an de co

preocupare constantă
Coordonate hunedorene

lectivul hunedorean se ridică 
la aproape 9 000 tone cocs. Des
pre preocupările muncitorilor, 
inginerilor .și tehnicienilor Com
binatului siderurgic Hunedoa
ra în reducerea consumu’ui 
specific ne vom ocupa mai pe 
larg în rîndurile de față.

La Combinatul sit/erurgic 
Hunedoara cheltuielile de pro
ducție ocupă în prezent 73,6 la 
sută din valoarea 
marfă. In lumina 
stabilite de cel de-al 
greș al partidului, 
combinatului și-a propus

producției 
sarcinilor 

X-lea Con- 
colectivul

reducă ponderea acestor chel
tuieli la 64 la sută pînă în 
1975. După calculele economis
tului Remus Pățan, directorul 
financiar contabil al centralei 
industriale Hunedoara, reduce
rea cheltuielilor materiale da 
producție va contribui la creș
terea acumulărilor bănești la 
nivelul anului 1975 cn 1.3 mili
arde lei.

— Ce ați întreprins și ce mă
suri veți mai lua în acest scop?
— Este fără îndoială necesac 
să se asigure o reducere sub
stanțială a consumurilor speci
fice, a 
nerc și
— ne 
nostru, 
cu ătît 
sută din cheltuielile materiale 
de producție sînt materii prime 
și materiale din import dintre 
care o pondere însemnată ® 
dețin cocsul metalurgic și mi
nereu rile.

Pentru reducerea în continua
re a consumului de cocs. în a- 
tenția colectivului hunedoiean 
stau o serie de măsuri cu ca
racter organizatoric, tehnologic 
și de cointeresare materială. 
S-au luat măsuri care asigură 
creșterea cu 4 la sută a Indi
celui de bazicitate a aglomera-

kn pac. a 4-n

I). IONAȘCU

(Continuare in pag. a 3-a)
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in pa». a 3-a

PROGRAMUL
pentru

■
COLtCTII/ITATf săptămîna TV

viitoare

ACTIVITATEA 
DELEGAȚIEI

■ ROMÂNE 
LA SESIUNEA 

ADUNĂRII 
GENERALE A O.N.U.

cheltuielilor de întreți- 
reparație a agregateloo 
relatează interlocutorul 
Acest lucru se impune 
mai mult cu cit 34 la

Nicolae BIVOLU

(Continuare fn pag. a 3-a)
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IA CARE

— Lucrați in această uzi
nă. lovarâșr Gheorghe S< urlu, 
de 27 dc ani. deci «le a- 
proapc trei decenii. l.rati 
probabil aproape copil cind 
ați pășit pentru prima nurii 
pragul fostelor .ateliere cen
trale" Azi. uzjna e cu lotul 
alia : arc o altă fizionomie 
și colectivul ci. Dumneavoas
tră. membru component al 
acestui colectiv, și nu un 
membru oarecare, ci unul 
< are vă bucurați de țoală 
considerat ia și stima celor 
din jur. cum apreciați în
semnătatea. saloarea anilor 
peirecuți in L A .M.P. pentru 
realizarea personalității dv. ?

— Dacă spun că mă so- 
otesc fiu al acestei uzine, 

cu în sînul acestei colectivi
tăți am devenit om. span 
totul \m fost într-adevăr un 
ține, abia împlinisem 14 ani 
cînd am pășit pentru prima 

pragul uzinei. Or, t >1 
ce am învățat, lot ceea 

ce sini se datorește aparte
nenței mele de-a lungul 
nilor — ani de bucurii, dc 
satisfacții, de muncă asidua 
și, dc ce șă nu spun, și do fră- 
mîntări destul de aprige une-

— acestei colectivități.
— Cc socotiți principalul 

ciștig al dumneavoastră în 
urma celor 27 dc ani trăiți 
în uzină ?

— Certitudinea utilității și 
de aici conștiința demnită
ții muncitorești. Dar să mă 
explic. Omul își are utili
tatea, își exprimă valoarea 
sa de ființă umană prin ceea 
*e creează, prin ceea ce dă 
societății, semenilor. Eu aici, 
în acest colectiv, mi obținut 
calificarea, am cîștigat ară
tară mea de aur, măiestria 
profesională, aici mi s-a for
mat respectul pentru mun
că, pentru meserie, aici am 
învățat să mă bucur pentru 
fiecare piesă lucrată după 
formele pregătite dc mîinile 
mele, să mă bucur de zîm- 
belul prietenesc, colegial al ce
lor din jur. Pentru că. du
pă mine, aceste zîmbete, sa
lutul cordial 
Jîmpină atît subalternii 
și superiorii nu sînt simple 
conveniențe ci exprimă un 
lucru care socotesc că înno
bilează cel mai mult un co
lectiv muncitoresc : apropie
rea între oameni, solicitudi
nea. acea dispoziție de a f' 
gata sâ sari oricînd in aju
torul omului de lingă 
să te zbați, să te lupți pentru 
o cauză care e a tuturor i 
prestigiu) colectivului, demni
tatea condiției tale de mun
citor. Să-mi permit o des
tăinuire. Azi conduc o bri
gadă care cuprinde 46 de oa
meni, cea mai mare forma
ție de lucru din turnătorie. 
Am în subordine tineri dar 
și oameni mai în vîrstă ca

Inlerloc ut<»r :
Gill OllGIII St l Rit 

șef dc brigadă 
t urnă lor-for maior

mine. Cu toți mă înțeleg bi
ne. ne leagă ceea ce se enea- 
mft stima reciprocă. Or, a- 
ceastă stimă nu «r exista 
ducă nu ar avea drept te
melie cinstea, responsabilita
tea, simțul datoriei, convin
gerea că tot ce facem în 
comun este util 
certitudinea că nu 
degeaba prin viață.

— Și ce formează 
tă certitudine ?

altceva

facem 
societății, 

trecem

dată

cu care mă in
cit

tine,

decît 
de fiecare zi, pe care

aceas-

HHa
n-am face-o n-ar avea 
să trăim. După mine 
acela e om întreg, doar 
individ există cu ade-

iii

dacă 
rost 
doar 
acel
vârât care muncește. Mun
cești, ai omenie : nu mun
cești — nu o ai. Or, ce mai 
rămîne din cineva căruia ii 
lipsește omenia ? Această în
trebare o repet mereu în 
fața tinerilor.

— Aveți mulți tineri 
brigadă ?

— Din cei 46 — majorita
tea. De fapt în ultimii 10 
ani de cînd conduc brigada 
am lucrat mereu cu tineri și 
am calificat foarte mulți...

— Puteți vorbi despre ciți- 
va din ei ?

— Despre care ? Toți sînt 
băieți minunați. Să vorbesc 
despre doi : Teodor Rusu, 
fast ucenic, băiat cu ambiție. 
A făcut liceul industrial. 
A învățat bine. Dar după li
ceu s-a întors în turnătorie 
și lucrăm cot la cot. Altul, 
e Stan Lungu. Tot aici a fă
cut ucenicia. Urmează liceul 
industrial. După școală se va 
întoarce tot la noi. îmi pla
ce că are multă ambiție, vrea 
să devină tehnician.

— Adică chiar dacă au fă
cut liceu), nu le e rușine să 
lucreze, să facă „muncă fi
zică' ?

— Rușine ? Dar să mun
cești e o rușine ? Niciodată 
n-a fost și nu va fi 1 Rușine 
e altceva : lenea, chiulangea- 
la, fuga de muncă. Rușinos 
e să bați străzile degeaba,

sft ții umbră pâini n tul ui fură 
să fii dc vreun folos. Iată 
ce-i rușinos alît pentru ti
neri cîl 
care au

— Am 
copii...

— Da, 
băiat.

— Și ?
— Cea 

calificată 
caragistă 
a doua, Gabriela, o elevă la 
școala uzinală și va deveni 
sudoriță, iar ceilalți doi sînt 
încă mici. Ne vor urma 
cînd le va veni rîndul. Ga
briela se gîndește la liceul 
seral. Foarte bine. Dar, mai 
întîi, să aibă o meserie și 
s-o practice. După aceea să 
facă ce dorește fiecare.

— Nu se pling feteh 
le e greu ?

— N-au de ce să se plîn- 
gă. Lucrează și sînt respec
tate. Aici. în sînul colectivu
lui. învață ceea ce, e mai im
portant : să fie cinstite, să res
pecte munca și oamenii. Am 
avut după război femei ca
ro au lucrat, într-adevăr. din 
greu la noi în turnătorie, la 
miezuri, și nu se plîngeau. 
Azi nu ar fi motive nici atît. 
Dimpotrivă. In uzină învă
ță tînărul. fată sau băiat, 
cum se trăiește în viață.

— Dar nu numai în uzină...
— Nu, și în familie. Mai 

ales dacă familia le oferă 
un exemplu bun. -Eu, sincer 
să fiu, nu le-am ținut con
ferințe despre ceea ce în
seamnă munca. Dar de cînd 
sînt. de cind an început să 
judece, m-au văzut zi de zi 
trăind din muncă, le-am o- 
ferit exemplu în ceea ce 
cred că am avut ceva buh t 
dragostea de muncă. Și dacă 
sînt părinți care dintr-o 
dragoste greșită își țin co
piii acasă, de frică să nu-și 
murdărească mîinilc, greșesc 
profund. Nu se murdăresc 
ci pe mîini dar, fără mun
că, se murdăresc pe suflet, 
pe conștiință. Se pot oferi 
multe exemple despre 
de duce pe om, pe lînăr. fu
ga de muncă. Categoric, și 
școala poate face mai mult 
pentru dezvoltarea dragostei 
tinerilor față de muncă și 
societate. Pentru aceasta pro
fesorii — inclusiv cei preo
cupați mai mult de „orele 
lor particulare" — ar trebui 
să se ocupe mai mult de e- 
ducarea elevilor lor. Este vor
ba doar de o răspundere pe 
care toți o avem : ce fel «le 
oameni vor fi cei ce ne vor 
urma ? Vor trăi ei in armo
nie — nu doar cu semenii, 
cu societatea — dar și cu ei 
înșiși ? Este o întrebare 
re vrea răspuns de azi.

mai marc. Ana, e 
și lucrează ca ma
in secție cu mine;

am trei fete și un

Pasiunile unui miner

U!l-

ca-

In 2b septembrie, cetățeanu
lui Gh. Dogaru i s-au servit, 
la restaurantul „Parlngul' din 
cartierul Aeroport Petroșani, 
miei mult, sub nivelul greutății 
normale. Clientul a măsurat li
nul din mici care n-avea decit 
4 centimetri și 20 de... grame!

Acesta, probabil e un soi de 
spirit „economic" de cind uni
tățile nu se' mai .jignesc** 
bacșiș.

OSPĂTARUL:

— V-ați speriat rău, nea Dogarii 
Dc-ați pălit așa, ca varu* ?

D. :
N'u. dar nu-nțeleg nimic... 

Bunăoară cu cc scop 
Mi-ai adus aici Un mic 
Ne-nsoțit dc-un... microscop ?

L-am văzut intcrprctînd cu 
lultâ personalitate și acu

ratețe rolul lui Pleșa din 
piesa luj Nicuță Tănase ..Bă
iat bun, dar cu lipsuri".

Rcîntîlnirea cu Gheorgbe 
Burcin a avut Joc in biblio
teca clubului sindicatelor din 
Lonca.

— De cînd jucați teatru ?
— E al ’oilca rol. Primul 

l-am interpretat în urină cu 
ani, în armată. Apoi am fost 
prins de nenumărate treburi. 
Acum, la îndemnul inimo
sului animator teatral și 
tovarăș de muncă, Geo 
cur, am reînceput să 
teatru. îmi dau seama

mi-am descoperit o pasiune 
nouă și am de gind sâ per
sist.

Bărbat ajuns în vîrsta ma
turității creatoare, miner de 
aproape 20 de ani, Gheorghe 
Burcin mai are o pasiune : 
aceea a rezolvării probleme
lor ridicate dc ortacii săi, 
căci este responsabil cn asi
gurările sociale în cadrul Co
mitetului sindicatului sala- 
riaților de la E.M. Lonea.

— Mă străduiesc să merit 
încrederea tovarășilor mei — 
ne spune parcă rupînd cu
vintele.

MIRCEA

n dialog între generații — căci ce altceva ar putea 
fi îndemnul din prezentul articol — trebuie să fie, după 
părerea mea, mai aproape de meditație decît dc dis

curs. mai aproape dc tonul confesiunii decit cel al predicii. 
O discuție liberă și deschisă, de la om Ia om, critică in con
ținutul ci și amicală in tonul ci, menită să clarifice unele 
confuzii, și să dea — fără ostentație — unele sugestii în 
spiritul recentelor documente privind îmbunătățirea mun
cii politico-ideologice și cultural-educative, iată ce ne propu
nem în articolul dc față.

șantier — .bășici în palmă'. 
Stranie mentalitate pentru un 
educator chemat să facă, in 
primul rînd, educația voinței 
de a munci, să cultive pasiunea 
pentru muncă și stima pentru 
făuritorii de bunuri materiale, 
ai hidrocentralelor și uzinelor 
noastre, ai recoltelor noastre. 
(Cum dc s-a uitat un adevăr 
atit de elementar că școala de 
azi, școala comunistă, nu crește 
nici odrasle de pension și nici 
cuconași cu ifosele unui Goe ?). 
Este limpede deci, că după 
imperativul cunoașterii filelor 
de istorie contemporană de că
tre cei ce nu au trăit-o, un alt 
imperativ se impune cu strin
gență : educația educatorilor.

tică. Principal în această con
știință este, însă faptul ideolo
gic căci ideologia este cca care 
dă claritate conținutului și per
spectivă țelurilor acestei con
științe. Din confuzia ideologică 
se naște confuzia valorilor etice 
și estetice concretizate in ten
dințele de-cosmopolitism, eclec
tism și snobism, de ploconire 
și preluare necritică a tot felul 
de idei sau curente „la modă". 
Se cunosc însă, îndeajuns aceste 
idei și curente, pericolul lor, 
pentru a le putea respinge ? Ne 
îndoim. Școala — și cu atît mai 
mult familia — nu combat su
ficient, sistematic și organizat 
concepțiile absolutiste sau rela
tiviste ctico-cstctice, libertina
jul și extravaganța, teribilismul 
unor tineri cu boema lor con
dimentată de muzică ușoară, e- 
rotism vulgar, plete lățoase și 
ținută vestimentară ostentativ 
afișată și care, toate la un loc, 
transformă un mod de viață în 
modă.

la înlăturarea multor confuzii, 
la formarea unor juste deprin
deri și atitudini etice și eslc- 
ii'e precum și la crearea unei 
atmosfere de intoleranță față 
de manifestări care contravin 
idealului nostru de viață.

Legal de lipsa unor țeluri 
la unii tineri este peri
colul lipsei apetitului și 

respectului față de muncă, acea 
boală a voinței care explică le
nea și comoditatea unora, plic
tiseala și deznădejdea altora și 
a căror singură preocupare și 
efort intelectual este... cum 
..să-și omoare timpii'". Divertis
mentul devine, astfel, singurul 
refugiu iar parazitismul — în 
formele cele mai diferite — sin
gurul mod de viață acceptabil. 
Bietele ființe — ca cele văzute 
nu dc mult inir-, emisiune te
levizată sau cele care fac obiec
tul unor fotomontaje de stradă 
în Petroșani — aparțin acestui 
soi de tineret care a pierdu» 
cadența — dacă a avut-o ?îndva— 
pășind in contra timp și care 
a rămas tributar unui trecui 
ireversibil. Reintegrarea mora
lă și socială a acestora este o 
cerință imediată și ea trebuie 
să înceapă. în primul rînd cu 
combaterea mentalității unor 
părinți care tolerează manifes
tări ca cele de mai sus, cît și 
cu educarea voinței de a munci, 
cultivarea respectului pentru 
făuritorii bunurilor materiale, 
dezvoltarea deprinderilor prac
tice a'e tinerilor, orientarea in
teresului lop spre producție. 
Sini sarcini ce incumbă tuturor 
factorilor educaționali și. în 
deosebi, școlii .și organizațiilor 
de tineret.

Incultura și lenea de a gîndi 
constituie un ah pericol. Cultul 
frivolității și al divertismentului 
— aderențe parazitare ale ți
nui modernism rău înțeles — 
se naște in acest sol, și ele tind 

"să devină un mod de a trăi. 
Lenea de a gîndi este prefe
rată voltajului cerebral, iar 
senzația se dezvoltă hipertrofie 
în dauna emoției. Se consuma 
disproporționat de mult muzi
ca ușoară în dauna celei așa- 
z;se grele (cîți tineri cunosc și 
audiază. de pildă, concertele 
simfonice "). filmele de senza
ții tari, revistele ușoare în dau
na teatrului de idei, romanele 
de aventuri în dauna celor cu 
problematică și care educă, o- 
bligînd pe tineri la meditație 
și reconsiderări critice. Un e- 
cbilibru, în toate aceste mani
festări trebuie stabilit pentru a 
se putea forma pasiunea pentru 
frumosul autentic împotriva 
frivolului, a superficialității și 
neseriozității. Școala, colectivul 
de muncă, familia, presa și cei
lalți factori educaționali trebuie 
să organizeze ofensiva împo
triva aspectelor negative de ge
nul celor semnalate. împotriva 
oricăror licențe, a oricărei con
cesii făcute moralei și artei bur
gheze. Dorim un tineret exu
berant dar nu superficial, unul 
care să iubească viața dar nu 
unul ușuratic. II dorim, cu alte 
cuvinte, mai serios.

răim — ca în metafora 
lui Nicolae Labiș — „în 
miezul unui ev aprins" de 

clocotitoare energii descătușate, 
de elanuri creatoare care ex
plică dinamismul economiei 
noastre și succesele spectacu
loase ale țării în toate dome
niile dc activitate. Este o stră
lucită confirmare a adevărului ' 
marxist-leninist— promovată cu ’ ■ 
consecvență de către partid — 
că ideile însușite de masă sînt 
<> uriașă forță materială in sluj
ba progresului social.

Dar ce drum greu, cu cîte 
jertfe și suferințe, a trebuit să 
fie străbătute pentru ca socia
lismul să triumfe în această ța
ră pînă nu demult ..eminamen
te agrară1*, măcinată de mize
rie și tributară unuia dintre ce
le mai ridicate procente ale 
neștiinței de carte din Europa.

Filele de istorie contempora
nă, ale acestui drum anevoios 
și glorios în același timp — 
se cunosc ele însă îndeajuns, der 
către cei aflați, azi, pe băncile 
școlii ?

Să ne aplecăm deci și asupra 
. acestor file, neîngălbenite încă, 

de vreme, căci ele, ca și întrea
ga istorie a neamului nostru, 
reprezintă memoria și conștiin
ța lui, flacăra nestinsă a orică
rui patriotism autentic pildui- < 
tor.

Două generații de comuniști 
au ctitorit România socialistă: 
generația eroilor din ilegalitate ■ 
și generația de pionieri „bote
zată", în focul Insurecției. Pri
ma, generație de martiri — 
identificați cu idealul Revolu
ției, pînă la sacrificiu — neîn- 
fricați, deschizători de drumuri i
pentru înfăptuirea acestui ideal î
nobil. A doua, generație de con- •
structori, ziditori de țară nouă, 
eliberată de exploatare și incul- <
tură.

Locul jertfei de sînge a pri- | 
mei generații, l-au luat priva
țiunile de tot felul ale celei de 
a doua generații, de la patul 
de scândură din barăcile nelen- 
cuite ale primelor șantiere, la 
pîinea unsă cu magiun sau un
tură ale siderurgistului sau mi-

nevului (și aceste „binefaceri", 
după cîțiva ani de pustiitoare 
secetă și dc foamete cruntă 1). 
Cîte din aceste privațiuni se 
cunosc de către tinerii de azi, 
ce nici nu se născuseră. încă, 
pe atunci ?

Cunosc ej, oare îndeajuns, c- 
forturile prelungite mult peste 
orele dc program — fără plată 
— ale muncitorului ? Dar lipsa 
îndelungată din căminul fami
liei a activistului plecat în te
ren ? Dar nopțile de insomnie 
ale autodidactului ? Dar... cîți 
alți „dar" nu pot fi reamintiți 
ca sâ dea măcar o vagă imagine 
despre ceea ce a însemnat pio
nieratul unor începuturi de is
torie nouă I înțeleg oare toți ti
nerii acest simplu dar mare 
adevăr ? Dacă nu, să-i facem 
să înțeleagă 1 Căci ei sînt bene
ficiarii a tot cc truda acestor

Avem, fără îndoială, un 
tineret harnic, entuziast 
și priceput. Dar pentru a 

nu face concesii unui optimism 
exagerat sau unui neutralism 
indiferent sau sceptic, nu pu
tem să nu recunoaștem citeva 
aspecte negative — pericole și 
confuzii care continuă să se ma
nifeste în rîndurile unor tineri 
și care constituie nu rareori 
pretexte pentru unele generali
zări pripite. Ele trebuie scoase 
la lumină — căci răul «ecial

Sînt cunoscute, de aseme
nea, prea puțin concepți
ile străine modului nostru 

dc viață comunist, ca persona
lismul 
falsul

sau pozitivismul etic, cu 
lor umanism, care con-

POTRIVIȚI-VA, TINERI, PAȘII

Calule, mănînci ovăz?

MICROFOILETON

Ion LIC1U

Ani avut întotdeauna o aversiune pentru tipicari și mi- 
găloși. Chit că treburile pe care le fac eu, cer o anume mi
gală. Mi-a trecut insă! Nu știu cum a „copt timpul cire- 
șile' dar am devenit, pe undeva, un adorator al zicalelor... 
Mai precis al interpretării noi pe care le-o „culeg'. Bună
oară prefer varianta că : „cine se scoală de dimineață... se 
culcă seara mai devreme". Sau „ziua bună se cunoaște... 
de-abia seara !"...

Cel mai mult m-a pus pe ginduri insă, zicala: „Nu-i 
prost cine primește ci... cine dă 1“ Adică eu, care niciodată 
nu m-am uitat la un .mărunțiș" (ca tipicarii pe care-i ve
deam așteptind să li se dea restul pînă la o centimă), eu, 
care am lăsat întotdeauna, mai in glumă, mai în serios, 
cîte „una" de trei sau de cinci, eu, sînt un...

Și mi-am amintit de altă zicală „interpretată" : „Calule, 
mănînci ovăz ?' La care : „cu plăcere! va răspunde un cal 
bine crescut !'

Deci, iată-mă schimbat. Am deveni? cu totul și cu 
altul. Mi-am cumpărat și portofel. Pentru că hutărirea

minunați oameni a făurii pen
tru ei — cea mai prețioasă in
vestiție socială.

Cea de a treia generație de 
comuniști care va prelua șta
feta viitorului s-a născut în 
cîntecul ciocanelor, în glasul 
mînios al apelor întoarse din 
drum, în freamătul motoarelor 
din uzine, în arșița bătăliei pen
tru colectivizare. Ea este gene
rația de pe băncile școlii — e- 
levi și studenți — generația ști
inței și tehnicii avansate, ctito
rii de mîine ai comunismului 
în țara noastră. Este, ca, pre
gătită pentru această misiune 
istorică ? își potrivește, ea, pa
șii, cu exigențele moderne ale 
vremii sale ? Și, mai ales, își 
pune ea asemenea 
Dar

întrebări ? 
noi toți ? Căci orice s-ar 

spune, schimbul de miine 
pregătește 
devăr nu 
meni

se 
azi. Acest simplu a- 
trebuie uitat de ni- 
măcar o clipă.

David MANIU

numai astfel se combate — și 
tratate ca atare.

Cel mai grav mi se pare, a fi 
în cazul unor tineri lipsa unui 
ideal precis, de perspectivă și 
a unor scopuri mai apropiate, 
capabile să entuziasmeze, să pu
nă în valoare energii 
ve, să fixeze direcții 
și — mai aJes — să 
existenței individului, 
să trăiască nu atit

și rezer- 
de efort 
dea sens 
să-! facă 
prezentul

OPINII

intra in posesia oricărui „rest" ce mi se „oferea' a făcut să-mi 
zăngăne buzunarele Incomod. Aja că portofelul .primește'...

Jntr-una din zilele trecute mi se cam umpluse și-am 
hotărit ca să fac un efort de a mă situa în postura acelui 
„culant" care am fost. Mi-am servil coniacul la restaurant 
și-am de,- 'rtat ospătarului (după ce i-am făcut plata) por
tofelul cu mărunțiș. Să tot fi fost vreo 8—9 lei la un loc. 
Amicul meu, ospătarul, i-a „greblat" in timp ce in ochii-i 
zimbăreți am deslușit un sarcasm. Mi-a zis : „decit să-mi fi 
dat banii ăștia mai bine mi-ați fi dat două palme". N-am 
meditat mult și i-am răspuns : ..Știi ce ? Dă-mi banii înapoi 
și-ți dau ce-ai pretinsN-a fost de acord. Eu eram ! La 
citeva zile insă, tot amicul meu ospătarul, (culmea.1) mi-a 
cerut 40 de bani intrucit „n-avea mărunt'. N-ateam in por
tofel și. pentru loialitatea ce-am citit-o sinceră pe chipul 
lui i-am întins o hirtie. De 10 lei. Mi-am retras pe dată 
mina, văzind pe un perete scris cu majuscule, abia percep
tibile : „Nu ne jigniți demnitatea oferindu-ne bacșiș", 
iartă-mă, i-am zis, voiam să ți-i ofer, dar am văzut c 
și i-am arătat afișul cu majusculele șterse. Ospătarul meu l-a 
privit mașinal apoi, aplecindu-se spre urechea mea, îmi 
șopti: „Știți ce v-aș ruga? Vă rog din suflet, jignifi-mă. 
Suport jignirea orjeit de mare ar fi ea“.

Dar cum era să jignesc omul ? De ce să-l așez in postura 
calului bine crescut care ar zice, precis, „Cu plăcere' ?!

me — cu ecouri 
încă nici azi — 

oarecare circu- 
două tendințe extremiste, 

la fel de dăunătoare muncii de 
educație : prima, mirosind ..a 
tămîie", că unele rebuturi edu
cative sînt inerente și că, prin 
urmare, nu trebuie să ne facem 
„probleme". Ca și cînd tinere
tul ar crește și s-ar dezvolta de 
Ia sine — prin jocul liber al 
unor factori sociali obiectivi — 
ca un fel .de generație spon
tanee1*. A doua, mirosind a 
„mucegai", defetistă sau scep
tică, a acelora care, manifes- 
tînd neîncredere în virtuțiile ti
nerelului nu vedeau alt ..reme
diu" decît acela de a-l educa 
după chipul și asemănarea lor. 
In primul caz, este negat efor
tul educativ și anulată orice i- 
dce de critică ; în celălalt caz, 
chiar dacă nu se neagă, se 

. subaprcciază însăși „vocația 
succesorală" a tinerei generații 
ale cărei virtuți au început sâ 
se afirme încă de pe băncile - 
școlii prin numărul mare al 
fruntașilor la învățătură, pe 
șantierele de lucru, în munci 
patriotice, în activitatea de ino- 
xații și raționalizări ș.a. Și da
că nu toți tinerii sini așa cum 
îi dorim, cauza trebuie căutată 
în educația deficitară a celor 
...șapte ani de acasă' precum și 
în mentalitatea unor dascăli 
de a „feri" pe tineri de contac
tul cu munca manuală pentru 
a nu le face — cum se exprima 
nu de mult un profesor solici
tat să-și trimită elevii pe un

imediat ci viitorul. Tocmai lip
sa aceasta de sens — de proiec
tare în viitor la unii tineri, naș
te filozofia unui hedonism vul
gar, indiferența, cinismul, apa
tia, paseismul unui „dolce far- 
niente".

Referindu-se la idealul tine
rei generații, tovarășul Nicolae 
Ceaușescu spunea recent : „Do
rim ca tineretul, copiii noștri 
să crească în spirit comunist, 
să devină revoluționari, luptă
tori devotați pentru socialism, 
apărători de nădejde ai cuceri
rilor socialiste și comuniste, ai 
patriei socialiste". Niciodată nu 
au avut școala, factorii educa
ționali, formulate cu asemenea 
limpezime îndatoriri de o ast
fel de înălțime morală. Sînt 
îndatoriri care cer o luptă ho- 
tărîtă împotrivii rutinei didac
tice, a oricăror tendințe de a 
separa procesul de transmitere 
a cunoștințelor, dc munca edu
cativă, împotriva opiniei erona
te că în munca educativă pot 
exista și rebuturi.

In același sens considerăm că 
este 
deci

prea puțin teoretizată și 
cunoscută, noțiunea de i- 

deal comunist, ca unitate dintre 
etic și estetic ce își găsește ex
presia in modul de viață comu
nist, caruClerizat prin colecti
vism și umanism, prin patrio
tism și internaționalism prole
tar. Se ignoră o realitate : că 
reflectarea categoriilor elice și 
estetice în conștiința omului nu 
s<> face nemijlocit ci prin mij
locirea politicii. Conștiința de 
clasă — și fără aceasta nu e- 
xistă ideal comunist — este 
înainte de toate o conștiință 
politică, apoi morală sau este

cep valorile morale aprioric 
(date odată pentru totdeauna în 
genul celor zece porunci biblice), 
sau ca pe niște transcendențe, 
de sine stătătoare, care neagă 
caracterul științific al eticii, și 
care, pe bună dreptate, sînt 
respinse, intuitiv doar, de mulți 
dintre tineri.

Un pericol din cele mai muri, 
îl prezintă cosmopolitismul, mai 
ales sub forma importului de 
artă străină, fără o valorifica
re critică. In condițiile coexis
tenței pașnice și a intensificării 
schimburilor culturale cu alte 
țări, nu ne pot rămîne străine 
literatura,' plastica și muzica 
din alte țâri. Prețuim opere de 
mare ținută artistică ale unui 
Camus, Faulkner, Sartre, Kafka 
etc. Dăr prețuindu-i sub aspect 
artistic, nu-i putem asimila in
tegra). admițindu-le «și filozofia 
în care omul este condamnat 
etern, pradă disperării și care 
cultivă absurdul, sentimentul 
lipsei de sens al existenței. 
Căci așa cum spunea Lenin, o 
astfel de filozofie este proprie 
celor ce nu înțeleg cauzele Rău
lui social, care nu sînt capabili 
să lupte, ceea ce, evident, est© 
străin socialismului. După cum 
și abstracționismul în artă tre
buie privit cu multă circum
specție dacă un astfel de ab
stracționism înseamnă doar teh
nică formală lipsită de orice 
conținut emoțional, de deplină
tatea suculentă a vieții. Ce a- 
finitate spirituală putem avea, 
de pildă, cu dodecafonismul 
muzicii lui Arnold Schonberg 
care își intitulează principiile 
de compoziție „joc liber al for
melor bazat pe cele 479 001 600 
do combinații posibile din punct 
de vedere matematic ale celor 
12 tonuri' ? Și ce avem comun 
cu negații de genul „antiroma
nului", „antipoemului" sau ..an- 
titeatrului" — negații izvorîte 
din același sentiment al vetus
tului și al senilității unor ge
nuri literare care totuși mai au 
ceva de spus în lumea con
temporană ?

Criteriu) general de valorifi
care critică — și acesta se în
vață să rămînă unul singur i 
umanismul. Tot ce este antiu
man trebuie respins fiind con
trar idealului nostru comunist. 
Organizarea de colocvii — mai 
ales în școală — pe teme ea : 
„Mod de viață și modă**, „Ce 
fel de operă de artă consumăm 
și cum o facem", „Despre fru
mosul cotidian' etc. ar putea 
aduce o contribuție importantă

Pentru deplina reușită 
procesului educativ, 
condiție esențială este 

întărirea legăturilor dintre școa
lă și familie, lichidarea unor 
discrepanțe și contradicții de or
din educativ ce există între a- 
cești factori educaționali, cul- 
tivarea constantă a unui climat 
în care dascăli și părinți să ac
ționeze unitar și mai ales să 
elaboreze împreună o linie prin
cipială și clară la nivelul exi
gențelor unei pedagogii moder
ne. Familia și școala sînt și 
trebuie să fie un mediu edu
cativ omogen în care se cul
tivă aceleași valori civice și 
morale.

Un dia’og sincer și perma
nent cu tineretul va asigura 
reușita oricărui program de 
ducație. Numai așa, tineri 
vîrstnici, vom reuși să fim 
pas cu vremea noastră.

a

e- 
și 
în
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Dirigentia muncitorească
(L’rwiun- dau pag. 1}

i bine ebulajck d nu au
MX lM nici < . «Holere Jt i ■
<ru dc diaciplinâ Ea i cen-

k am robei toi l*r&a-
■ mini Vușile Mui ani si1 cx-

pl’ crlur lai ti cum «?s < oușit
să realUKMr- in tocmai programul
<1. lucru ,i»l brujâz !. încăidrîn-
<4. ■se în ihmpul .fvilat S-s3

cutai și despre braio-J i Ivi
Mihai BuzAinurpâ. citată <L'll O-

U» previ'dc ntă rn exvmplu
»»<'.ral>v. d. u- oare a reuși t to
bus i. in ui ținui dv*i'nd.ă h lănii.
P> i nn» bună orgar izare

hicruUai vîz’o-
n;>-re mai reze
s «

1
vinile

cnz. de fiecn.v data
sc i „probleme* pe

mal discutăm amănunții cauzele

au pironits orla<?ilw că nu vor
mai absenta. Dc fapt, in a doua
pârât a lunii, în revirul nos-
Ini ipâ a mai făcut nimeni nici
o nemotiv.il;» ; nu am «vu-L de
asemenea, nici <vi mai mu c-

revii ui nostru n avui o pro-
duciiie cu 140 tone mai more
docil celelalte rev ire.

In ortoe oat. probleme mai
«int Pentru vii lor. în afara de

icnjelc cure;nle re le am
le în cursul
un carnete 1 'spcciaT — Și
sta fără mi trec cu vede-

1A constatată iâ
un ]!oc de munvă — vrem să

și cu cel d.n jur oameni tu 
core colectivul sectorului să se 
poală nrindri.

lată in ce constă inițiativa 
de la mini» Ixinca. iniținlîvâ 
care, așa după cum nc-a asigu
rat secretarul comitetului de 
partid, urinează peste cîteva 
săptămâni să fie evaluată în 
funcție de rezultatele obținute 
in comparație cu celelalte rc\ 
re și extinsă în întregul sc« tor. 
iar apoi generaliza to pe toată 
mina.

Este o inițiativă, un act, o 
metoda în fază incipientă me
nită să amplifice, să dinami
zeze iub-un cadru organizat și 
permanent amplul proces al 
educației comuniste.

TV
VINERI R OCTOMBRIE

18.00 Deschiderea emisiunii. 
Căminul.

18.50 1.lintea copiilor. Daniela 
si Așchniță dirijorii 
vremii,

19.10 Publicitate.

19.20 1 001 de seri.

19,30 Telejurnalul de scară.

20.10 Cronica politică internă 
de Eugen Mândrie.

20.25 Muzică populară.

20,40 Emisiune de șliintâ. 
Chimia in lume» de 
az.L Chimia deceniilor 
viitoare. Personalități 
științifice din șapte țări 
europene vă prezintă in 
această seară probleme
le actuale și <lc perspec
tivă ale i'hnniei.

21.20 Film artistic: .Dragos
tea lui Serafim Frolov". 
Prmlurtie a studiourilor 
sovietice (după o nuvelă 
de K. Simonov).

22.35 Șlagăre dansate.

22.50 Telejurnalul de noapte.

SPORT • SPORT • SPORT

At.ețî petroșaneni — învingători 
la zonă, privesc optimiști 

finala pe fără

Ca un ochi
veșnic treaz

(Urmare din pag. I)

Vn
Un

sâ lv discutăm în <Prefir.

pir'ă nu demult fluc' « «1 to în-
tre schimburi. Unii ti: icri. ca
M hai G.ili-i. ln-if Mu i > $ N «X>-
loc lie’!<■■ iși permite;BU să

«n schimb pc altul du.p’1 cum
to convenea dc șeful dc schimb
S.-11J mai ștto eu re Aceasta
a ■nredus perturbat ii la Jocurile
de muncă și chestiunea trebuia
lărnuri» O altă disenț ie sm
ini țiat în lceătură cu c?ei care
au absentat de la lucru. A fost
VT>|rba de GHieorghe Râs«BOleimu.
lo.m Pieșa. Ni colac Mi'.rioaae. 
Le-am «loliciVit să explore în 
I. J - reviruluî motivele i«cntiT3 
cme an lipsit. Unul a avut 
ceva „motive", ceilalți mai pu
țin A -hiat cuvântul" și opinia 
colectivului, explicindu-li-se ab- 
scntomanîlor că dacă toii ar

•nă voi documenta special re
feritor la reglementările din 
legislația muncii privind acor
darea gradațiilor și treptelor — 
-'■casta pentru că unii munci
tori nu sînt mulțumiți de în-

■ dparea lor. Vom discuta, la ® 
viitoaredirigenție, cum se ocupa 
fiecine formație de noii anga
jați. Mi-arn propus, de aseme
nea. să urmăresc ca fiecare mi
ner din reviru] meu să fie a- 
bonat la un ziar și să discutăm 
împreună în ce măsură sini la 
curent oamenii cu ce se întâm
plă in țară și peste hqtare. 
Vreau să fac totul, adică, ca 
minerii din revirul meu să fie 
muncitori înaintat’, dezvoltați 
multilateral. oameni cu dragos
te de mină, exigeați cu ei dar

Să prevenim incendiile 
in sezonul rece

Statistica dezvăluie un fapt 
surprinzător la prima vedere i „ 
nu în lunile de vară se petrec 
oc’e nvai multe incendii, așa 
cum s-ar părea, ci în perioada 
octombrie—martie, deci toara- 
zki și iarna. Iată o constatare 
care interesează practic pe fie
care cetățean. In toamna și 
iarna trecută, cele mai multe 
incendii (34 la număr) au avut 
drept cauze. coșurile de fum 
defecte sau necurâțate. Incen
diile, dc orice fel, sînt generate 
mereu de aceeași atitudine de 
neglijentă personală atât în 
propria casă, cit și la locurile 
•dc muncă, instituții, întreprin
deri și unități cooperatiste.

A doua cauză, a incendiilor 
o constituie sobele supraîncăl
zite sau ncsupravegheate. Cea 
<5t a treia cauză ilustrează și 
mai clar nocivitatea neglijen
ței. In perioada 1970—1971 s-au 
produs 14 incendii datorită ne
glijentei fumătorilor. Este a- 
•proape incredibil : au fost »a- 
aem cane și-au pierdut viața 

vd«n cauza unei țigări azvutâficri 
ia întâmplare. sau pentru că 
au adormit ftunind în pat, a- 
casâ sau la hotel, provocând 
incendii care au mistuit însem
nate bunuri materiale.

in Deva. li ie Șerleneazu. fu
mând în camera unde se gă
sea și benzină, a produs un 
incendiu și Sn urmi gravelor 
arsuri suferite, a decedat losif 
Bara din Lupani, fuinînd în 
pat, a adormit, de la țigară 
■s-a aprins lenjeria, apoi casa, 
fumătorul gâsindu-și moartea 
în mod tragic. La exploatarea 
minieră Vulcan, doi muncitori 
— Constantin Dina și Eugen 
Lința — făcînd foc deschis pen
tru dezghețarea unei pompe, 
în apropierea unor materiale 
inflamabile, ignorând ce'e mai 
elementare norme de securi
tate. au provocat un incendiu 
cu însemnate pagube materi
ale. Șirul exemplelor ar putea 
f< nmlinuat.

Supunem atenției cititorului 
și alte cifre edificatoare pri
vind cauzele și numărul incen
diilor: foc nesupravegheat — 
24 : scurt-circuit — 12 ; lămpi 
cu petrol — 6; defecțiuni de 
construcție — 6.

Oare este o noutate pentru 
vreun cetățean că trebuie să 
supravegheze focul în sobă 'in 
propria casă sau la serviciu), 
că nu are voie să folosească 
instalații electrice improvizate? 
Supravegherea lămpilor cu pe
trol și curățirea la timp a co
șurilor de fum, sînt oare obli
gații necunoscute ? De cum în
cepe- să meargă pe picioare, 
copilul este sfătuit de părinți 
să se ferească de foc și de apă 
Este de neînțeles faptul că u- 
neori oamenii mari «• compor
tă copilărește, punînd în peri
col viața tor și a altora. provo- 
<4nd însemnate pierderi mate
riale.

Datele statistice de cane dis

punem ne arată că ponderea 
oea toții mare a incendiilor o 
găsim între orele 14 și 22. Ex
plicația este simplă : dupu-a- 
miază se fac cele mai multe 
focuri. Luindu-se cu alte tre
buri, locatarul pleacă de acasă, 
lăsind focul nesupraveghe-il, 
funcționarul distrat părăsește 
biroul și soba arde, în urma 
celor ce pleacă nu se fac re
gulat controale pnewentive; a- 
sistența tehnică în schimbul II 
e mai redusă, mai ales la sec
toarele vulnerabile (sudură, 
cuptoare, depozite) și constitu
ie, de asemenea, o cauză gene
ratoare de incendii.

Vulnerabile la incendii in 
perioadele de toamnă și de iar
nă, sînt și șantierele de con
strucții, unde, de regulă se în
tâlnesc cele mai multe impro
vizații (instalații electr.ee de 
încălzire, de sudură) surse ge
neratoare de incendii.

De aceea, este necesar să în
țelegem că activitatea de pre
venire și stingere a incendiilor 
ne privește deopotrivă pe îJțâ 
cetățenii municipiului Petro
șani. începând cu copilul de 
vîrstă preșcolară și lerminînd 
cu cei mai bătrân dintre noi. 
Este aderărat că la munca âe 
prevenire și stingere a focului 
participă importante forțe u- 
mane specializate și însemnate 
mijloace tehnice, zecile dc for
mații de pompieri civile, _• urni
și! ie tehnice P.C.I. din obiecti
ve și localitățile municipiului 
nostru. Dar aceste forțe ș» 
mijloace, oricît de mari, nu 
vor înlocui niciodată sprijinul 
larg și eficient al populației.

Tendința de a lăsa această 
importantă activitate de preve
nire a incendiilor, în care 6În- 
tem cu toții interesați, in ex
clusivitate pe seama unităților 
și formațiilor civile dc pom
pieri, a comisiilor tehni.e 
P.C.I. din obiective și localități, 
nu poate fi decît păgubitoare 
pentru avutul obștesc și perso
nal, pentru societate. Bunuri 
materiale valorând aproape 1 
milioD de lei au fost distruse 
de foc în primul semestru al 
anului. Aici se adaugă trei 
morți și doi răniți.

Sînt, credem, suficiente do
vezi și argumente pentru a su
pune atenției conducătorilor de 
obiective. comisiilor tehnice 
P.C.I., șefilor de secții, ateliere 
care au sarcini precise de pre
venire a incendiilor de a mări 
vigilența Și în această direc
ție a tuturor cetățenilor.

Cauzele tuturor incendiilor 
sînt de natură suo’ect'.vă, iar 
prevenirea lor depnde numai 
și numai de oameni.

Pentru aceasta. >e cere serio
zitate. atenție și răspundere. 
Și să nu uităm nici Latrina zi
cală ,-Paza bună, trece primej
dia rea* 1
Maior Coraeliu COJIM AltL. 

din Grupul de pompieri Deva

Infiinfarea Comitetului National Român al Fondului 
Nafiunilor Unite pentru Copii

Printr-o recentă hotărâre a 
Consiliului de Miniștri a fost 
aprobată înființarea Comite
tului Național Român pentru 
Fondul Națiunilor Unite pen
tru Copii.

Noul organism se înscrie 
în coordonatele politicii ex
terne al țârii noastre de co
operare cu instituțiile specia

lizate internaționale alcO.N.U. 
și arc dnepl scop dezvolta
rea colaborării României cu 
Fondul Națiunilor Unite pen
tru Copii — U.N.I.C.E.F. și co
mitetele naționale în dome
niul activității copiilor. In -a- 
celași timp, e! va informa 
opinia publică din țara noas
tră asupra obiectivelor și

activității desfășurate de 
U.N.LGiE.F. in folosul copi
ilor -și tinerilor.

Funcționarea Comitetului 
pe lingă Consiliul Național al 
Organizației Pionierilor va 
permite, totodată, și o mai 
bună popularizare a progra
melor românești privind edu
cația copiilor.

(Agerpres)

COORDONATE HUNEDORENE
(Urinare din pag. I) 

torului, ceea ce permite .■edu- 
cerea cantitativă de calcar in
trodus in furnal cu 100 kg pe 
tonă și implicit reducerea con
sumului de cocs. S-.a ajuns .<a 
numai pe această cale să se 
obțină o economic de 15—20
kg cocs pe tona de fontă. S-au 
luat noi măsuri pentru extinde
rea sortării minereului în sta
ții de sortare, paralel cu creș
terea producției de aglomerat 
autofondat. astfel încât în acest 
an să se asigure introducerea 
în furnale numai a minereuri
lor sortate. Se efectuează cerce
tări privind reducerea consu
mului de cocs și prin ridicarea 
temperaturii aerului insuflat, 
introducerea oxigenului la fur
nale, îmbunătățirea calității și 
granulației calcarului și altele.

Desigur că importând o parte 
din cocs și minereuri pentru 
producția de metal, colectivul 
hunedorean acordă o impor
tanță deosebită și reducerii

consumului de metal. Numai 
la nivelul anului 1971 se vor 
economisi prin reducerea con
sumurilor specifice 12 000 tone 
metal, față de realizările din 
1970. Pentru acest lucru se va 
folosi La turnarea oțelului pra
furi exotorme tip C.S.ffiL și 
termoizolante, se va introduce 
flamarea în flux a tuturor blu
murilor ce necesită suprafețe 
prelucrate -superior, se va ex
tinde laminarea în ghidaje cu 

/ role și se va da o marc agen
ție proceselor de încălzire în 
cuptoare a semifabricatelor î: a- 
inte de laminare. In perspec
tivă sc prevede dotarea secții
lor de a justa je pentru prelu
crarea superioară a laminate
lor cu mașini de cojit polizat 
și șlefuit. înzestrarea oțelării- 
lor cu instalații dc degazare 
în vid, cu instalații de topire, 
cu electrozi consumabili — 
pentru oțelurile de înaltă cali
tate — Ș’ altele, măsuri care 
vor duce direct la creșterea 
producției de metal, la reduce

rea consumurilor specifice și la 
mai buna valorificare a meta
lului la export. Reducerea con
sumurilor specifice și valorifi
carea mai bună a resurselor 
materiale sînt strîns legate de 
folosirea unor pîrghii mobili
zatoare de cointeresare mate
rială, respectiv a celor prevăzu
te în ll.C.M. nr- 151/1970.

Am reținut din discuțiile 
purtate următorul amănunt e- 
sențial : Colectivul C.Sill.. diad 
o atenție cu totul deosebită 
sporirii eficienței producției, va 
munci în așa fel incit indica
torii valorici de plan — îndeo
sebi cei care reflectă gradul 
de utilizare a mijloacelor ma
teriale, de muncă și bănești pe 
cincinalul 1971—1975 — să pre
zinte nivele de realizare cit mai 
ridicate, asigurând astfel tra
ducerea in viață a mărețului 
program de dezvoltare a eco
nomiei naționale stabilit de 
Congresul al X-lea al partidu
lui.

VINERI S OCTOMBRIE

PROGRAMUL I : 6.00 Mu
zică și actualități: 7.00 Radio
jurnal; 8.00 Sumarul presei; 
8,30 La microfon, melodia 
preferată; 9,00 Buletin de 
știri; 9.30 Memoria pămîntu- 
lui românesc; 10,00 Buletin 
de știri: 10,05 Popas folclo
ric; 10,30 Melodii de ieri și 
de azi; 11.00 Buletin de știri; 
11,15 Pe teme juridice; 12,10 
Recita] de operă; 12,30 In- 
lîlnire cu melodia populară 
și interpretul preferat; 13,00 
Radiojurnal; 13,27 Cântecul e

pretutindeni: 14,40 Melodii
populare; 15,00 Buletin de 
știri: 15.05 Revista economică; 
15.30 Pagini vocale si orches
trale din muzica de estradă: 
16,00 Radiojurnal; 16.30 Me
lodii de Remus Teodore seu; 
17,00 Pentru patrie; 17,30 
Concert de muzică populară: 
18.00 Orele serii; 20.05 Zece 
melodii preferate; 20,40 In
terpret) ai cântecului popular; 
21,00 Revista șlagărelor; 21.45 
Muzică populară; 22,00 Radio
jurnal: 22,30 Concert de sea
ră; 22.55 Moment poetic; 
23,00 Concert de seară (con
tinuare); 243)0 Buletin de 
știri; 0,03—0,00 Estrada noc
turnă. 1.

(Urmare din nr. 6 821)
Recent, după cum lăsa să 

înțeleagă secretarul Camerei 
Comunelor, securitatea co
mercială costă industria en
gleză suma de peste 11)0 mi
lioane lire sterline anual. In 
cadrul unei sesiuni de refe
rate cu tema „Spionajul și oa
menii de afaceri". Peter Ha
milton, secretar al Asociației 
britanice pentru securitatea 
industrială, menționa că a- 
cest fenomen este de dată 
recentă in Anglia, fiind im
portat din Statele Unite, unde 
primele cazuri de anvergură 
s-au înregistrat in 1958.

întrebat cu un anumit pri
lej de gazetari, dacă in ziua 
de azi mai există secrete in
vulnerabile, Bernard Spindel. 
specialist in contra-spionajul 
industrial, declara câ, pen
tru el „secretul industrial nu 
mai există. Cu ajutorul tim
pului. al banilor și al apa- 
ralajului nu mai există ni
mic care să poată fi ascuns".

MĂSLINĂ INDISCRETA...

La cocteiluri participă mulți 
oameni de afaceri, indus
triași, cocteilul fiind un pri
lej la care, beneficiind de u

atmosferă destinsă, se fac o 
scrie de comentarii, aprecieri 
și nu rareori imprudențe. 
Cunoștințe vechi sc reintil- 
nesc. schimbă impresii, își îm
părtășesc din preocupările ac
tuale, și aceasta, bineînțeles, 
nu in public ci undeva in
tr-un colț retras, pe o terasă

doar un ambalaj din mate
rial plastic pentru un micro
fon și un emițător-scobikiarc, 
servind drept antenă. Apro
ximativ KIO m mai departe, 
un salariat ai unei firme con
curente cu cască de ascul
tare la urechi înregistrează 
pentru patronul său pe un

===§ 'Ovi Ș~]

SPIONAJULUI 
INDUSTRIAL

sau la bar. Asemenea discu
ții cer și o băutură adecvată, 
un cocteil spre exemplu. Un 
barman ta ținută servește 
băuturile și iasă in apropie
re platoul cu citeva pahare 
pregătite. Cei doi industriași 
încep să-și golească nsacu| cu 
noutăți" in timp ce pe fun
dul unui pahar de cocteil o 
.măslină" cu scobitoarea res
pectivă iși face liniștită . da
toria”. Dar „măslina" nu este 
o măslină obișnuită. fiind

magnetofon stereo de mări
mea unui pachet de țigăii 
„cascada" dc informații com
petitive.

.Măslina indiscretă", plus 
accesoriile nu costă mai mult 
de ’5i>() dolari, adică a suta 
sau a mia parte din valoa
rea informațiilor obținute. 
Investiția se dovedește sufi
cient de atrăgătoare, ținind 
cont de riscurile relativ redu
se, de imi>orlanța inforinați- 
ilor obținute și de lipsa unei

Pe frumoasele alei ale stoti- 
uni» dc odihnă și tratament 
J elix' dc la Oradea, s-au dis
putat duminică întrecerile zo
nale ale «'rosului republican pe 
echipe, la juniori, tinerei și 
seniori. Valea Jiului a fost re
prezentată de o echipă puter
nică, alcătuită din atlvți do la 
Jiul și Școala sporii vă Petro
șani. Talentații clwi ai ivirni- 
cialui .și inimosului prof, ton 
Cioîîc a s-au comportai exce
lent, reușind să cîștige două ti
tluri dc eumpioni zonal:, adu- 
«ind pentru prima dată în Va
lea Jiului locul 1 pe echipe -și 

, dc aur, întărind con
vingerea câ ei.sînt capabili de 
rezultate mai bune in viitor. 
Pentru aceasta este nevoie dc 
pirgătirca lor temeinică în 
continuare, dc preocuparea mai 
atentă nu doar din partea 
profesorului Cioficâ, dar și din 
partea conducerii C. S. Jiul și 
Școlii sportive, din partea or
ganelor municipale Ș> județene 
dc specialitate, mai multă înțe- 
leecs-c din partea părinților.

Proba cea mai disputată a 
fost a junioarelor III, în cârc 
talentatele eleve Maria Lăză- 
rcsr (locul 1) și Viorica Lupu 
s- m imous detașat in fața 
partenerelor dc întrecere. Și 
dc astă dată. Eugen Roi ban a 
confirmat așteptările, ocupînd 
primul loc la juniori II. cu 
îndreptățite speranțe la titlul 
dc campion republican în între
cerile finale. Pe echipe. Școa

la sportivă Petroșani n ocupat 
primul loc la Junioare III, cu 
II puncte, urmată dc <' S.M. 
Cluj — 14 p., Liceul Sf. Gheor- 
gl>e — 22 p.. Școala sportivă 
Miercurea Ciur — 38 p. și ace
lași loc 1 la Juniori II, cu 31 
puncte, lăsind in urmă pe Tracto
rul Tg. Secuiesc — 42 p„ C.S.M. 
Cluj — 411 p.. Școala sportivă 
Brașov — 54 p.

O comportare meritorie at> 
• ii și juniorii I și tineretul 
de la Jiu) Petroșani, ocupînd 
tocul II pe echipe și câștieind 
«Ik - JuI de, a participa la etapa 
finală pe tară care se va ține 
la Sibiu.

Cu atit mai meritorie <*stc 
comportarea alleților petinșâ- 
neni. a profesorului lor Ton 
Ciofîcă, dacă avem în ședere 
<ă multe județe din cele 13 
prezente la această zonă d.'pu
neau de echipe puternice, pre- 
■gătite dc antrenori 'u reputa
ție. «-.ne sc cam ..abonaseră" în 
anii trecuți la primele locuri. 
Așa sînt ; Cluj, antrenor Gheor- 
ghe Biro — carc-i îndrumă 
pașii Ilenei Silai —. Brașov, 
Bihor. Mureș — județe cu tra
diție și cu bune 'ezultațc în 
atletism.

Printr-o pregătire asiduă, 
talentații elevi pctroșăncni pot 
aduce anul acesta tit'ul suprem 
în Valea Jiului. Cu toții dorim 
acest lucru.

C. IOV.

metri ndtnrinie. Casa mașinii 
de extracție...

noaptea mă trezesc 
in somn fi caut In jur, uit 
că sînt in pal — și dacă nu 
văd ni.a>tnn, tamburele, ca
blurile, mi sc pare că ceia 
nu-i rum trebuie, cu mine, 
sif/ur. și mă las intre perne. 
Așa-s eu... Unii mă judeca 
după vorbe, eu li judec iutii 
după ce fac. după cele ce 
lnati In urma lor

0 mul de care abia 
fisem să mă (in 
ore străbate cam

biyi itinerar de la 20 de

reu- 
Opt 

ace- 
ani.

era. 200 0D0 de Icilomctri
par, urși A trecut cu ntii- 
nile, cu ochii fi mintea lui 
de nenumărate ori peste a- 
paratajrle. moletele. cablurile, 
angrenajele și tamburele ma
șinilor de transport pe ver
ticală, a marcat tot timpul 
cantitatea de cărbune scoasă 
la ziuă, preinlimpinind ava
riile. Gindul statornic l-a a-
vut să-și implineasi ă datoria. 
O conștiință re iși iubește 
meseria și, mai ales, pe oa
menii adinrului cărora le n-
sigură o muură liniștită, si
gură. In cadrul colectivului 
dc muncitori ai minei Pe- 
trila, comunistul Alexandru 
Vizover, revizorul-lăcătuș e 
o prezență perpetuu vie, o 
personalitate care trezește 
respect, admirație.

Liceul de cultură 
generală 
din Petroșani

(Urmare din pag. 1) 

comitetului de părinți. După- 
amiază — aflăm — vine grupa 
de la croitorie.

Dar sună. Amabilul amfitrion 
ne invită să vedem ce fac mi
cile gospodine. La bufetul șco
lii este aglomerație. Se pot 
cumpăra sandviciuri și „înfu
riate” gogoși preparate de ele
ve. E un advărat -comerț" în
soțit, însă, de gingășie, surâ
suri sfioase, delicatețe. „Facem 
cumpărăturile între 8 și 9, în
tre 9 și 10 pregătim, iar în pau
za mare dăm proba pra '/. a 
în fața colegilor. Avem toate 
perspectivele Ca bufetul gestio
nat de noi să devină rentabil*, 
ne comunică o mică gospodi
nă. Oare și alte școli au pus-o 
în practică ? Credem că ai- f’ 
indicat.

Conducătorul atelierului de 
lăcătușerie. Dumitru Bota, in
troduce pe elevii anului III B 
în tainele științei despre grija 
pentru om : N.D.P.M.-ul. In- 
tr-una din încăperi se montea
ză mașina de găurit și po'.i- 
zxiarele. „De săptămâna viitoare 
intrăm în plin" — ne spune 
maistrul. Purtăm discuții cu un 
grup de elevi din clasă. Le ce
rem opinia despre ceea ce fac. 
„Muncim eu drag aici, munca 
fiind o cinste, o înaltă obliga
ție față de părinți, patrie, 
■partid pentru ca mâine râ 
. ream, îndreptățim) visurile, pe 
țarină, în fabrici, instituții. 
Acesta-i --crezu 1 • nostru”, afir
mă un elev din anul 1T1 B-

Atelierul de tîmplărie nu 
funcționează încă. N-au susd 
toate bancurile. Elevii însă fac 
retușurile, pe care era dator 
constructorul să le facă, tere
nului din jurul școlii.

„Intieprinderlle care patro
nează liceul ne-au dat și ne 
dau un ajutor prețios, substan
țial — afirmă tovarășul Csdsz. 
Ținem să le mulțumim și pe 
această cale".

Activitate febrilă, laborioasă. 
Tot oe-am văzul, tot ce ne-au 
declarat interlocutorii ne dă 
sentimentul plenar că recoman
dările secretarului general nl 
P.C.R.. tovarășul N i c o 1 a e 
Ceaușescu, cuprinse- în cuvin
tele „să invățați, să invățați să 
împletiți învățământul cu mun
ca, cu practica, cu viața” au 
fost puse în practică aici, la 
liceul din Petroșani.

legislații adecvate. Mai ră- 
mînc doar moralitatea, care 
iu lumea afacerilor este, ori
cum, suficient de labilă.

...Șl TELEFONUL 
BUCLUCAȘ

„Operația", aceasta este 
ea relativ simplă și în gene
ral considerată deja „clasi
că". Practic, un spion indus
trial. plătit de conducerea 
unei firme schimbă, in lipsa 
gazdei microfonul de la apa
ratul telefonic cu unul iden
tic. Convorbirile particulare 
pe care le va avea concuren
tul spionat, vor fi transmise 
de acest microfon la o depăr
tare de jumătate dc kilome
tru. Retransmisia discuțiilor 
din camera respectivă are loc 
chiar atunci cînd telefonul 
este închis, căci în urma vi
zitei inopinate, specialistul a 
schimbat firele, transformând 
telefonul într-un veritabil c- 
mițător perpetuu. In plus. în 
pivnița locuinței, intr-un un
gher mai întunecos, o mică 
cutie racordată la liniile te
lefonice dispunind de o ba
terie activează acest microfon, 
care pare necuplat atunci 
ciad telefonul este iacii is.
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• DUMINICA
*10 OCTOMBRIE

8,30 Deschiderea emisiunii. 
Sport și sănătate; 9,00 Mati
neu duminical pentru copii; 
10,00 Viața satului; 11,15 Un 
interpret celebru — violo
nistul David Oistrah pe sce
na Ateneului Român: 12.00 
De strajă patriei; 12.30 Emi
siune in limba maghiară: 
14.00 In reluare la cererea 
telespectatorilor. Selccțiuni 
din emisiunea muzical-dis- 
tractivă „S-a ivit Pe culme 
toamna...". Postmeridian; 14,30 
Sport. Fotbal : Danemarca — 
România (preliminariile tur
neului olimpic). Transmisiune 
directă de Ia Copenhaga; 
16,15 Campionatele Balcanice 
de călărie — proba de să

rea actorilor Charles Laugh
ton, Marilyn .Monroe, Anne 
Baxter, Jean Peters și alții: 
22.30 Telejurnalul de noapte

• MIERCURI
13 OCTOMBRIE

18.00 Deschiderea emisiunii. 
Enciclopedie pentru școlari. 
Mișcarea și sensibilitatea 
plantelor; 18.25 Mult e dulce 
și frumoasă; 18,40 Muzică 
populară cu Constantin Do- 
bre (nai) și Nicolae Stan (vi
oară): 18,50 Confruntări. E- 
conomicul și socialul în struc
tura deciziei; 19,10 Tragerea 
Pronoexpres; 19,20 1 001 de 
seri; 19.30 Telejurnalul de 
seară; 20,10 Melodiile serii. 
Muzică ușoară românească: 
20.20 Redac(ia pentru tine-

■

■■■

■

PROGRAMUL

pentru 
săptămîna 

viitoare
rituri peste obstacole „Cupa 
Națiunilor" pentru seniori. în
registrare de la Belgrad; 16,45 
Magazin; 18,05 Film serial 
pentru tineret: ..Planeta gi- 
ganților"; 18,55 Vetre folclo
rice : Rădăuți, „Mândra floa
re a nordului"; 19,15 1 (Mil de 
seri; 19,30 Telejurnalul de 
seară; 20,00 Craiova, cetatea 
banilor; 20,20 Oaspeți la Hu
nedoara. Spectacolul popular 
transmis din amfiteatrul în 
aer liber situat la poarta 
Castelului Corvineștilor; 22,00 
Telejurnalul de noapte; 22,15 
Finala „Cupei Davis" la tenis 
de cimp : S.U.A. — România. 
Partida de dublu. înregistra
re de la Charlotte — S.U.A.

® LUNI 11 OCTOMBRIE

18,00 Deschiderea emisiunii. 
Melodii interpretate de Ma
riana Ionescu, Aurel Ioniță, 
Stăncscu Românești (Ia vioa
ră), Dumitru Rusu și Traian 
Tircolea; 18.15 Ecranul. Emi
siune de informații și critică 
cinematografică; 18,45 Stop 
cadru; 19.15 Publicitate: 19.20 
1 ooi de seri; 19,30 Telejur
nalul de seară; 20,10 Film se
rial : „Aghiotantul excelen
ței sale" (V); 2(i.5O Prim plan. 
Profesorul universitar dr. do
cent Octavian Fodor; 21,20 
Refrene fără vîrstă cu Doina 
Badea. Ruxandra Ghiață, 
Jean Păunescu, Anca Dimi- 
triu, Mirabel la Dauer. George 
Brener; 2L50 Telejurnalul de 
noapte; 22J)0 Finala .Cupei 
Davis" la tenis de cîmp : 
S.U.A. — România. Ultimele 
două meciuri de simplu. în
registrare de la Charlotte — 
S.U.A.

• MARȚI 12 OCTOMBRIE

1830 Revista literară TV.;
18.15 Steaua polară. Cabinet 
de orientare școlară și profe
sională. Emisiune pentru ti
neret. Absolvenții și produc
ția. Calificarea la locul de- 
muncă: 19,00 Breviar juridic:
19.15 Publicitate; 19.20 1 001 
de seri: 19,30 Telejurnalul de 
seară: 20,00 Reflector; 20.10 
Opera în studio : .Nevestele 
vesele din Windsor" de Otto 
Nicolai; 21,20 Avanpremieră: 
21,25 Oameni și fapte; 21,40 
Două schițe cinematografice 
după O’llcmy, în interpreta-

ret prezintă: Ancheta TV: 
Datorii uitate; 21,00 Teleci- 
nemateca : Ghepardul (par
tea 1). Premieră TV. Cu Burt 
Lancaster, Alain Delon, Clau
dia Cardinale. Ecranizare du
pă romanul lui Giuseppe 
Tomasi di Lampedusa; 2230 
Teleglob: Portugalia; 223» 
Telejurnalul de noapte.

® JOI 14 OCTOMBRIE

1730 Deschiderea emisiunii. 
Emisiune in limba maghiară: 
1830 La volan — emisiune 
pentru conducătorii auto; 18,50 
Timp și anotimp în agricul
tură; 19,10 Pentru sănătatea 
dv. Regimul de viață al bol
navilor cardiaci; 19.20 1 (MU 
de seri: 1930 Telejurnalul dc 
seară; 20,00 Reflector: 20.15 
Interpretul săptăminii : .-lnca 
Agemolu; 20,30 Pagini de u- 
mor. Stan și Bran delicvenți; 
21,20 Cadran internațional; 
22,10 Serenade, canțonete, arii 
din operete: 22,45 Telejurna
lul de noapte.

• VINERI 15 OCTOMBRIE

18,<io Deschiderea emisiunii. 
Căminul. „Blocul O.S.2"; 1834» 
Lumea copiilor; 19.10 Trage
rea Loto; 19,20 1 001 de seri: 
19,30 Telejurnalul de seară: 
2O.4M) Cronica politică internă 
— de Eugen Mândrie; 20,15 
Cîntece patriotice interpretate 
de corul „Rapsodia Româ
nă"; 20.30 Univers XX. Auto
mobilul viitorului; 21,00 Film 
artistic: Ghepardul (partea 
a Il-aJ; 22,15 Din muzica po
poarelor; 22,40 Telejurnalul 
de noapte.

• S1MBÂTA
16 OCTOMBRIE

16,15 Deschiderea emisiunii. 
Emisiune in limba germană; 
18,00 Bună seara, fete ! Bună 
seara, băieți !: 19.15 Publici
tate: 19,20 1 001 de seri: 19,30 
Telejurnalul de scară; 20,00 
Săptămîna internațională: 
20,15 Telc-enciclopcdia: 21.10 
Film serial: .Atomiștii" — E- 
pisodul IV; 22.10 Telediver- 
tisment. Dicționar muzical- 
distractiv. Litera .C" — Con
tinuare; 23,10 Telejurnalul 
dc noapte; 23.20 Tineri Inter
pret» <Ie romanțe.

electr.ee
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Activitatea delegației române Declarația ministrului comerțului
exterior, Cornel Burtică,
în legătură cu vizita sa

• Dineul oferit de tovarășul Corneliu Mănescu în cinstea unor delegații 
latino-americane • întrevederea cu ministrul afacerilor externe al Austriei

în Iran și Irak
NEW YORK 7. — Corespon

dentul Agerpres. C. Alexan- 
droaie. transmite : Ministrul dc 
externe al României. Corneliu 
Mănescu, a oferit un dineu în 
cinstea unor delegații latino- 
americane participante la lu
crările sesiunii Adunării Gene
rale a O.N.U.

La dineu au luat parte mi
nistrul afacerilor externe al Re
publicii Panama, Juan Antonio 
Tack, reprezentanții permanenți 
pe lingă Națiunile Unite ai Ar
gentinei. Republicii Chile. Co
lumbiei. Costa Rica, Cubei, E- 
cuadorului, Guatemalei, Repu
blicii Panama. Perului, Salva
dorului, Uruguayului. Venezue-

lei, însărcinatul cu afaceri și 
reprezentant ad-lntevim al Re
publicii Dominicane la O.N.U., 
adjunctul reprezentantului per
manent al Braziliei * 
Au participat, de 
membri ai delegației 
actuala sesiune.

Dineul a prilejuit 
schimb de păreri între partici
pant! asupra unor probleme 
importante aflate pe agenda se
siunii O.N.U., precum și asupra 
altor chestiuni internaționale de 
interes comun.

Totodată, ministrul de exter
ne al României a avut, la se
diul Națiunilor Unite, o între
vedere cu ministrul afacerilor

Ir O.N.U. 
asemenea, 
române la

un rodnic

externe al A (istriei, Rudolf 
Kirchschlaeger.

Referindu-sc, într-o declarație 
acordată corespondentului Ager
pres, la problemele ce au for
mat obiectul întrevederii, Ru
dolf Kirchschlaeger a spus că 
a fost efectuat „un fructuos 
și util schimb de păreri asu
pra unor probleme importante 
ale actualei sesiuni, printre ca
re necesitatea restabilirii drep
turilor legitime ale Republicii 
Populare Chineze la Națiunile 
Unite, Orientul Apropiat ș. a. 
Am discutat, totodată, diverse 
aspecte ale relațiilor româno- 
austriece, care pot fi caracte
rizate ca foarte bune".

Dezbaterile generale
NEW YORK 7 (Agerpres). — 

Luind cuvîntul în cadrul dezba
terilor din Adunarea Generală, 
ministrul de externe al Italiei, 
Aldo Moro, a relevat dorința 
țării sale ca O.N.U. să confirme, 
la actuala sesiune în mod so
lemn principiile reglementării 
conflictului din Orientul Apro
piat cuprinse in Rezoluția Con
siliului de Securitate : aceste 
principii trebuie aplicate inte
gral, a spus el. Ministrul italian 
a subliniat, pe de altă parte, 
necesitatea ca „locul Chinei la 
O.N.U. să fie ocupat de guver
nul care reprezintă în mod legi
tim marele popor chinez, adi
că guvernul Republicii Popu
lare Chineze".

Ministrul de externe al Tur
ciei, Osman Olcay, și-a expri
mat, în cuvîntarea sa. satisfac
ția față de atmosfera de des
tindere care dorrmește pe con
tinentul european. Referindu-se 
la situația din Orientul Apro
piat, el a exprimat speranța că 
„eforturile părților și atitudinea 
realistă a Egiptului vor duce la 
o reglementare justa, pe baza 
Rezoluției Consiliului de Secu
ritate*. Vorbitorul a deplîns 
totodată, măsurile unilaterale 
care tind să modifice statutul 
Ierusalimului.

Reprezentantul Nepalului a 
subliniat că țara sa se pronun
ță în mod ferm pentru resta
bilirea drepturilor legitime ale 
R.P Chineze la O.N.U., opu- 
nîndu-se propunerilor obstrucți
oniste sau care ar întârzia re
zolvarea favorabilă a acestei 
probleme. Vorbitorul a condam
nat continuarea războiului din 
Vietnam, pe care l-a caracteri
zat drept .unul din cele mai 
pregnante exemple ale încălcă
rii principiilor neamestecului și 
dreptului la autodeterminare al 
popoarelor*.

Urmînd la tribuna Adunării 
Generale, ministrul de externe 
al Republicii Panama, Juan 
Antonio Tack, a denunțat ca in
admisibil tratatul existent între 
țara sa și S.U.A., privind folo
sirea Canalului Panama. El a 
spus că ..acest tratat permite 
Statelor Unite să-și sporească 
teritoriul și puterea", încâlcind 
suveranitatea și independența 
Republicii Panama. Vorbitorul 
a relevat dorința țării sale de a 
obține abrogarea tratatului și 
restabilirea jurisdicției sale asu
pra propriului teritoriu.

Ministrul de externe al Re
publicii Populare Congo, Auxen- 
ce Ikonga, a condamnat Portu
galia pentru războiul de exter-

minare pe care îl duce în A- 
frica. Politica acestei țări, a 
spus el ,este sprijinită de aliații 
din N.A.T.O. Vorbitorul a sus
ținut propunerile Guvernului 
Revoluționar Provizoriu al Re
publicii Vietnamului de Sud 
pentru restabilirea păcii în 
Vietnam. Cerînd „să se repare 
actul grav de injustiție comis 
față de cea mai mare națiune 
a lumii", ministrul congolez s-a 
pronunțat pentru restabilirea 
imediată a drepturilor legitime 
ale R.P. Chineze la O.N.U.

Dezbaterile generale continuă.

La înapoierea în țară după 
vizitele făcute în Iran și Irak, 
ministrul comerțului exterior.’ 
Cornel Burtică, a făcut urmă
toarea declarație redactorului 
Agerpres, Tudose Nițescu i

„La Teheran am participat 
la lucrările celei de-a 7-a se
siuni a Comisiei mixte romftno- 
iranicnc de cooperare economi
că și tchnico-științifică, în ca
drul căreia a fost analizat mo
dul în care au fost îndeplinite 
prevederile precedentei sesiuni. 
Împreună cu ministrul econo
miei, Houshang Ansari, preșe
dintele părții iraniene în Comi
sia mixtă, precum și cu alți 
membri ai guvernului cu care 
am purtat convorbiri, am con
venit asupra stabilirii unor mă
suri importante, a căror fina
lizare va stimula, în următorii 
ani dezvoltarea și diversificarea 
schimburilor comerciale, va a- 
dînci cooperarea economică și 
tehnică, fin interesul și avan
tajul ambelor țări".

In legătură cu apropiata vi
zită în Iran a președintelui 
Consiliului de Stat, Nicolae 
Ceaușescu, ministrul comerțului 
exterior a relevat interesul deo
sebit cu care este așteptată so
sirea șefului statului român la 
festivitățile ocazionate de ani
versarea a 2 500 de ani de la 
întemeierea statului iranian.

.Vizita tovarășului Nicolae 
Ceaușescu în Iran este aștep
tată cu multă căldură și prie
tenie. Acest lucru a fost subli
niat chiar de Majestatea Sa, 
Șahinșahul ‘“ 
Pahlavi, în timpul convorbirii 
pe care am

totodată, și importanța și sem
nificația convorbirilor care vor 
avea loc între șefii celor două 
state*.

In continuare, ministrul Cor
nel Burtică s-a referit la vi
zita făcută în Irak, la impor- 
lanța contactelor, în contextul 
dezvoltării viitoare a colaboră
rii economice dintre România 
și Irak.

.Vizita făcută in Irak, a'spus 
el, ca urmare a invitației mi
nistrului economiei, Mourtada 
al Hadissi, ne-a prilejuit con
tacte și discuții interesante, u- 
tile evoluției în continuare a 
legăturilor economice dintre 
cele două țări. In cadrul convor
birilor pe care le-am avut cu 
conducători ai vieții economice 
irakiene : cu miniștri ai econo
miei, industriei, petrolului și 
minelor etc., au fost evidențiate 
multiple posibilități și mijloace 
pentru a asigura, în continua
re. un curs pozitiv relațiilor 
economice româno-irakienc.

II. 1.1
HAVANA 7. — Coresponden

tul Agerpres. Victor Staniate, 
transmite• La Havana a sosit 
delegația Uniunii Tineretului 
Comunist din Republica Socia
listă România, condusă de Io
sif Walter, secretar al C.C. al 
U.T.C.. care, la invitația Uniu
nii Tineretului Comunist din 
Cuba, face o vizită în schimb 
de experiență în această țară.

La sosire, delegația română 
a fost întâmpinată de Juan Gre
gorich și Ramon Ajon, membri 
ai Comitetului Național al Uni
unii Tineretului Comunist din 
Cuba. A fost prezent dc ase
menea, Petre Ionescu, ambasa
dorul României la Havana.

avut-o, relevînd.

Aderarea României la G.A.T.T

PLENARA C. C
AL P. C. BULGAR

Vechi adevăr — în ști
ință orice poartă des
chisă devine un nu

măr dc „n* uși zăvorite. Este 
într-un fel □ concretizare a 
infinitului, a cărui expresie 
o constituie, fără îndoială, 
Cosmosul, el însuși ecuație 
fidelă n infinitului.

...Așadar, care sint porțile 
următoare de dc uiat în ne- 
sfirșitul cosmic în care omul 
a început să pășească acum 
II ani? Simpozionul inter
național ..Omul în Cosmos", 
care a avut loc la Erevan, a 
încercat să schițeze răspunsu
rile la numeroasele întrebări 
legate de cercetare.i Infinitu
lui cosmic, sugcrînd soluții 
interesante, dar și mareînd 
victoriile pe care omul le-a 
obținui in lupta sa cu nesfîr- 
șitcle spații siderale.

„Am demonstrat că «ame

ții se piîng că spațiul cabi
nelor este prea mic. Este de- 
ojuns însă să se ajungă la 
starea orbitală, adică de im
ponderabilitate în Cosmos, 
ca ei să constate câ îngusti
mea cabinelor... dispare, a- 
ccsfea devin chiar spuțioas- 
Este vorba de ușurința cu 
care în Cosmos se ajunge 
în orice punct al spațiului 
cabinei. Fapt care poate df> 
veni un mijloc de foarte u- 
șoară înșelare a organismu
lui nesupus aici eforturilot 
gravitaționale ale Terrei.

Un factor foarte impoi 
tant al asigurării unei activi 
tăți rodnice în Cosmos a o. ■ 
ganismelor umane, a fost e- 
vocal de medicul ameriean 
Charles Barry, șeful secție 
dc medicină cosmică u 
N.A.SA. : rînduirea orelor 
OBLIGATORII de odihnă

COSMOSUL
„Porii deschise 
și... uși zăvorite*

SOFIA 7 (Agerpres. — După 
cum anunță agenția B.T.A., în 
intervalul 4—6 'octombrie a a- 
vut loc o plenară a Comitetului 
Central al Partidului Comunist 
Bulgar.

In cadrul plenarei, tovarășul 
Todor Jivkov, prim-secretar al 
C.C. al P.C. Bulgar a prezentat 
un amplu raport despre unele 
probleme ale situației interna
ționale. In legătură cu aceasta, 
a fost adoptată o hotărîre. Ivan 
Abadjîev, membru supleant al 
Biroului Politic, secretar al C.C. 
al P.C.B., a prezentat un raport 
privind reorganizarea Frontului 
științific și a învățământului su
perior. Plenara a adoptat o ho- 
tărîre în legătură cu această ac
tivitate.

Plenara a hotărît ca. pe viitor, 
Comitetul Central al partidului 
să fie informat în mod regulat 
asupra activității Biroului Po
litic și Secretariatului C.C. al 
P.C.B. și să se stabilească drept

normă ca asupra hotărîrilor 
mai importante ale Biroului Po
litic, Consiliului de Stat și Con
siliului de Miniștri să fie infor
mată și opinia publică.

Plenara a hotărît ca. pe lingă 
Comitetul Central al Partidului, 
să fie create, în calitate de or
gane auxiliare ale acestuia, Co
misia pentru problemele con
strucției de partid și de stat, 
Comisia economică, Comisia i- 
deologică și Comisia pentru re
lații internaționale.

Plenara, relatează agenția 
B.T.A.. s-a ocupat și de unele 
acte ale lui Anghel Solakov, în 
calitatea sa de ministru al afa
cerilor interne și membru al 
Comitetului Central al partidu
lui. Pentru greșelile grave ad
mise în stilul și metodele de 
muncă, incompatibile cu princi
piile și morala de partid, Ple
nara a hotărît să scoată pe 
Anghel Solakov din componen
ța Comitetului Central.

GENEVA 7 (Agerpres). — 
Consiliul Acordului General 
pentru Tarife și Comerț 
(G.A.T.T.), întrunit la Geneva, 
a discutat proiectul protocolu
lui de aderare a României la 
G.A.T.T. Ambasadorul C. H. 
Archibald (Trinidad-Tobago), 
președintele grupului special de 
lucru în cadrul căruia s-a ela
borat proiectul de protocol, a 
prezentat Consiliului principa
lele condiții de aderare și re
comandarea grupului de a se 
aproba aderarea României ca 
membră cu drepturi depline a 
G.A.T.T.

Au luat cuvîntul reprezentan
ții a numeroase țări membre, 
printre care Austria, Anglia, 
Argentina, Cehoslovacia, Chile, 
Cuba. Finlanda, Italia. India, 
Iugoslavia, Japonia, Polonia și 
altele. Subliniind buna desfă
șurare a relațiilor comerciale 
dintre România și țările respec
tive. ei au sprijinit aderarea 
țării noastre la G.A.T.T. și au 
evidențiat utilitatea ca Româ
nia să participe la activitatea a- 
ceslui acord comercial multi-

lateral încă de la următoarea 
sesiune anuală a G.A.T.T., care 
va avea loc între 15 și 27 r 
iembrie a. c.

Șeful delegației române. M 
cea Petrescu, a subliniat că a- 
derarea României la G.A.T.T. 
constituie o expresie a poli
ticii guvernului român 
intensifica participarea 
noastre la diviziunea interna
țională a muncii, dezvoltînd re
lațiile comerciale cu toate ță
rile. indiferent de sistemul lor 
social-economic, pe baza prin
cipiilor independenței și suve
ranității naționale, deplinei e- 
galități în drepturi, neameste
cului în treburile interne și a- 
vantajului reciproc.

Consiliul G.A.T.T. a aprobat 
în unanimitate raportul -grupu
lui de lucru și protocolul de a- 
derare. Conform practicii u- 
zuale a G.A.T.T., în. perioada 
următoare, protocolul de ade
rare este supus votului prin 
corespondență a] țărilor mem
bre, urmînd a intra în vigoare 
la o lună după semnarea lui de 
către România.

Mohamad Reza

de a
tării

Economi» italiană

nil pot să trăiască și să lu
creze în Cosmos", a declarat 
la simpozion triplul cosmo
naut sovietic Vladimir Șata- 
lov, unul dintre cei 53 de 
pămînteni care au zburat, 
au lucrat șL. au locuit în 
Cosmos. Dar de ce anume să 
trăiască omul în Cosmos, 
dacă nu spre folosul omeni
rii ? Pentru aceasta este ne
voie de o îndelungată pre
zență dincolo de. barierele 
Pămîntului. Nu este o simplă 
recomandare, așa cum reiese 
din lucrările savantilor în
truniți la Erevan, ci O NE
CESITATE. Dar organismul 
omului ? „Unele funcțiuni 
ale acestuia suferă modificări 
evidente", arată V. Șalalov. 
In primul rînd, trebire luate 
măsuri pentru o revenire a 
organismului uman la con
dițiile terestre, pentru care 
el este creat. Este vorba, deci, 
cu prioritate, de tonusul 
muscular. Căci Cosmosul f ice 
inutilă forța musculară pen
tru simplul motiv că, în Cos
mos. greutatea corpului ome
nesc nu mai exiști. Exerci
ții fizice ? Da, dar în ce pro
porție? Căci omul este tri
mis în Cosmos să facă nu 
sport, ci muncă științifică. 
Trebuie, așadar, stabilit un 
raport foarte strict între 
timpul destinat activității u- 
tile a omului și cel menit 
să-l mențină pe om in for
mă ; căci Cosmosul nu ad
mite nici „ore suplimentare", 
nici „distracții". Concluziile 
oamenilor de știință sovietici, 
cît și americani, coincid din 
multe puncte de vedere. E- 
xistă însă un „dar"... mate
rializat în considerabilele 
deosebiri individuale din re
acțiile organismelor în condi
țiile zborului real. E de ajuns 
să se amintească amănuntul 
următor i în timpul zboruri
lor simulate, toți cosmonau-

și muncă, riguros și științific 
stabilite. El arată că, după 
primele revoluții circumte- 
restre. cosmonauții de la 
bordul navelor „Gemini" dor
meau foarte prost, deoare- e 
nu erau, pe de o parte, con
vinși psihologic de necesita
tea îndeplinirii unui program' 
alît de neobișnuit, pe de altă 
parte, ordinele primite de la 
Pămint erau numai ORDINE, 
nu și simptome ale unei co
muniuni psihologice dintre 
ei și Pămînl. Abia după un 
anumit număr de revoluții 

"această barieră t fost depă
șită.

O altă problemă a căie 
rezolvare se află în dezbate
re. a fost ridicolă sa van
tul sovietic L. N. Kukarkin 
este oare obligatorie creare; 
unei stări de gravitație arti
ficială de lungă 'Jurată pe 
bordul navelor cosmice popu 
late ? Atît savanții sovietici 
cît și cei americani, conside 
ră că în cazul unui răspuns 
ferm pozitiv, ar fi nevoie de 
crearea unui cîmp gravitațio
nal de 1/3 față de cel teres
tru. S-a atras, totodată aten
ția asupra necesității să fie 
evitată, la bordul navei, po
sibilitatea apariției la cos
monaut, i a stării pe care o 
încearcă balerinele cînd, du
pă piruete, „capul continuă 
să se învîrtească*.

Dar simpozionul de Ia 
Erevan a demonstrat că. țin- . 
tind impetuos înainte, știin- i 
țele cosmice își lasă pe Pă- < 
nSfeX roade considerabile. 1

Așa se întîmplă în medi- 1 
cină, geologie, biologie și ' 
alte ramuri științifice pen- ( 
tru care Cosmosul poate fur- ' 
niza răspunsuri ia probleme
le nesoluționute încă. (

Laurențiu DUȚÂ, 
Corespondentul Agerpres 

la Moscova

Zambia a solicitat convocarea
Consiliului de Securitate

NAȚIUNILE UNITE 7 (A-
gerpres). — Reprezentantul 
Zambiei a cerut miercuri sea
ra convocarea unei reuniuni de 
urgență a Consiliului de Secu
ritate care să ia în considera
ție ..actele de agresiune împo
triva Zambiei", întreprinse de 
către forțele sud-africane de 
pe teritoriul Africii de sud-vest 
In plîngerea adresată președin
telui Consiliului de Securitate.

Guillermo Sevilla-Sacassa (Ni
caragua), se precizează că inci
dentul de marți din strîmtoarea 
Caprivi este cel mai recent din- 
tr-o serie de „violări împotriva 
suveranității, 
și integrității 
Zambiei.

Consiliul de Securitate a 
ceput imediat consultări, 
mind a se întruni, probabil 
tâzi (vineri), pentru a lua 
considerare plîngerea Zambiei.

spațiului aerian
............. ateritoriale'

în- 
ur- 
as- 
în

RESPECTABILII...

in cea mai grea perioadă 
de stagnare din ultimii

Yasser Arafat
victima unui atentat

DAMASC 7 (Agerpres). — 
Președintele Comitetului Execu
tiv al Organizației pentru Eli
berarea Palestinei, Yasser Ara
fat, a fost victima unui aten
tat la 6 octombrie. în timp ce 
inspecta bazele palestiniene 
amplasate la est de Kuneitra, 
localitate situată la mică dis
tanță de liniile de încetare a 
focului.

Potrivit agențiilor Reuter și 
France Presse, un grup de per-

soane a deschis focul asupra 
automobilului în care se aflau 
Yasser Arafat și alți doi con
ducători ai organizației palesti
niene „Al Fatah". Cei trei lideri 
palestinieni au scăpat nevătă
mați ;* șoferul automobilului a 
fost ucis.

Agenția France Preș se rela
tează că „autoritățile siriene au 
arestat o parte dintre persoane
le care au participat la aten
tat și au ordonat o anchetă*.

CONTRABANDIȘTI
Îngrijorate din ce în ce 

mai mult de contrabanda ca
re aduce prejudicii tot mai 
mari Ceylonului, autoritățile 
de la Colombo și-au inten
sificat cercetările pentru de
pistarea vinovaților. Căci 
piața ceyloneză este inun
dată de aparate de radio cu 
tranzistori, ceasuri, aparate 
foto, stilouri, cămăși, de nai
lon și alte produse în canti
tăți uriașe, introduse în țară 
pe căi tăinuite și provenind 
din Singapore, Bangkok și 
din alte mari orașe asiatice. 
Și acesta nu este încă lucrul 
cel mai grav. Renumitele 
pietre prețioase ale insulei 
— rubine, safire, topaze, ac* 
vamarine — iau, fără știrea 
autorităților, drumul străină
tății... „Scurgerea" acestora 
din (ară provoacă Ceylonului 
pagube de un milion rupii 
pe zi. Problema a devenit 
atit de acută, incit a consti
tuit nu o dată obiectul unor 
dezbateri în parlament. S-au 
luat măsuri excepționale, au 
fost alocate fonduri pentru 
achiziționarea unor șalupe de 
patrulare și pentru sporirea 
gradului de securitate a țăr
murilor ceyloneze. Cu toate 
acestea, circulația ilicită a 
mărfurilor continuă aproape 
nestingherită. In ultimul timp, 
însă, poliția ceyloneză a fost 
pusă pe urmele unor gru
puri de contrabandiști și a 
operat chiar citeva arestări. 
Printre cei inculpați de a 
se ocupa cu traficul ilicit de 
pietre prețioase peste hota-

rele țării se numără proprie
tarul unui mare hotel din 
Colombo, doi avocați, cițiva 
mari comercianți și oameni 
de afaceri — pînă in acel 
moment persoane cit se poale 
de respectabile. Cercetările 
judiciare, care încă nu s-au 
încheiat, au scos la iveală și 
alte lucruri, tot atit de sur
prinzătoare : Intr-un elegant 
cartier din Colombo poliția 
a găsit un „atelier" speciali
zat in falsificarea valutei 
străine. Dotat cu insalații „de 
import", atelierul avea posi
bilitatea să tipărească dolari 
americani, rupii indiene și 
bancnote ale altor țări. Po
liția a confiscat 
„valoare" de 12 
pii.

Incepîndu-și 
de la tarabele _ . 
de stilouri și cămăși ieftine, 
de contrabandă, reprezentan
ții autorităților porniți iu cău
tarea răufăcătorilor nu și-au 
imaginat, probabil, nici ei că 
firul afacerilor îi va conduce 
in hoteluri de lux și în car
tierele elegante ale capitalei 
ceyloneze. Iar cum cercetă
rile nu sint nici pe departe 
încheiate, surprizele pot fi și 
mai mari. Deocamdată, auto
ritățile se pregătesc să tri
mită emisari spre Madras și 
Kuala Lumpur, pentru a „vi
zita" unele mari hoteluri in 
care, nu se știe pe ce căi, au 
ajuns rubinele, safirele și to
pazele Ceylonului...

bani falși în 
milioane ru-

investigațiile 
neguțătorilor

Sanda StR DU

40 de ani
ROMA 7 (Agerpres). — Eco

nomia Italiei este confruntată 
în prezent cu o criză ale cărei 
simptome au apărut, sub forma 
stagflației (acțiunea concomiten
tă a stagnării producției indus
triale și a inflației), încă de 
anul trecut. Ministrul finanțe
lor, Luigi Preti, a fost nevoit 
să recunoască faptul că eco
nomia italiană trece prin cea 
mai grea perioadă do stagnare 
din ultimii 40 de ani.

In timp ce prețurile continuă 
cursul lor ascendent, industria 
italiană înregistrează o produc-

ție cu trei procente sub nive
lul celei din anul 1970.

Cunoscuta firmă Pirelli" a 
fost nevoită să reducă pentru 
10 000 • din cei 42 000 de anga
jați, săptămîna de lucru de 32 
de ore cu micșorarea corespun
zătoare a salariilor. Una din cele 
mai importante firme producă
toare de aparate electrotehnice, 
„Zanussi*, a recurs la o mă
sură similară, în timp cc in
dustria textilă, după cum a- 
preciază rapoartele oficiale, .se 
află într-o situație dramatică".

Departamentul poliției de circulație din 
Tokio a început teste cu un nou aparat, un 
contor automat care înregistrează parcările. 
In momentul in care un automobil ajunge 
in fața contorului automat se creează unde 
electromagnetice și supersonice care aver
tizează contorul de prezența automobilului 
care este în acest fel înregistrat. Conducă
torul auto depune în contor suma stabilită 
pentru ora de parcare,

Sint în curs de (Sperimcntare cinci ti
puri de asemenea contoare, dintre ele ur- 
mind a fi selectate două, care apoi vor fi 
instalate în marile centre orășenești.

Toate aceste măsuri au fost luate pentru 
a nu se mai parca mașini in mod ilegal pe 
străzile orașului.

Contravenienta vor plăti o sumă aprecia
bilă pentru nerespectarea măsurilor de par
care.

In foto : Un automobilist in fața unui contor 
automat experimental.
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înaintea ultimului act al celei
de-a 60-a ediții

NEW YORK 7 (Agerpres). 
— A 60-a ediție a „Cupei 
Davis", un adevărat campio
nat mondial de tenis pe e- 
chipe, se află în fața ultimu
lui act : finala care va opu
ne. la Charlotte (Carolina de 
nord), selecționatele Româ
niei și S.U.A.

De remarcat că acesta este 
ultimul „challangc-round" al 
competiției (formula conform 
căreia echipa cîștigătoare a 
trofeului avea dreptul să 
dispute direct finala, și pe

a „Cupei Davis“
„Cu- 
par- 
tur 
an-

din-

teren propriu). începând din 
anul 1972, deținătoarea 
pei Davis" va trebui să 
ticipe încă din primul 
alături de celelalte țări 
gajate în întrecere.

Mult așteptatul meci
(re tenismanii români și a- 
mericani se va desfășura pe 
terenurile de zgură ale are
nei ..Olde Providence racquet 
and Swim Club", în tribu
nele căreia se așteaptă a fi 
prezenți zilnic circa 8 000 dc 
spectatori.
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