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Tovarășul 
NICOLAE CEAUȘESCU 

va participa la festivitățile prilejuite 
de aniversarea statului iranian
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In spiritul înaltelor exigențe
puse în fața activității

politico-ideologice

•)

In aceste zile, pe prima filă din agenda de lucru a or- 
ganelor și organizațiilor de partid orășenești, din exploată- 

!e miniere și alte unități industriale, de pe șantiere și din 
istituțiilc municipiului se află deschiderea învățămîntului 
e partid. întreaga muncă de pregătire a acestui eveni- 
ient s-a desfășurat în organizațiile noastre de partid sub 
mnul înaltelor exigențe puse în fața activității politico- 
leologice de programul de educație comunistă adoptat de 
inducerea partidului. Dezbaterea largă a acestui program 
i plenara lărgită a Comitetului municipal, în toate orga- 
izațiile de partid, a demonstrat că toți comuniștii, mine- 
i și ceilalți oameni ai muncii din Valea Jiului, sînt pe de- 
lin conștienți de importanța deosebită a educației comu- 
iste. parte integrantă, inseparabilă a edificării societății 
icialiste multilateral dezvoltate. In cadrul acestui amplu 

program de ridicare a nivelului ideologic, teoretic al comu
niștilor. al tuturor oamenilor muncii un rol deosebit revine 
invățămintului de partid — instrument de excepțională im
portanță pentru promovarea largă în mase a ideologiei 
partidului, a politicii sale marxist-leniniste, pentru educa
rea partinică, revoluționară a membrilor de partid. Acest 
lucru este relevat cu pregnanță în propunerile de măsuri 
prezentate de tovarășul Nicolae Ceaușescu și adoptate de 
Comitetul Executiv al C.C. al P.C.R. care subliniază neccsi- 
lu'.ea îmbunătățirii „organizării învățămîntului de partid, a 
formelor de pregătire politică și ideologică a cadrelor și a 
membrilor de partid, a maselor largi de oameni ai muncii, 
in vederea dezvoltării spiritului partinic, revoluționar, a 
ridicării nivelului muncii de partid'.

Acționînd pentru transpunerea în viață a acestor sar
cini de importanță deosebită, care implică mari răspunderi 
și exigențe, pornim la drum cu optimismul la care ne în
dreptățesc condițiile favorabile existente în municipiu pen
tru desfășurarea unui an de studiu deosebit de rodnic : orien
tarea clară și precisă dată de recentele documente de 
partid în domeniul ideologiei, existența unui valoros corp de 
lectori și propagandiști care au acumulat multă experiență, 
cunoștințele tot mai bogate dobîndite de membrii de partid 
in domeniul ideologic, politic și de cultură generală, inte
resul tot mai viu pe care-1 manifestă în acest domeniu or
ganizațiile de partid, masa largă a comuniștilor, a celor
lalți oameni ai muncii.

Aceste premise favorabile nu vor putea fi însă pe de- 
plin fructificate dacă nu vom lua în seamă cu toată serio
zitatea și dacă nu vom combate cu maximă responsabili
tate și exigență fenomenele negative evidențiate de plenara 
lărgită a Comitetului municipal de partid precum și în ana
lizele făcute la diferite nivele cu prilejul încheierii trecu
tului an de studiu în învățămîntul de partid. Se știe prea 
bine'din aceste analize'că tendința spre formalism, unele 
aiunecări spre tehnicizare, caracterul pe alocuri școlăresc 
imprimat unor cercuri de studiu, tratarea abstractă a unor 
probleme și alte deficiențe care s-au manifestat în muni
cipiul nostru, au scăzut mult din valoarea de idei și din 
eficiența învățământului de partid. Pe baza indicațiilor con
ducerii partidului. în centrul întregii activități desfășurate 
in învățămîntul de partid și a propagandei prin conferințe 
trebuie să se afle studierea creatoare a operelor Iui Marx, 
Engels și Lenin în strinsă legătură cu realitățile contem
porane, însușirea temeinică a hotărârilor și documentelor 
congreselor Partidului Comunist Român, ale Comitetului 
Central, a legilor statului, a articolelor și expunerilor secre
tarului general al partidului, tovarășul Nicolae Ceaușescu, 
cunoașterea aprofundată de către comuniști și ceilalți oameni 
ai muncii a politicii partidului nostru.

O cerință stringentă a învățămîntului de partid este 
legătura tot mai strinsă cu viața, cu preocupările și feno
menele din fiecare unitate economică sau instituție, cu rea
lizarea sarcinilor care stau în fața colectivului respectiv, 
ancorarea lui puternică în problemele activității și vieții in
terne de partid, ale participării comuniștilor la munca or
ganizațiilor de partid, la realizarea sarcinilor profesionale 
și obștești, ale relațiilor din cadrul colectivelor de muncă, 
ale atitudinii și comportării oamenilor în producție, familie 
și societate. Numai în acest fel învățămîntul va putea fi 
realmente eficient, va putea sluji rezolvării problemelor pe 
care le ridică în fiecare loc de muncă aplicarea politicii
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Ședința 
Comitetului 

Executiv 
al Consiliului 

Centrai 
ai L'. !»• N. R.

In ziua de 14 octombrie, a a- 
vul loc ședința Comitetului E- 
xecutiv ai Consiliului Central 
al L’.G.S.R. Comitetul Execu
tiv a aprobat noi reglementări 
în domeniul financiar-bugetar 
și principiile de elaborare a 
bugetelor organelor și organiza
țiilor sindicale, potrivit hotărâ
rilor adoptate de Congresul U- 
niunii Generale a Sindicatelor 
din România.

De asemenea, a fost exami
nat pianul de investiții în do
meniul construcțiilor social-cul- 
turale și sportive ale Uniuni; 
Generale a sindicatelor din Ro
mânia pe anii 1971—1975.

Comitetul Executiv al Consi
liului Central al U.G.S.R. a re
zolvat, totodată, unele proble
me curente ale activității! sin
dicale.

Bătălia 
pentru 
stratul 
18 Aninoasa

Ineepînd de la 1 octumorie 
a.c., pregătirile pentru asigu
rarea de noi fronturi de aba
taj au un nou cîmp de acțiune 
la exploatarea minieră Aninoa
sa : stratul 18 intre orizontul 
IX și X, din cadrul sectorului 
11. Lucrările de pregătire pen
tru punerea în exploatare a 
stratului 18 in blocul II. deși ca 
mod de execuție nu se deose
besc de celelalte, totuși, au o 
particularitate de o importan
ță economică deosebită. Ele sint 
programate să se desfășoare în- 
tr-o cadență alertă, care să a- 
sigure intrarea in producție a 
stratului cu o lună in devans 
fața de termenul planificat.

Lucrările la galeria de cap 
în stratul 18 orizontul IX și la 
galeria de bază in același strat 
la orizontul X, decurg intr-un 
ritm susținut. Minerii din bri
gada de pregătiri a lui Nicolae 
Scorpie realizează Ia prima 
lucrare cite 3 ml in medie pe 
zi, cu un randament de 1,900 
mc/post, iar la cea de a doua 
lucrare brigada condusa de mi
nerul Iosif Szatmari sapă zilnic 
,3—1 ml/zi, cu un randament de 
1,750 mc/post.

Paralel cu pregătirile din 
strat se depun strădanii pentru 
scoaterea de pe stratul 17 a 
combinei de abataj KBZ-125, 
revizia și pregătirea ei pentru 
introducerea pe stratul 18. Es
te prevăzut ca noua capacita
te ce se pregătește, sâ dea încă 
din prima lună o producție de 
200 tone/zi. Intrarea în exploa
tare a noului abataj — cu tă
iere mecanică și susținere hi
draulică — ]a data de 1 decem
brie este de o mare importan
ță pentru mina Aninoasa; se 
va atinge capacitatea anului 
1972 cu o lună mai devreme, 
va fi asigurată linia de front 
necesară și totodată continuita
tea producției (cînd se termină 
stratul 5 în sectorul II se va da 
deja cărbune din stratul 18) la 
nivelul sarcinilor de plan spo
rite din viitorul an.
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Dacă cineva ar vrea 
să afle care atribuie în
nobilează personalitatea 
lucrătorilor de la revi
zia de vagoane C.F.R., 
le dinamizează energiile 
creatoare in direcțiile și 
in momentul cind e mai 
mare nevoie de ele, ar 
constata că acestea se 
identifică in conștiința 
și devotamentul cu care 
ei iși fac zi și noapte 
datoria, da locurile unde 
sint puși să-și aducă 
părticica de contribuție 
la siguranța circulației 
trenurilor de marfă și 
de călători.

Acest adevăr l-a con
firmat încă o dată in 
plus următorul fapt pe
trecut in noaptea de 8/9 
octombrie a. c. Sosirea 
in stația Petroșani a 
trenului accelerat nr. 
242 din direcția Șime-

Joi dimineața, a părăsit Ca
pitala, lndreptîndu-se spre I- 
ran, președintele Consiliului de 
Stat al Republicii Socialiste Ro
mânia, Nicolae Ceaușescu. îm
preună cu soția. Elena Ceuușcseu, 
care. Iu Invitația Șahinșahulul 
Iranului, Mohammad Reza 
Pahlavi Arjaxnehr, va partici
pa Iu festivitățile prilejuite de 
cea de-a 2 500-a aniversare a 
creării stalului Iranian.

Președintele Consiliului dc 
Stat este însoțit de George Ma- 
covescu. prlm-ndjunct al minis
trului nfaccrl.Ur externe.

La plecare, pe aeroportul Dâ- 
neaso, erau pre'enți ' "arășil

Ion Gheorghe Muutcr. șl soția 
so, Elena Maurer. Emil Bodna* 
raș, Manea Mfineacu, Paul Ni- 
culescu-Mizil. Gheorghe Pană, 
Virgil Trofin, Iile Verdeț, Ma
xim BerghlanU, Florian Dână- 
lache. Emil Drâgănc-scu. Janos 
Fazekas, Petre Lupu, Durui'.-u 
Popa, Dumitru Popescu, Leon te 
Răutu, Gheorghe Stoica, Ștefan 
Voltec, Iosif Banc, Petre Blu- 
jovicl. Miron Constantinescn, 
Ton loniță, Iun Stănescu, Mihal 
Marinescu. Ion Pățim. împreună 
cu soțiile, membri ni Consiliu
lui de Slat, miniștii, conducă
tori de Inslitulii centrale și »r- 
'■anlzații obștești.

Erau de față Sadegh Sadrieh, 
ambasadorul Iranului la Bucu
rești, membri al ambasadei Ira
nului, șefi ai misiunilor diplo
matice acreditați în țara neas-< 
tră

Un mare număr de cetățeni 
ai Capitalei, aflațl pe aeroport, 
au salutat cu deosebită căldură 
pe președintele Consiliului de 
Stat, au ovat' -nat îndelung, ex- 
primindu-șl și cu acest prilej 
sentimenUe dc stimă și respecl 
față de tovarășul Nicolae 
Ceaușescu. Un grup de pionieri 
au oferit flori.

(Agerpre3)
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9 ÎNTREVEDERILE TO
VARĂȘULUI CORNELIU 
MANESCU CU U THANT 
ȘI ADAM MALIK.

• CONFERINȚA DE PRE
SA A PREȘEDINTELE! 
NIXON CONSACRATA VI
ZITEI PE CARE O V\ FA
CE LA MOSCOVA

• DIN ȚĂRILE SOCIA
LISTE

Sosirea unei delegajii 
a Partidului Comunist

Mexican
Joi seara, a sosit în Capitala 

o delegație a Partidului Comu
nist Mexican, condusă de to
varășul Arnoldo Martinez Ver
dugo. prim-secretar al C.C, al 
P.C.M., care, la invitația Comi
tetului Central al Partidului 
Comunist Român va ...ce o vi
zită de prietenie în țara noas
tră.

Pe aeroportul Olopeni. dele

gația u fust întâmpinată de to
varășii Paul Nicul.escu-Mizil, 
membru al Comitetului Execu
tiv, al Prezidiului Permanent, 
secretar al C.C. al P.C.R., Ghî- 
zela Vass, membru ai C.C. al 
P.C.R., Constantin Vasiliu, ad
junct de șef de secție la C.G. 
al P.C.R., de activiști de partid.

(Aeernres)

Conștiință
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și devotament
ria, fusese precedată de 
sesizările stațiilor din 
parcurs că la vagonul 
de dormit există deran
jamente la instalația e- 
lectrică de iluminat și 
încălzit. Comuniștii din 
tura ’ condusă de Dumi
tru Simionescu au in
trat- in alertă; in citeva 
minute s-au pregătit de 
intervenție. Cînd bolidul 
de oțel a stopat in sta
ție, ceferiștii din tura 
de revizie in frunte cu

Vaier Crăciunescu, Ion 
Călin, loan Crăciunescu, 
Adam Berna și Vladis
lav Pădurean s-au nă
pustit pur și simplu a- 
supra vagonului de dor
mit, luind cu asalt de
ranjamentele semnalate. 
Nu aveau la dispoziție 
decit 5 minute — cit 
staționează acceleratul 
—, vreme în care tre
buia acționat cu preci
zie și maximă rapidi
tate.

...Cinci minute. Doar 
atit au lucrat cei cinci 
comuniști. Dar de ce in-' 
cleștare aprigă cu tim
pul, de ce, risipă de e- 
nergie au fost ei în sta
re in acele clipe unice, 
de maximă concentrare 
a forțelor și dăruirii pro
fesionale ! In răgazul de 
numai 300 de secunde, 
vreme în care ai timp 
să clipești cam tot de 
atîtea ori, miini iuți ca 
„spirtul", vădind preci

zia din mișcările bis- < 
turiului de chirurg, au 1 
izbutit să schimbe 4 ba- ț 
teri de acumulator și 
un tub de abur, să re- i 
pună in stare de func- J 
ționare, atit instalația \ 
electrică de iluminat cit i 
și cea de încălzit a va- i 
gonUlui. >

Cind semafoarele in- j 
dicau din nou cale li- t 
beră trenului accelerat, i 
totul era gata: lumina 
inunda coridorul și cu- ) 
șetele vagonului de dor- l 
mit, căldura se revărsa ! 
generos in radiatoare ; 
spre mulțumirea calălo- i 
rilor. Și aceasta prin ț 
fapta demnă de toată i 
lauda a celor cinci ce- ’ 
feriști de la Revizia de } 
vagoane.

Am văzut, desigur, și co
voare la Isfahan. Expuse 
în - magazine, tentînd pe tre
cători prin desfășurarea dj 
culori și senzația rrângîie- 
toare pe care 6 lasă Ia pi
păit întinse pe trotuare saw 
pe pămînt, pentru a fi puțin 
uzate. înmuiate, înainte de 
a fi spălate în apă de rîu — 
ultima etapă a unui proces 
tehnologic elaborat cu vea
curi în urmă. AlCâtuindu-se 
în ateliere, sub mîinile cu 
mișcări iuți, precise ale meș
teșugarilor care aglomerează 
sute de noduri pe centime 
trul pătrat, pe zecile de mii 
de centimetri pătrați ai unui 
covor.

Așadar, era inevitabil să 
văd covoare, noțiunea cea 
mai rapidă asociată o nu
mele acestui oraș persan — 
și al altor citeva. Dar am 
putut vedea mai mult, pen
tru că Isfahanul se dovedeș

Ing. Ii. ARDELEAN!? I
corespondent

• „Tineretul și producția" i
î Cele 18 gazete .Tineretul și producția", existente în ,
' întreaga Vale a Jiului constituie apreciate forme de popu- ■ 
I larizare a faptelor pozitive și negative din viața tineri- 
I lor. Disciplina, dragostea față de muncă, comportarea ci- • 
j vilizată in societate sint problemele fundamentale ale mun- ' 
I cii educative. Deocamdată, pentru obiectivitatea și opera- i 
j tivitatea cu care gazetele abordează aceste probleme me- ' 
J rită felicitări organizațiile U.T.C. de la E. M. Lupeni, | 
| F.F.A, „Viscoza" Lupeni, T.A.P.L. Petroșani, E. M. Uricani, » 
» E.C.E. Paroșeni.
I______________________________ :

Porți larg deschise 
cunoașterii

In fiecare toamnă Universita
tea populară de pe lingă Casa 
de cultură din Petroșani își des
chide cursurile în prezența u- 

_nui număr, mereu sporit, de 
cursanți.

Ținind cont de preocupările 
multiple ale oamenilor muncii, 
Consiliul de conducere al Uni
versității a concretizat progia- 
ma anului universitar 1971 —

ÎNSUFLEȚIRE ÎN ABATAJ - 
ASCENSIUNE 

PE GRAFICUL ÎNTRECERII
11 octombrie a. c. La vre

mea cind soarele se afla 
chiar la jumătatea de drum 
intre răsărit și apus, cei șapte 
mineri din schimbul doi al 
brigăzii conduse de comunis
tul loan Baciu, din sectorul 
11 al E. M. Lonea, făceau 
pregătiri de intrare in șut. 
Înainte insă de a cobori in 
adine obișnuiesc să se opreas
că pentru citeva clipe in 
fața graficelor pe care sint 
înscrise rezultatele obținute 
de brigăzi in întrecere. Vă- 
zind in dreptul brigăzii lor 
cifra 4- 315. Petruț Geană 
a zimbit mulțumit.

— Cum stăm flăcăule 1 — 
s-a interesat șeful de schimb, 
Dumitru Cosițan.

— Bine. Avem 315 tone 
peste plan.

— Foarte bine, nimic de 
zis, dar se poate și mai bine. 
Să vedem cite tone mai a- 
dăugăm în schimbul ăsta.

...Cei șapte mineri au co- 
borit in adine puși pe fapte 
mari, fapte minerești. Ținind 
cont de condițiile de exploa
tare din abatajul lor cameră, 
trei lucrează intr-o aripă și 
patru in alta Aceasta deoa
rece fn partea din dreapta 
a început să urce culcușul 
abatajului, micșorînd frontul 
de lucru. La ort au găsit 
grinzile prinse in scoabe. 
Trebuia deci terminată ar
marea. N.D.P.M.-ul trebuie 
respectat. Altfel nu se poate. 
După ce au armat, au înce
put asaltul frontului de căr
bune. Perforatoarele au înce
put să duduie fără încetare.

Să tot fi fost ora 17 cind ele 
și-au încheiat ritmul. Peste 
puțin timp răbufniturile sur
de ale exploziilor au dislo
cat din rocă două mormane 
de bulgări negri, lucitori. Du
pă copturirea tavanului, în
dreptarea frontului și arma
re, era ferele au început să 
geamă sub povara cărbuni
lor. Odată terminată evacua
rea cărbunelui, operațiile de 
perforare, pușcare, și așa mai 
departe au fost luate de la 
capăt. La sfirșitul schimbului 
grinzile din ambele aripi erau 
prinse din nou in scoabe. Se 
scoseseră insă cite două fișii 
de cărbune din ambele părți.

(Continuare in pag. a 3-a)
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1972 prin cursurile i croitorie, 
dactilograf ie, radio-televiziune, 
balet copii, chitară, pictură-gra- 
fică, metaloplastie, cineelub, 
foto, limbi străine (franceză, 
engleză, germană).

Bogate informații de cuitură 
generală vor fi date prin ci
clurile de expuneri: enciclopedie 
muzicală, pedagogia familiei, 
biologie medicală, istoria arte
lor plastice, metode moderne 
de învățămînt, istorie și con
temporaneitate, legislație, sport 
și educația fizică, mecanică a- 
Uto, film artistic și documentar, 
diodă și eleganță, filatelie, dans 
modern, estetica locuinței, clu
bul .,Lumea“. tineretul și con
temporaneitatea etc., care se 
vor ține bilunar.

Un aport prețios îl vor adu
ce noile cursuri „Arta și viața”, 
„Pagini din istoria patriei și a 
partidului", „România în viața 
politică internațională*.

La început de drum, urăm 
participanților, invitaților și or
ganizatorilor succesele dorite I

A a 2-n
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te a fi mai mult — a ima
gine cuprinzătoare a Iranului 
multisecular și, totodată, a 
unor evoluții recente.

„Cînd vizitezi, după o aș
teptare îndelungată, un Tec 
cu o faimă recunoscută 
scria istoricul englez Arnold 
Toynbee — există întetdea 
una o posibilitate să rămîi 
dezamăgit: astfel Incit atun
ci cînd, pînă la urmă, sea- 
litatea se ridică la nivelul 
celor mai mari speranțe în
cerci o satisfacție in daltă 
iar frumusețea Isfahan ului 
a fost una dintre aceste ex
periențe fericite1*.

Nu este necesar, pentru 
a verifica elogiile pe care 
Toynbee, după atiția uiți că
lători, ie aduce fostei capi
tale persane decit să parcur
gi, Cu pasul sau auuiai ca 
privirea, piața imperială, si
tuată în centrul Isfahanului 
Este o suprafață de șapte ori 
mai mare decit aceea a pie
ței San Marco. Uancuiâ de 
moscheile Masjid-e ouau și 
Masjid Sheikh LoifuBah. dt 
palatul All Ghapu, d« pe a 
cărui terasă, șahul 
privea, cu aproape 
veacuri în urmă, întrecerile 
vasalilor săi, călăreți și ar
cași. apoi de nenumăratele 
ateliere în care meșteșugarii 
ciocănesc argintul și arama, 
intr-un ritm parcă nein’re 
rupt de veacuri.

Deși unele monumente 
teuză din vremuri 
vechi — există moschei 
veacul al unsprezecelea, 
podul Shahrestan, încă în io 
losință, este vechi de 1500 
de ani — Isfahanul istoric 
rămîne marcat de epoca șa 
hului Abbas. Apărător dirz 
al independenței iraniene, la 
sfirșitul secolului al XVI-lea 
și începutul secolului al 
XVII-lea, împotriva expedi-

Au bas 
patru

da 
mai 
din 
iar

I.I.L, Petroșani. Harnicul 
strungar Tudor Vitcjan în e- 
xercițîul funcțiunii. (Continuare în pag. a 4-ai



2 V1NF.RT 15 nrmvnnrr *n?i

/II/
INURA

Gir
MISE

tăria de caracter 
■am cu- 

impresionase și 
• acești oameni 
i sub toate as-

mă temeam

l .1 Al. Petroșani : După orele dc serviciu etilic fruc
tuoasă între i claml organizației l .T.C. și o parte dintre cei 
mai buni tineri ai uzinei. Foto : Ion LICll

„Comitctui U.T.C. va ini- 
irima întregii activități poiiti- 
o-idcologicc și cultural-educa

tive un caracter concret. nova
tor și militant tare să 
«•e reflecte in toate acțiuni
le întreprinse". Această spicui
te, dintr-un plan de măsuri al 
Comitetului U.T.C. de la mina 
Petrii# reprezintă de fapl chin- 
* esența programului de aelivi- 
•ăți elaborat de adunarea acti
vului organizației U.T.C. de la 
această mină în vederea per
fecționării munci: de educare 
comunistă a tineretului exploa
tării. Programul cuprinde pre
vederi — deși nu prea multe, 
și nici prea concrete — care 

ii satisfacerea deziderate- 
ultiple pe care le incum- 
pu’sinnarca și revilaliza- 
cți’inilor de formare și 
ta c a conștiinței socia
li tinerilor mineri petri- 
a personalității lor mo-

lor mi 
bă imi 
rea ai 
dezvolt 
liste a 
Icni, i 
ral-pol

După 
matale de la data elaborării c.- 
ccstui program, după aproape 
două luni de la adunările ge
nerale ale organizațiilor de 
bază U.T.C. care au dezbătut 
lot munca educativă ni s-a pă
rut firească examinarea eficaci
tății dezbaterilor, stadiu] tradu
cerii in viată a măsurilor sta
bilite cu acest prilej. Ne-au in
teresat. îndeosebi, progresele în
registrate pe linia diversificării 
formelor și îmbogățirii conți
nutului acțiunilor educaționale, 
pe linia afirmării organizați
ilor I'.T.C. ca veritabile colec
tive dc luptă pentru promova
rea normelor eticii comuniste, 
pentru combaterea actelor, fe
nomenelor străine concepției 

'Te despre lume. Deci, o 
s-a făcut, ce s-a întreprins, 
re rezultate? Iată întrebări e 
la care am așteptat răspuns 
din partea secretarului U.T.C. 
a] minei. Aurel Colda.

— Ne-am gîndit la o modali
tate de a răspunde mai bine 
multiplelor probleme care ar 
putea interesa tineretul, in a- 
Lira temelor ce le vom discuta 
în adunările U.T.C. și a învă- 
țămintului politic. In acest scop, 
fiecare organizație U.T.C. 
primi caiete în 
notate întrebările 
mînd ca. ulterior 
răspuns de către 
ti. Ne-am mai propus ca în a- 
dunările generale să prozen- 
tăm informări politice ori de 
cile ori va fi nevoie... im 
sec torul general, unde tinerii 
sint mai pregătiți, să inițiem un 
„dicționar politic*4 — adică un 
cadru organizat pentru 'âmu- 
rirea unor noțiuni ce nu au fost 
înțelese '.a învățămintul politic.

— Altceva ?
— Pentru clubul de informa

re politică pentru tineri nu știm 
dacă s-a zugrăvit sală... S-au 
mai aprobat propagandiștii și 
s-au stabilit formele de invă- 
țămîni politic U. T. C. Tine
rilor li s-a spus în adună- 
ri’e generale din august în ce 
cercuri vor fi încadrați și... au 
fo-t de acord. In rest, așteptăm 
indicații de sus privind deschi
derea invățămîntului politic—

— Atît?
— Da, în rest nimic».
Un răspuns pe cit de simplu 

rostit, pe atît de nefiresc în 
comparație cu marile dezidera
te ale perfecționării muncii e- 
ducative.

Adică, după aproape două 
luni, de la dezbaterile aminti
te, comitetul U.T.C. încă se 
gindește. preconizează și propu
ne... Ce ? Să doteze organiza
țiile U.T.C. din sectoare cu ca
iete noi-nouțe, să inițieze 
..dicționare politice' în afara 
învățamîntului care nici el în
că nu e organizat și, „esenția
lul ; așteaptă indicații .de 
sus*. Cu toată insistența noas
tră de a afla ceva despre fina
lizarea măsurilor stabilite, des
pre o eventuală infuzie de vi
talitate. de efervescența în

o lună și aproape ju- CARE
este

CAUZA
ce 
eu

\ a 
care vor fi 
tinerilor, ur
să li se dea 
propagandiș-

viața organizațiilor U.T.C. — 
nimic semnificativ. Moleșeală. 
Fiind vorba la mijloc de o lu
nă întreagă — septembrie — 
ne interesăm de una din for
mele principale de educație, a- 
dunârile generale U.T.C., de 
modul lor de desfășurare, criti
cate in adunarea amintită a ac
tivului U.T.C. in sensul că nu 
dezbat teme majore, legate de 
specificul activității tinerilor 
din sectoare, că abordează cu 
timiditate probleme ale disci
plinei, respectul reciproc, de 
conștiință. Ce reviriment s-a 
produs în desfășurarea adună
rilor generale după această 
„recunoaștere autocritică" din 
partea comitetului U.T.C. ? O 
primă precizare : din totalul de 
12 organizații U.T.C. de sectoa
re abia trei și-au ținut adună
rile generale pe luna septem
brie. Dar. să ne rezumăm deo
camdată la acestea și să exami
năm conținutul lor tematic. La 
sectorul VIII s-a discutat despre 
înscrierea tinerilor la liceul 
seral (?!), la XII — despre în
casarea cotizației și evidența 
membrilor, iar la sectorul X s-a 
citit o conferință despre ..misti
cism și religie*. Vreo dezbatere 
pe teme de viață și muncă a 
tinerilor, menită să le dezvolte

combativitatea
formarea personalității moral- 
cclățcneșli ? Nici vorbă. Din 
puținele programe de activități 
ale organizațiilor U.T.C. afla
te la comitetul de mină a>n 
dedus că nici pe octombrie nu 
e propusă vreo Iernă mai deo
sebită pentru adunările U.T.C.

„Tinerii noștri sînt foarte 
pasivi" se tînguia secretarul 
U.T.C. al minei. Chiar așa să 
fie ? Spre a ne edifica, am ape
lat la cei în cauză, la tineri u- 
teciști. Tînărul lăcătuș mecanic 
loan Pienaru lucrează la sec
torul II al minei de Ia 1 au
gust a.c. ; în acest răstimp n-a 
participat la nici o acțiune 
U.T.C. ; mai mult, nu a reușit 
nici cel puțin să-l cunoască 
pe secretarul organizației. Dc 
ce ? ..Nu mi-a spus, nu m-a în
trebat nimeni nimic...“ se scu
ză tînărul. SemnalistuJ Miron 
Dioaie, din sectorul I. nu are 
cunoștință nici el de vreo adu
nare U.T.C. pe luna trecută... 
de fapt intr-un an întreg nu a 
fost invitat decît la vreo 3—4 
adunări U.T.C. La întrebarea
— dacă mai ține minte vreo 
dezbatere mai interesantă în 
vreo adunare U.T.C. ? — nu 
ne-a putut da nici un răspuns. 
Deci, din partea cui se mani
festă mai multă pasivitate, a 
uteciștilor sau a secretarilor 
U.T.C. din cele două sectoare, 
(Mihai Chiper. respectiv. Marin 
liîrsăneseu), și, în genera), din 
partea tuturor celor investiți cu 
încrederea uteciștilor. cu man
datul de a fi conducătorii or
ganizațiilor U.T.C. ? Mai e oare 
necesar să se sublinieze că a- 
cest mandat le incumbă sarci
na de a se preocupa in conti
nuu. cu răspundere, inițiativă 
și dăruire pentru a oferi ute
ciștilor forme de activitate cit 
mai atractive și eficiente ? Se 
poale vorbi de o asemenea pre
ocupare din moment ce majori
tatea organizațiilor U.T.C. nu-și 
țin nici cel puțin adunările, că 
o bună parte a birourilor U.T.C. 
n-au nici program de activi
tate. iar acolo unde există, pro
gramele sînt niște copii anoste
— întocmite în pripă, fără nici 
o dovadă a căutărilor novatoare
— ale unor programe mai vechi ?

Unde este prezența, sprijinul 
acordat birourilor U.T.C. de că
tre Carol Gaier, Anton Hof- 
man, Lucian Chitic, lancu Stâ- 
noi, Petre Tudor, membri 
miletului U.T.C. criticați 
dunarea activului pentru inac
tivitate dar care, precum ne-a 
„asigurat" secretarul comitetu
lui U.T.C., ..nici în prezent nu 
se prea omoară". Iută, așadar 
în ce rezidă sorgintea inerției 
care încorsetează viața orga
nizației de tineret de la mina 
Petrila, principala 
lea dinamizării ei 
marilor 
partid, 
inerție 
vi tatea 
U.T.C. 
prinde 
tru ridicarea 
organizațiilor 
localitate.

ai co
in a-

frînă in ca
pe măsura 
puse de 

că această 
și în acti- 

orășenesc 
nu între-

exigențe 
Se pare c 
se resimte 

biroului 
Petri la care 
măsuri hotărâtoare pen- 

nivelului muncii 
de tineret din

I. DLBEK

Matematicieni 
dirijori

Studenții Universității 
de Stal din Donețk de 
la facultățile de mate
matică, fizică și biologie 
urmează in acest an de 
studii cursurile faculta
tive de artă dirijorală, 
coregrafie și dicțiune. 
Cursurile sini predate 
de specialiști de la In
șii tulul pedagogic de 
muzică din Dunețk și 
de actori de la teatrele 
din localitate. Cea de a 
doua profesie, profesia 
artistică, căpătată la u- 
ni verși Late le va prinde 
bine absolvenților, mai 
cu seamă acelora care 
vor deveni cadre didac
tice la sate. Peste trei 
ani, în școlile sătești vor 
apare profesori de bio
logie — regizori, pentru

teatrele de amatori, fi
zicieni — maeștri de bă
iet, matematicieni — di
rijori.

în Combinatul 
de la 

Kremikovțî

Mezzogiorno — 
jumătate 

din totalul 
tinerilor nu au 

de lucru
Un raport al Minis

terului Muncii din Ita-

număr de șomeri în rin- 
dul tinerilor il înregis
trează sudul Italiei — 
mezzogiorno — unde a- 
proape 50 la sută din 
totalu] tinerilor sint în 
căutarea unui loc de 
muncă, după terminarea 
studiilor, pentru a-și du
ce existența. Și în cele
lalte regiuni italiene se 
constată o situație ase-

I 
I 

I
i
I 
I 

•(

r/a or
m/ner

tăria 
munților și povești
adevărate, imeni adevă
rați care urnesc din loc stin- 
cile, ce .scobesc" acolo jos, 
la sute de metri de. lumina 
soarelui, in măruntaiele bo
gate ale pămintului. l-o spu
sese fratele lui, miner har
nic la Lonea. A fost impre
sionat de tăria acelora care 
zilnic, coborau să aducă lu-

mina >i căldura din adincuri... 
Și Gheorghe Pocol, tînărul 
< are auzise acele povești a 
dorit să le trăiască, să de
vină un erou anonim al lor.

— M-a atras din prima cli- 
i. îmi spunea intr-un 
tona mea cunoștință, 
•lei mai tinere bri

găzi din sectorul I al minei 
Dilja Nu aș putea preciza 
motivul pentru rare am ales 
această meserie atît de difi
cilă dar și plină de satisfac
ții. Poale acele povești ade
vărate ale fratelui meu, poate 
dirzenia, ” ' 
a minerilor pe care i-t 
noscut. MO î 
felul in rare 
priveau mata 
pactele ci.

La început 
Dar cu țrica, îmi dădeam sea
ma că jiu t oi reuși să reali
zez nimic. Simțeam nevoia 
săi înving teama de necunos
cut. Și o puteam face doar 
avinlindu-mă in el. Necunos
cutul era mina. Tocmai de 
aceea am ales meseria de 
miner, meserie pe care o re
comand oricărui tinăr care 
este dornic să realizeze ceva 
măreț. Acolo, jos. trăim noi 
.aventurile" moderne.

Vorbele 
' ursii itate 
Gheorghe 
a povesti 
cea < e ii 
'ori,'',! (il _ __
'ainele mineritului, despre i 
20 de tineri pe . .
*Ji brigadă, despre succesele 
obținute in <.ci aproape doi 
ani de cind ii conduce, Nin 
o propoziție rostită fără rost 
Totul trăda omul cu care dis
cutam, omul, cum ne place 
nouă sâ-i spunem, al zilelor 
noastre. încadrat perfect in
tr-un ritm intens de muncă, 
comunistul Gheorglie Pocol 
face cu mindrie o paralelă 
intre viața lui și a acelora 
care in min« pe șantiere, in 
uzine sau in fața planșete
lor creează bunuri materiale.

Se spune despre mineri că 
nu le place să vorbească. Dar 
nu este adevărat; ne-o do
vedește acest tinăr cu care 
se mindrește ini regal colec
tiv. După cum afirma unul 
din ortaci, ..brigadierul nos
tru este un băiat inteligent, 
iubește cartea. Pentru el, ros
tirea unei fraze coerente este 
simplă". Intr-adevăr Glieor- 
ghe Pocol nu se mulțumește 
cu ceea ce știe. O dovedește 
prezența sa zilnică in băncile

rostiii
demnă de invidiat. 
Pocol. bucuros d< 
cuiva despre tot 
este mai drag, ne 

mitul rie despre

care ii are

Liceului industrial minier, 
lături de ceilalți seraliști ai 
anului IV de la secția de ex
ploatări miniere Și, parc 
că setea de cunoaștere nu ■ 
va opri nici. Gheorglie Po 
col. se i i:.!:iyj student și mai 
apoi inginer.

— Nu ne putem mulțum 
cu ceea ce sintem, ne măr
turisea cl Avem create con
dițiile cele mai. favorabil' 
pentru a ne autodepăși. To
tul este să iubim munca. Fă
ră de ca orice vis este ivea 
lizabil. Iar cine visează lu
cruri mărețe fn mod implicit 
trebuie să inț/deagă necesi
tatea efortului.

Munca, dragostea, pentru 
muncă sini elementele fură 
de care un om nu se poate 
realiza. lată principiul de 
viață al linărului comunist 
Gheorghe Pocol, al lui și al 
multor tineri din zilele noas
tre. Este o idee, pe care unii 
ar numi-o „fixă‘, dair pe 
care acest fiu al minei o im
primă cu succes mănunchiu
lui de ortaci pe care, zi de 
zi, îl conduce în bătălia cu 
duritatea rocii, oameni minu
nați ce făuresc poveștile a- 
devărate cu munții urniți din 
loc.

L. NI COLA E

Sfudenți
la muncă patriotică

Snnbătă și duminică peste 200 de studenți de la Insti
tutul de mine din Petroșani, anii de studiu I, II și HI. au 
participat la o acțiune voluntar-patriotică de recoltare a 
porumbului și cartofilor pe terenurile agricole din împre
jurimile orașului Hațeg. IJupă cile am fost informați, ase- 
semenca zile dedicate muncii patriotice vor mai fi consem
nate și in viitor, în mod special la amenajarea complexu
lui sportiv studențesc din apropierea sălii de gimnastică a 
institutului.

an
de învățămînt politic

La 1 noiembrie, in organi
zațiile U.T.C. din întreprinde
rile,^ instituțiile și școlile din 
Valea Jiului va începe noul an 
de învățămînt politico-ideolo
gic. Pentru buna desfășurare 
a acestei forme de educare co
munistă a tineretului au fost 
recrutați 360 de propagandiști 
ce vor expune cele mai impor
tante probleme de politică in-

ternă și externă a partidului 
și statului nostru in fața a 
peste 12 000 de tineri reparti
zați in cele 397 cercuri ce au 
luat ființă în localitățile mu
nicipiului Petroșani.

In paralei, alți 3 924 tineri 
vor participa la cursurile în- 
vățămîntului de partid, iar 161 
de uteciști vor lua loc în băn
cile universității populare.

„Justificări11 ce nu pot
justifica fuga de muncă

11 cunoscusem deunăzi la lo
cuinței părinților săi pe Teodor 
Suciu. Are 27 ani, este un lî- 
năr bine legat, degajă din miș
cări și chiar din vorbe, ca
pacitate de muncă. Este dis
pus, cu oarecare reținere. să 
ne etaleze întreaga gamă a 
preocupărilor sale. II ascult, 
la început din curiozitate, apoi 
pe măsură ce vorbele lui se în- 
foaie și iau caracterul unor 
justificări, dialogul nostru de
vine mai alert.

— Ce-ai făcut pină acum ? 
îl întreb. Nu te simți stînjcnit 
de faptul că la această oră 
(n.n. — era ora 9 dimineața) 
în timp ce mii și mii de oa
meni din acest oraș, de pre
tutindeni sint la locul lor de 
muncă, depun eforturi pentru a 
produce ceva, pentru a fi uliii 
societății, dumneata stai degea
ba pe cheltuiala părinților ?

— Sint necăjit, zice; .,ăia“ 
la care vreau să mă angajez.

mai

•Ștefan Laszlo. Poate s-ar li 
•u „necuviința" de 

(era
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Nu departe de Sofia 
se întinde pe o supra
față de sute ha, plămi- 
nul de fier și de oțel 
al Bulgariei socialiste — 
Combinatul siderurgic 
de ia Kremikovțî. Fie
care unitate a combina
tului — furnalele, con- 
vertizoarele, oțelăria. la- 
minoare’e — reprezintă 
o uzină completă și 
complexă. Din cei 20 000 
de oameni ai muncii 
c-are lucrează la combi
nat marea majoritate o 
constituie tinerii.

Sintem cu toții conștienți de 
importanța cuvintelor rostite 
de secretarul general al parti
dului, tovarășul N1COI.AE 
CEAUȘESCU, atunci cind a- 
firmacă tineretul trebuie să-și 
ia soarta in propriile sale 
miini, să acționeze sub con
ducerea partidului, de pe po
ziții comuniste pentru a-și a- 
duce contribuția la dezvolta^ 
rea societății noastre.

O importanță deosebită 
pentru conturarea caractere
lor tinere, in formarea prin 
muncă și pentru muncă a 
personalității noastre o ■ are 
educația politico-ideologică, 
însușirea politicii înțelepte a 
partidului nostru. Privind cu 
încredere și cu hotărirea fer
mă de a urma această polit

lică, sub auspiciile cărora 
■au deschis larg porțile șco

lilor in anul școlar 1911-1912, 
ne exprimăm convingerea că 
noile măsuri preconizate pen
tru coordonarea activității de 
instrucție și educație a ti
neretului școlar sint dintre 
cele mai hune și singurele 
capabile să ne formeze ca 
oameni adevărați, demni de 
epoca construcției socialismu
lui in țara noastră.

Orele de activitate practică 
pe care le vom desfășura in 
atelierele-școală aduc după 

’ sine nu numai o calificare 
ca o încununare a muncii 
dar și satisfaefia de a (ine 
in mină rodul concret al efor
tului depus de propria noas
tră persoană. Alăturind aces-

s-<
iei forme noi in activitatea 
școlară multiplele posibilități 
de educare in cadrul organi
zațiilor U.T.C. — cercuri de 
învățămînt politico-ideologic 
și de filozofie, sesiuni de co
municări științifice, cluburi 
de studiere a cărții social- 
politice, acțiuni patriotice — 
avem convingerea 
pide maturizări, 
tegrări cit mai 
efortul întregului popor de a 
purta frumoasa noastră pa
trie spre cele mai înalte 
culmi ale civilizației.

unei 
a unei 
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Emilia MURU
elevă

la Liceul de cultură generală 
Petroșani

s

produs social care scade 
în permanență, cu o rată 
a inflației de aproape 
10 la sută, economia 
Marii Britanii se află 
in prezent în cea mai 
mare criză din ultimii 
40 de ani.

Numai în primele trei 
luni ale anului curent 
in economia britanică 
s-au înregistrat 9,5 mi-

fost decretat în stare de 
faliment și etatizat.

Firma constructoare a 
celebrului transatlan
tic „Quen Mary" a 
fost declarată, de a- 
semenea, în stare de fa
liment. Șocul resimțit de 
..Upper Clyde Shipbil- 
ders" este cu atît mai 
puternic cu cit Glas
gow. sediul firmei este

după absolvirea institu
tului de construcții na
vale din Londra. Am 
muncit imens și, sincer 
vorbind, ne-am cîștigat 
foarte pe merit salariul. 
Acum ne vedem fără 
slujbă, ne simțim loviți 
și nedreptățiți.

In căutare 
de slujbe

spun că fără livret militar nu 
mă iau. L-am pierdut în mar
tie la Timișoara. Lucram pe 
acolo.

— Și de atunci nu ai 
fost angajat nicăieri?

— Ba da, la baraj, la Valea 
de Pești dar numai temporar. 
Prea era departe, intre munți.

— Dar lotuși luai un ban, 
intervine mama băiatului: Nu 
ne mai supărai alîta, nici pe 
mine, nici pe taică-tu.

Teodor Suciu, trezit parcă 
din propria-j amețeală de cu
vintele mamei, încearcă o ex
plicație. Vorbe mari, pe care 
le ascult contrariat, nu de chin
tesența lor, ci dc antiteza exis
tentă între ele și comportarea 
celui care le rostea.

— Aș dori să muncesc. Mun
ca _e o treabă bună, îți aduce 
bani. Dar...

Și aici urmează 
prelungită. Tînărul încearcă 
să ne demonstreze „dragostea* 
lui față de 
vina numai

— Nu-mi 
nu sint eu 
sint singurul în această situa
ție... încearcă să se apere Teo
dor și pe undeva am senzația 
că s-a închis atît de bine în 
„sistemul lui de gîndire*4 incit 
probabil nu l-ar atinge nici o 
observație a bunului simț.

Din „p£cate, asemenea lui 
Teodor î>., mai sint și alții. 
Este și prietenul și vecinul său, 
Ștefan Laszlo, om in toată fi
rea care...

— ...de 7 luni stă pe spinarea 
noastră, ne spunea cu o voce 
tremurîndă Elena Laszlo. E 
trecut de 30 de ani și noi îl 
ținem ca pe un copil, ca pe un 
infirm ce nu poate lucra. Este 
adevărat, a avut o decepție 
mare în viață. I-a murit soția. 
S-a apucat să bea și uite așa. 
din beție în beție, și-a neglijat 
serviciul. Era normal ca cei 
de la serviciu să nu mai aibă 
nevoie de el. Au încercat mul
ti să-l corecteze, dar degeaba. 
Și cind mă gîndesc ce mindri 
eram de el cu cîțiva ani în ur
mă.

— De ce nu se angajează ? 
Are do'ar o meserie !

— I s-a oferit post la mină, 
dar nu vrea.

11 putem găsi acasă ?
— Cred câ da. Probabil mai 

doarme, dar îl sculăm nou
Am renunțat de a-1 deranja

Pe
supărat pentri 
al trezi atît de -matinal’ 
trecut de ora 9 dimineața). Toa
tă compasiunea pentru omul 
care a avut un necaz. Nu pu
tem însă aproba modul in 
care a înțeles să învingă lo
vitura de la viață și să rami- 
nă el însuși — OM. Prin aban
donarea serviciului, a oricăror 
obligații față de societate? Sau 
poale prin beții, prin practi
carea jocului de noroc, a po
menii cerșite din partea rudelor 
și a prietenilor ? Nu, nu aces
ta era drumul pe care trebuia 
să-l urmeze. A dovedit nu 
odată că poate mai mult, 
că 
de 
tă 
îi

muncă, dînd însă 
și numai pe alții, 
faceți morală, că 

vinovat, nici nu

urmeze.
că poate 

este capabil să fie alături 
cei care prin muncă cinsti
se fac stimați de cei Cc*.e 
înconjoară. Poate recîștiga 

această stimă. Da, refuzînd via- 
tăcere _. ța parazitară. Iată unicul drum 

pentru a se vindeca de „infir
mitatea" luj morală.

O scurtă trecere în revistă 
a străzilor centrale ale Lupe- 
niului, □ cofetăriilor și restau
rantelor lui, la orele dimineții 
sau ale serii, dezvăluie uneori 
adevărate cuiburi de „pierde 
vară". Nieolae Damian, Aurel 
Vlad, Ioan Jiboc, Victor Motoc, 
Nieolae Rîparu, Maria Arde
lean. Susana Gauță, Ana Ne- 
mellii, Mariana Fabian își aro
gă. după cum ne-a informai 
organul local de miliție, drep
tul de a trăi fără muncă, de 
a-și irosi energia și uneori in
teligența în afaceri dubioase, 
bazîndu-se de foarte multe ori 
pe bunăvoința și clemența pă
rinților.

Se poate demonstra, fără drept 
de apel, că parazitismul într-o 
societate socialistă este nociv 
și periculos. Parazitismul este 
o delapidare chiar dacă părin
ții nu recunosc aceasta. Le 
spui unora că scrii despre ei 
dar ..publicitatea' le este indi
ferentă. Este încă o dovadă că 
sistemul lor de gîndire nu este 
ca al celorlalți oameni, conș- 
ticnți de rostul lor in lume.

Sistemul de gîndire al para
zitului este asemenea unei ce
tăți cu ziduri groase. .Aș spune 
zidurile ignoranței. Societatea 
noastră repugnă asemenea fe
nomene, îi 
încalcă cu 
bază a 
MUNCA.

respinge pe cei ce 
ostentație legea de 
existenței noastre.

Nieolae LOBONȚ

TINERI DE PRETUTINDENI
lia atestă o realitate co- 
vîrșitoare pentru tînăra 
generație italiană: 450
mii de tineri nu au de 
lucru, adică 74 la sută 
din totalul italienilor fă
ră ocupație. Dintre a- 
oeștia, 32 la sută din 
absolvenți ai școlii ge
nerale obligatorii, iar 
49 la sută au absolvit 
o școală medie .sau un 
institut de învățămînt 
superior. Cel mai mare

mănătoare : Campania
— 52 000 de tineri; Sici
lia — 27 000 de tineri; 
Puglîa — 22 000; Lazio
— 18 000.

Cea mai 
puternică criză

Cu 800 000 de șomeri, 
scrie revista .Der Spie
gel' din K.F.G., cu un

lioane de zile-muncă de 
grevă. Conducerea în
treprinderilor ..Ford" a 
înregistrat în total peste 
150 de cazuri de grevă 
în cele 21 de fabrici din 
țară.

„ Rolls-Royce" cel mai 
mare concern pentru 
motoare din Europa și 
producătorul celor mai 
înaintate agregate cu 
reacție, a depășit posi
bilitățile financiare, a

regiunea unde fiecare al 
zecelea muncitor este 
șomer. Prin falimentul 
acestei firme, aproxima
tiv 20 000—30 000 de 
muncitori sint amenin
țați de a-și pierde locul 
de muncă. „Am venit 
aici în 1968, declara lî- 
nărul inginer John Mc 
Kehna. Făceam parte 
din cei trei — primii 
clasați în ordinea medi- 
ilor — repartizați aici

Prezență activă 
în sectoarele 

tehnico- 
industriale

Din cei aproape 
1 900 000 de tineri din 
R. P. Ungară, mai mult 
de jumătate lucrează in 
industrie. 1 026 000 de 
tineri — între 15 și 26 
ani — au devenit o pre
zență activă în diferite 
sectoare tehnico-indus- 
triale. Printre ei se nu
mără și tinerii uriașu
lui complex metalurgie 
budapestan „Csepel" ca
re reunește 9 uzine, de 
la oțelării pină la fa
brici de mașini-unelte.

plasare al 
Harvard, 

dintre ab- 
căutare de 

rămîne pe

La piramida timpului pierdut*'. Desen de Simlon POP

Din analizele efectua
te in S.U.A., 50 la sulă 
din absolvenții din anul 
acesta ai Universității 
Georgetown sint șomeri, 
iar pină în septembrie, 
precizează directorul ser
viciului de 
Universității 
60 la sută 
solvenții în 
slujbe vor 
drumuri. In zonele afec
tate de sărăcie, se arată 
intr-un studiu al Minis
terului Muncii, dintr-o 
sută de mari orașe a- 
mericane, șomajul în 
rîndul tineretului de cu
loare a ajuns la 45 la 
sulă, iar in ale tinere
tului alb — la 18 la suta. 
Pe scară națională, pro
centajul este de 10,5 la 

respectiv

N1COI.AE
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{Urinare din pag. 1}

Sc înțelege dc la sine că ancorarea înv; 
id in problematica bogată cu care sc 
rtiv nu trebuie să ducă la transformări 
un fel dc ședințe obișnuite dc producti 

după cum aceste dezbateri nu trebuii 
i simpla explicare a unor teze sau principii, 

oentru ridicarea învăță) 
ențclor actuale o const:

neadmiterca nici unei 
partidului, de la princi|

ifn.li

‘Xip

Activitatea polilicft-educatîvă. învăț&mîniul de partid se 
ih'î desfășura cu deplin succes numai sub conducerea nemij- 
’ocilă și permanentă a organelor și organizațiilor de partid. 
Din experiența anilor trecuți se cunoaște că in raza muni- 
■ipiului au existat sub arest aspect și fenomene negative 

> are au constat. îndeosebi, in tendința unor organe de 
partid de a lăsa învățământul de partid numai pe sennta 
celor cu sarcini nemijlocite in această direcție sau de o se 
ocupa de această mun< â numai sub aspect organizatoric și 
M itistic. Este bine să se sublimeze că activitatea politico- 
ideologică este o latură a întregii munci de partid și, de
• *■ cea. de aceasta muncă trebuie să se ocupe întregul partid, 
toți comuniștii. Organele de partid trebuie să simtă în între- 
•- mc cea mai înaltă răspundere pentru buna desfășurare 

I muncii politico-ideologice, sub toate aspectele ci, atît de 
natură organizatorică, cit și de conținut, dar mai ales dc
• unținut, Sublinierea importanței conținutului nu trebuie să 
ducă insă la neglijarea celeilalte laturi. în special sub as- 
pecluâ asigurării unei bune frecvențe. Este necesar să se 
ducă o muncă de convingere cu fiecare cursant în parte, 
explicindu-i-sc importanța ridicării nivelului de pregătire 
pol itîco-ideoloeice.

Una din condițiile ea activitatea de propagandă să se 
dice la nivelul exigențelor actuale este însăși îmbunătă

țirea calității muncii propagandiștilor. Nu încape îndoială 
că măsurile luate dc Comitetul municipal de partid pentru 
îmbunătățirea -ompoziției corpului dc propagandiști, prin 
atragerea în . -castă muncă a unor oameni cu o bună pre
gătire ideologică și politică care dovedesc spirit militant, 
combativ și exigență partinică și a unor cadre din aparatul 
dc partid, de stat și din economie, nu vor întârzia să-și arate 
efectele pozitive. Este de datoria fiecăruia dintre cei che
mați să îndeplinească nobila misiune de a răspîndi ideile 
și politica partidului in rindul comuniștilor, al maselor dc 

uneni ai muncii, să sc pregătească temeinic, în primul rînd 
< ?.->și<. prin studierea temeinică, profundă și sistematică a
ideologie; marxisl-leniniste a politicii partidului nostru.

Asigurarea unei înalte calități a învățămîntului de partid 
va spori și mai mult influența organizațiilor noastre de 
partid in rindurile minerilor, constructorilor și celorlalți 
oameni ai muncii din Valea Jiului, antrenindu-i să participe 
■nai plenar la opera de făurire a societății socialiste multi
lateral dezvoltate.

A

Lucrările comisiilor permanente 
ale Marii Adunări Naționale

In tie I I octombrie 1971, 
l’alatul Marii Adunări Nn- 

nnalc s-mi desfășurat lucră-

portur:, pentru ;>urieultură șl 
silvicultură, pentru sănătate.

pentru consiliile populare și ad
ministrația dc slut șl ale comi-

Ijp ședința comună prezidata 
de tovarășul Aurel Vijoll. mem
brii comisiilor aii ascultat ex

punerea tovarășului Maxim 
Beruhu.nii. președintele Com.'c- 
tului de sini al Flanificăi ii, pri
vit*. ic la Proiectul dc leu- pen
tru adoptarea Planului de stat 
dc dc/vollnre a economiei na
ționale pe anii 1971—1975.

In aceeași zi în cadrul lu
crărilor acestor comisii, care au 
avut loc sub președinția tovară
șului Alexandru Scneovici. de
putății au ascultai expunerea 
făcută de tovarășul Petre l.upu, 
ministrul muncii, la Proiectul 
de lege cu privire la organiza

rea și’condu* crcn Unităților so- 
< i.iliste de stat.

l a ședință au participat re
prezentanți ai conducerilor ti
no | ministere, hi altar organe 
Și i-igAuizații centrale dc .'-.lat <1 
uhș’cșlj.

Comisiile își continuă lucră
rile examinind secțiunile Planu
lui de stat de dezvoltare a eco
nomiei naționale pe anii 1971 

197.5, precum și unele proie» ie 
dc legi, de competența lor.

(Agcrpres)
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VINERI 15 OCTOMBRIE

18.0(1 Deschiderea emisiunii. 
Căminul.

18.51* Lțimea copiilor. Să de
senăm... povești !

19,10 Tragerea Loto.
19.20 1 001 dc sori — emisiu

ne pentru cei mici.
19.30 Telejurnalul de seară.
20,00 Cronica politică internă 

de Eugen Mândrie..
20.15 Cîntcce patriotice inter

pretate de corul .Rap
sodia Română".

20.30 t nivers XX. Automobi
lul viitorului.

21,00 Film artistic: ..Ghepar
dul" (partea a Il-a).

22.15 Din muzica popoarelor. 
22,40 Telejurnalul de noapte.

e • • o « •

NOTE «
Intervenție 
promptă

Atonei cină n hotării să 
săvirșească furtul, Mihai Pau
lele a mizat fără îndoială pe 
imprudența vecinului. său de 
compartiment care, în gara 
Subcetale, a coborit pentru 
a cumpăra o înghețată. Dar 
făptașul a neglijat cu desă- 
virșire că se afla totuși in- 
tr7.un tren, intr-un loc unde 
opinia publică este activă, 
lncdrcind să dispară cu ba
gajul vecinului de coinpart»•

ÎNSUFLEȚIRE IN ABATAJ
f

.Urmare din pag. 1)

Pentru șeful de schimb Du
mitru Cosițan, Mihai Dornea- 
nu. Toader Harabagiu, Vil- 
muș Orosz, Nicolae Jurcti, 
Petruf Geană, Gavrilă Timof- 
tci nu-i ceva ieșit clin comun 
a scoate cite două fîști din 
fiecare aripă de abataj, in 
.fiecare șut. Ci nd au coborit, 
la sfirșitul șutului din aba
taj, la buncăr, vagonetarul 
Gavrilă Timofte încărca ul
timul vagonet cu cărbune.

— Ei, cit am dat azi ? —

l-au întrebat ortacii.
— 96 de vagonete — a ve

nit răspunsul.
— 96 ? N-au încurcat cum

va socotelile ?
— Poate să fie citeva in 

plus sau in minus, dar nu 
cred.

Plusul de cărbune extras 
de schimbul doi s-a adăugat 
la cel dat de schimbul iutii, 
apoi a fost suplimentat de cei 
ce au continuat bătălia căr
bunelui noaptea, făcind ca ci- 

Jra de pe graficul de între
cere să urce mereu.

înlăturarea din timp a cauzelor

generatoare de incendii specifice 
cel mai importantsezonului rece

atribut al comisiilor tehnice <le p.c.i

Se știe că în lunile frigu
roase folosirea mai intensă a 
focului pentru încălzirea încă
perilor, precum și a instalați
ilor electrice de iluminat și for
ța, favorizează izbucnirea unor 
incendii, în căzui în care nu 
ac tau măsurile de prevenire 
necesare.

Experiența anilor trecuți ne-a 
demonstrat că incendiile izbuc
nesc mai frecvent în această 
perioadă la diverse ateliere, de
pozite. diferite locuri unde se 
execută lucrări de întreținere 
și reparații etc. Marea lor ma
joritate sînt cauzate de utili
zarea sobelor sau a coșurilor de 
evacuarea fumului in stare de
fectă. de scurt circuite la in
stalațiile electrice, de manipu
larea neglijentă a focului des
chis, de executarea diverselor 
lucrări de sudură, precum și de 
încălcarea altor reguli elemen
tare de prevenire a incendiilor, 
cum ar fi'- lăsarea fără supra
veghere a sobelor, neglijența 
frinătorilor, aruncarea cenușii 
cu jeratic la întâmplare ele.

Deși în ultimul timp. în ca
drul majorității unităților mi
niere din Valea Jiului activității 
desfășurate pe linia preveni
rii și stingerii incendiilor i s-a 
acordat o importantă din ce 

-e mai mare totuși mai 
persistă unele nereguli care ne
remediate ’a vremea cuvenită, 
pot da naștere la incendii De 
aceea în afara multiplelor pro
bleme de producție ’rebuie să 
găsim tâmp să urmărim și mo
dul cum se aplică normele de 
prevenire a incendiilor, cum sa- 
lariații respectă regulile de pre
venire și combatere a incendi
ilor. specific fiecărui domeniu.

Cunoscînd locurile care in a- 
ceastă perioadă devin mai vul
nerabile. precum și cauzele ca
re generează incendii, conducă
tori unităților miniere, comi
siile tehnic-e de prevenirea și 
stingerea incendiilor, formațiile 
civile de pompieri și toți sa
lariații la locurile lor de mun
că trebuie să-și îndrepte aten
ția spre luarea măsurilor ne
cesare pentru reducerea la ma
ximum a posibilităților de a- 
pariție și dezvoltare a incen
diilor.

Comisiile tehnice p.c.i. trebuie 
să-și intensifice activitatea de 
contro'. atît în sectoarele de 
producție cât și în încăperile 
anexe peniru a depista și în
lătura orice defecțiune existen
tă la instalațiile de încălzit, ilu
minat și forță ce ar putea duce 
la incendii. Sâ se verifice mo
dul cum se respecta normele 
de prevenire a incendiilor acor- 
dînd atenție și felului cum se 
îndeplinesc sarcinile înscrise în 
planurile de măsuri cu privire 
la perioada de toamnâ-iarnă 
prclinzîndu-li-se tuturor celor 
ce au sarcini în planul de mă
suri să și le îndeplinească, iar 
în paralel cu sarcinile profe
sionale sâ urmărească și modul 
cum se respectă în sectoarele 
subordonate, regulile de preve-* 
nire specifice și să ia măsuri 
pe loc pentru înlăturarea de
ficiențelor constatate.

In același timp, conducătorii 
de obiective și comisiile tehnice 
p.c.i. trebuie să acorde o mai 
mare atenție și instruirii tu
turor salariaților asupra regu
lilor de prevenire și stingere 
pe care aceștia trebuie să le 
respecte, in toate secțiile, în 
ateliere, depozite etc., cu accent 
pe schimburile II și' III insis
tând cu prioritate pe înlătura
rea cauzelor provocatoare de 
incendiu Se va intensifica mun
ca de propagandă împotriva in
cendiilor, folosindu-se stațiile 
de radio-amplificare, panouri, 
afișe, indicatoare, organizarea 
de concursuri «Cine știe, cîști- 
gă", instructaje cu întreg per
sonalul. folo-gazete etc.

O altă sarcină deosebit de im
portantă care revine comisiilor 
tehnice p.c.i. și formațiilor ci
vile de pompieri o constituie 
asigurarea intervenției la incen
dii. Luindu-se măsuri de repa
rarea utilajelor de stingere din 
dotarea formațiilor, verificarea 
stării de funcționare a aces
tora, adăpostirea lor etc.

Tot în scopul asigurării in
tervenției la incendii este ab
solut necesar să se protejeze 
împotriva înghețului, hidranții, 
conductele exterioare de ali
mentare cu apă, instalațiilor 
speciale și mijloacelor inițiale 
de stingere.

De asemenea, trebuie să se 
amenajeze rampe de alimentare 
eu apă (acolo unde in apropie
re nu sînt surse naturale de 
apă, rluri, lacuri ele.), să se 
pună accent pe căile de acces 
ce duc către acestea peniru a 
fi practicate și să se pună 
accent pe adăpostirea In bune 
condiții a utilajelor de luptă, 
astfel în cit chiar in condiții 
grele (precipitații abundente și 
temperaturi scăzute), ele să 
funcționeze ireproșabil și să fie 
folosite la întreaga lor capaci
tate.

Dind dovadă de pricepere, 
perseverență și exigență în ân-

lăturarea cauzelor de incendii 
și în asigurarea unei bune in
tervenții, conducătorii de obiec
tive, comisiile tehnice p.c.i. și 
formațiile civile de pompieri 
iși vor putea aduce în mod e- 
ficace contribuția la apărarea 
avutului obștesc și a bunuri
lor personale de pericolul in
cendiilor.

In fiecare obiectiv și loc de 
muncă în parte, să se pună 
accent pe aplicarea in practică 
a prevederilor instrucțiunilor 
Ministerului Minelor, Petrolului 
și Geologiei, emise cu ordinul 
nr. 819/1968, aplicarea lor con
stituind o obligație legală din 
partea acelora care răspund de 
prevenirea și stingerea incen
diilor.

Incendiile provocate cu 
urmare a defecțiunilor 
de construcție și instala

re la sistemele de încălzit se 
manifestă cu mai multă inten
sitate în această perioadă față 
de celelalte anotimpuri. Acest 
lucru este elocvent oglindit de 
frecvența incendiilor în timpul 
sezonului friguros.

Cauzele principale care favo
rizează asemenea incendii sînt, 
în cea mai mare parte, de or
din subiectiv și constau în ne
glijență.

Astfel, fie că se improvizează 
sobe, se scot burlane prin' fe
restre etc., o altă cauză poate 
fi necurălirea la timp a coșului 
de evacuare, dînd astfel posi
bilitate funinginei să se aprin
dă și să propage-focul mai de
parte. cît_și prin neizolarea co
șurilor față de elementele lem
noase ale planșeelor și acope
rișurilor. Astfel, cînd soba este 
încălzită puternic, părțile lem
noase lipite de coș se aprind.

NOTE
incnt, Paulele M a just .pre
luat" dc călători și predat or
ganelor de. miliție.

Pentru fapta sa a fost ju
decat Pedeapsa — 9 luni în
chisoare corecțională.

Enigmă
E -ușor de explicat, astăzi, 

faptul că un gestionar pus 
pe căpătuială, care iși însu
șește din bunurile obștei este 
prins cu ocaua mică, iar lip
surile in gestiune sini date la 
ireală. Așa s-au petrecut lu
crurile și cu Gheorghe lri- 
mic. gestionar Ia magazia li
nei unități forestiere, care 
și-a însușit alimente în va
loare de peste 20 mii lei și 
alte bunuri de circa 17 mii 
de lei. Se spune ,că gestio
narul (aflat in acel post din 
1962) obișnuia să se prezinte 
la serviciu in stare de ebrie
tate, elibera materiale fără să 
întocmească formele legale 
ele.

■Mai greu putem să ne ex
plicăm, insă, cum din anul 
1962 și pină in zilele noastre 
comportările lui (in privința 
consumului de alcool, și a al
tor abateri) nu au fost Sesi
zate, nu au stirnit curiozita
tea atitor organe de control 
care s-au perindat prin „ma
gazia lui Irimie" ?!

j tucnl, prupagindu-se la elemen
tele constructive ale clădirii.

Pe.ntrp a se evita asemenea 
l'siliiații neplăcute, este necesar 
să se respecte regulile de pre
venire a incendiilor la instala
țiile de încălzii. In acest scop,

4

• DUMINICA
17 OCTOMBRIE

8,30 Deichidereo emisiunii. 
Sport ți sănătate ; 9.00 Mati
neu duminical pentru copii : 
Munchhousen... la păpuși - 
spectacol interpreta! de un co
lectiv de la Teatrul de păpuși 
din lași ; Film serial : Sebastian 
și secretul epovei (IV). Episodul 
„In Beciul de la Morsan" ; 10,00 
Viața satului; 11,15 Albumul 
compozitorilor : Teodor Rogals- 
ki ; 12,00 De slrojă patriei ;
12.30 Emisiune in limba ma- 
gh ară POSTMERIDIAN
14,00 Fotbal : C.F.R Cluj - Po
litehnica lași (Divizia A). Trans
misiune directă de la Cluj ; 
15,45 Compionatele europene 
feminine de gimnastică -* exer
ciții liber alese. înregistrare de 
la Minsk; 16.30 Magazin; 17.30 
Film serial pentru tineret : Pla
neta giganților ; 18,20 Cinlare 
patriei - concurs coral interju- 
cfețeon - etapa a ll-o. Partici
pă : Corul Căminului cultural 
din Ruginoasa, jud. lași, corul 
Casei do cultură a sindicalelor 
din Galați, corul sindicatelor 
Uzinelor „23 August" și ..Repu
blica" din București, corul de 
cameră al Casei de cultură a 
sindicalelor din Craiova. Trans
misiuni directe din salo Teatru
lui Național din lași și din Stu
dioul de concerte ol Radiotele- 
viziunii ; 19,20 1 001 de seri ;
19.30 Telejurnalul de seară ; 
20,00 Reportajul săptămmii : A 
doua tinerețe ; 20,30 Film artis
tic : O intimplare cu Polinin, 
după o nuvelă de K. Simonov ; 
21,55 Recitalul Enrico Macias ;
22.15 Telejurnalul de noapte ;
22.30 Campionatele europene 
feminine de gimnastică - fina
lele la aparate. înregistrare de 
la Minsk.

9 LUNI, 18 OCTOMBRIE

18.00 Deschiderea emisiunii. 
Ansamblul folcloric Doina al 
tineretului și studenților din 
București ; 18,15 Scena - emi
siune de informare și critica 
teatrală ; 18,45 Stop cadru ;
19.15 Publicitate; 19.20 1 001
de seri ; 19,30 Telejurnalul de 
seară ; 20,00 Reflector ; 20.15 
Avanpremieră ; 20,20 Film se
rial : Aghiotantul Excelenței Sa
le (episodul VI). Producție a 
televiziunii sovietice ; 21,05 Fil
me documentare românești ;
21.30 Steaua lărâ nume - mu
zică ușoară. Transmisiune de 
la Fabrica de încălțăminte „So
lidaritatea" din Oradea ; 22,20 
Din țările socialiste : R S. F.

Iugoslavia - Magistrala ferovia
ră Belgrad - Bor ; 22,35 Tele
jurnalul de noapte ; 22,45 Cam
pionatele europene feminine de 
gimnoslicâ : Exerciții liber ale
se. înregistrare de la Minsk.

• MARȚI, 19 OCTOMBRIE

15,10 Deschidereo emisiunii : 
Fotbal : Rapid Bucurețti — Le- 
gia Varșovia (Cupa U.E.F.A.). 
Transmisiune de la stadionul 
..Republicii" ; 17.00 Campiona
tele europene feminine de 
gimnastică : Finalele la apara
te. înregistrare de In Minsk ; 
18,00 Revista literară TV ; 18.15 
Toate pinzele sus I : Emisiune 
peniru pionieri ; 18,45 Muzică 
de promenada interpretată de 
fanfara Comandamentului Tru
pelor de Securitate ; 19,00 Iii-

PROGRAMUL

pentru săpiămîna 
viitoare

nerar plastic românesc ; 19,15 
Publicitate ; 19,20 1 001 de seri; 
19,30 Telejurnolul de seară ;
20,10 Cintare pămintului stră
moșesc. Spectacol muzical în
chinat patriei și partidului. 
Transmisiune de la Sala de 
concerte a Radioteleviziunii ;
21,35 Oameni și fapte ; 21.50 
Mozaic cinematografic ; 22,50
Telejurnalul de noapte.

• MIERCURI.

20 OCTOMBRIE
15,10 Deschiderea emisiunii. 

Fotbal : Dinamo București - 
Feyenoord Rotterdam (Cupa 
campionilor europeni). Trans
misiune de la Stadionul „23 
August” ; 17 00 Box : Finolele 
turneului internațional de la 
Berlin. Asoecte înregistrate ; 
18,00 Universal șotron - enci
clopedie pentru copii ; 18,20
Muzică : Muzica românească 
in noua stagiune ; 18.35 Mult 
e dulce și frumoasă... ; 18.50

Confruntări ; 19,10 Trageieu
Pronoexpres ; 19,20 1 001 de 
seri ; 19.30 Telejurnalul de sea
ră»- 20,10 Reportaj. Metamorfo
ze Io cimpie ; 20.30 Muzică u- 
șoară ; 20,40 Telecinematecu : 
Vinătoarco tragică ; 22,10 Tele- 
glob. Zambio - țara aurului 
roșu ; 22.30 Telejurnalul de 
noapte.

• JOI. 21 OCTOMBXT

16.00 Deschiderea emisiunii 
Fotbal : Zaglebie Walbrzych - 
U. T. A. Cupa U.E.F.A. înre
gistrare de la Walbrzych ; 17,30 
Emisiune in limba maghiară ;
18.30 La volan - emisiune pen
tru conducătorii auto ; 18.50
Timp și anotimp in agricultu
ră ; 19.10 Pentru sănătatea dv. 
Psihoprofilaxio nașterii ; 19,20
1 001 de seri ; 19,30 Telejurno
lul de seară ; 20.00 Reflector ; 
20.15 Muzică populară inie- 
pretată de Nicolae Sabăr
20.30 Pagini de umor. Trombo
nul de Peppino da Filippo . 
21,00 Avanpremieră ; 21.05 Ca
dran internațional ; 21,55 Arii 
și scene din operete celebre .
22.30 Telejurnalul de noao'e

0 VINERI, 22 OCTOMBRIE

18,00 Deschiderea emisiunii. 
Căminul ; 18.50 Lumea copiilor. 
Caruselul năzdrăvan ; 19.10
Tragerea Loto ; 19.20 1 001 de 
seri ; 19.30 Telejurnalul de seo- 
ră ; 20,00 Cronica politică in
ternă de Eugen Mândrie ; 20,15 
Muzică populară interpretată 
de Dorin Cuiharu (taragot) ; 
20,25 Mai aveți o întrebare ? 
Creierul — o centrală cu 14 
miliarde de neuroni ; 21,10
Film artistic : Calea cea grea 
Cu : Humphrey Bogard, Rod 
Steiger. Jan Sterling ; 22.50 Te
lejurnalul de noapte.

• SIMBATA, 23 OCTOMBRIE

16,15 Deschiderea emisiunii. 
Emisiune in limba germană ; 
18.00 Bună seara, fete ! Bună 
seara, băieți ! Transmisiune de 
la Clubul Combinatului de în
grășăminte azotoase din Tirgu- 
Mureș ; 19,15 Publicitate ; 19,20 
1 001 de seri ; 19,30 Telejurna
lul de seară ; 20.00 Săptămino 
internațională ; 20.15 Tele-enci- 
clopedia ; 21,00 Film serial : 
Atomișlii, episodul V ; 22,00
Teledivertisment. Dicționar m-i- 
zical-distractiv. Litera D ; 23,00 
Telejurnalul de noapte ; 23,10 
Box - finalele turneului inter
național de la Berlin. Aspecte 
înregistrate.

trecerea prin planșee (tavane) 
combustibile, iar la trecerea 
prin acoperiș cu cel puțin 10 
cm. între fața exterioară, zidă
ria coșului și elementele acope
rișului.

fi instalate la o distanță mai 
mică de 1 ni fața de pereții de 
scindară ori paiantă, sau 70 cm 
în cazul cînd aceștia sînt izolați 
în dreptul sobelor și bmlane- 
lor. iar la scoaterea lor prin fe-

Nerespectarea măsurilor de

prevenire la sistemele de

încălzire, provoacă
este bine să se aibă în vedere 
următoarele reguli i
• Coșurile din zid vor fi i- 

zolate față de elementele com
bustibile ale planșeelor, acope
rișurilor prin îngroșarea zidu
rilor de cărămidă cu 25 cm. la

• Periodic se vor lua mă
suri de curățire a coșurilor de 
evacuare a fumului de 
gine depusă, cel puțin 
la două luni.
• Burlanele de metal

funin- 
o dată

incendii
restre sau pe sub streașini 
vor izola față 
combustibile.
• Sobele de 

instalate direct 
parchet, ci pe un postament i-

se
de materialele

metal nu vor fi 
pe dușumea sau

zolalor, iar cele de zid sao te
racota vor avea în fața ușii >m 
pi*'-ament izolator de 50x79 
cm.
• (Jșițele sobelor și ale coșu

rilor de evacuare a fumului 
fi în stare bună și închise.
• Aprinderea focului să n» 

se facă cu benzină sau cu oile 
lichide inflamabile.
t Să nu se introducă in sobe 

lemne mai lungi decîl vatra so
bei care pe timpul arderii nu 
intră în întregime in sobă, iar 
focul nu trebuie lăsat 
supraveghere.

Dacă se vor lua cele 
corespunzătoare măsuri de
venire a incendiilor la instala
țiile de încălzit, fiecare salariat 
va acționa pentru înlăturarea 
deficiențelor, ne vom aduc» 
contribuția de seamă la înlătu
rarea cauzelor provocatoare de 
incendii, la apărarea avutului 
obștesc împotriva distrugerile* 
focului.

,'cr

fără

pai
pf€-

CIVILE
scopul asigurării

ȘEFI DE SECȚII, ATELIERE, 
DEPOZITE SI MAIȘTRI 

DIN FIECARE SCHIMB !
ResponsabiIi lalea pentru asigurarea pazei contra incen

diilor la locurile de muncă, vă revine conform prevederilor 
instrucțiunilor nr. 362/1963 ale Ministerului Afacerilor In
terne și instrucțiunilor nr. 819/1968 a M.M.P.G.

In acest scop vi se reamintesc citeva reguli ce trebuie 
respectate în această perioadă.

9 să instruiți lunar tot personalul din' subordine cu 
privire la sarcinile ce-i revin pentru prevenirea și stingerea 
incendiilor;

• să acționați pentru aplicarea și respectarea norme
lor de prevenire și stingere a incendiilor la locurile de 
muncă a căror conducere vă este încredințată;

• să asigurați păstrarea, întreținerea și funcționarea 
corespunzătoare a utilajelor de stingere a incendiilor exis
tente in dotarea obiectivelor pentru care purtați responsa
bilitatea;

• să organizați echipe de primă intervenție in caz «le 
incendiu din rindurile personalului existent in subordine;

• să nu executați sau să permiteți folosirea instala
țiilor electrice de iluminat și forță improvizate sau in stare 
defectă;

verificați starea de funcționare a sistemelor de ali
mentare cu apă (hidranți, bazine ele.) menținindu-le in stare 
de funcționare, precum și căile de acces ce duc spre a- 
ccstea să fie libere in permanență;

• nu permiteți fumatul in ateliere, depozite și i 
orice alt loc de muncă cu pericol (le incendiu.

Rețineți ! In perioada toamnâ-iarnă cele mai multe in
cendii se produc datorita :

sobelor greșii instalate și supraîncălzite sau aprin
derii focului cu benzină;

ț coșurilor de evacuare 
neizolate față de părțile lemnoase ale 
rișurilor’.

Încălcarea normelor de prevenire 
diilor prevăzute in acte normative și 
ționează conform 1I.C.M. 2 285/1968 cu 
la 3 000 lei.

fumului necurățate sau 
planșeelor și acopc-

FORMAȚIILOR
9

POMPIERI

La terminarea lucrului salariații vor părăsi locul 
muncă numai după efectuarea Următoarelor operațiuni : 

oprirea tuturor mașinilor și utilajelor; 
deconectarea din prize a tuturor aparatelor electrice; 
deconectarea întregii instalații de forță și lumină la 
principal; 

evacuarea deșeurilor existente; 
stingerea focurilor;
maistrul din sector la terminarea lucrului va con

trola dacă s-au luat măsurile corespunzătoare pe linie de 
p.c.i.

pazei 
contra incendiilor în obiectivele 
unde vă tlesfășurați activitatea 
vă revin următoarele sarcini : 

® să respectați întocmai 
programul de pregătire al for
mațiilor asigurîndu-se prezența 
la ședințele de pregătire a tu
turor pompierilor angajați și 
voluntari;
• verificarea întregului uti

laj de stingere din dotare și 
menținerea lui in perfectă sta
re de funcționare;
• punerea unui accent deo

sebit pe efectuarea serviciului 
de rond de către pompierii an
gajați cu maximă exigență, cu 
precădere in schimburile II și 
111, iar aceștia din urmă să fie 
bine pregătiți cunoscînd cauzele 
de incendiu specifice fiecărui 
loc de muncă și măsurile de 
respectat;
• verificarea surselor de apă 

(naturale Și artificiale) marcin- 
du-le pe acestea prin indica
toare vizibile, în scopul asigu
rării alimentării cu apă in caz 
de incendiu;

9 acordați sprijin activ șefi
lor de secții, ateliere, depozite 
etc. in organizarea și instrui
rea echipelor p.c.i. de la locu
rile de muncă precum și a în
tregului personal din obiective 
pentru cunoașterea măsurilor 
ce se cer întreprinse în caz de 
incendiu;
• verificarea întregului ma

terial inițial dc stingere (stin- 
gătoare etc.), din secții, ateliere 
etc., luindu-se măsuri dc reme
diere a deficiențelor constatate

și stingere a inccn- 
instrucțiuni se sant- 
aniendfi de la 1 uuu

și punerea acestuia in perfectă 
stare de funcționare;
• să se intensifice activită

țile de propagandă împotriva 
incendiilor, prin afișe, panouri, 
fotografii, instructaje la locul 
de muncă, prelucrări la stațiile 
de radioamplificare, expuneri 
de materiale etc.

Este necesar să se pună ac
cent pe cunoașterea și aplica
rea in practică a instrucțiuni^»» 
aprobate de M-LM.G. cu ordi
nul nr. 819/1968 in toate uni
tățile Centralei cărbunelui, sar
cina principală revenind în a- 
cest sens șefilor de formații și 
tuturor pompierilor angajați. Se 
impune ca toate neregulile ce 
se constată privind paza con
tra incendiilor să fie aduse la 
cunoștința conducerii obiectivu
lui și a comisiilor tehnice p.c.i 
in scopul luării tie urgență de 
către acestea a măsurilor ne
cesare de remediere.

MATERIAL PUBLICITAR
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Adunarea Generală a O. N. U.

iwm iii/iuiiiiiiiiii

<IW YORK 14 ( \i'crp
Miercuri seara au luat sfîrșlt 
In Adunarea General» a O NI'.

in cursul acestor dezbateri, nu
Ju.it cuvintu- 115 vorbitor in
tre caro doi șefi de stal și un 
mare numfir de miniștri de ex
terne. în încheiere, a rostit b 
cuvin tare președintele actualei

întrevederile tovarășului 
Corneliu Mănescu 

cu U Thant
și Adam Malik

NEW YORK 14 — Corespon
dentul Agerpres, Constantin A- 
kxandroaie. transmite : Minis
trul afacerilor externe al Ro
mâniei, Corneliu Mănescu, șe
ful delegației țării noastre la 
cea de-a 26-a sesiune a Adună
rii Generale a O.N.U.. a avut 
o nouă întrevedere cu secreta
rul general al Națiunilor Unite, 
U Thant, în cadrul căreia au 
fost abordate unele probleme 
importante ale agendei actualei 
sesiuni, precum și diverse as
pecte privind sporirea rolului 
și eficienței organizației în via
ța internațională.

Ministrul de externe român 
a avut, de asemenea, o întreve
dere cu președintele celei dc-a

Îndoi
Malik Istrul de ox

id va începe
dezbaterea asup!,i problemei 
restabilirii drepturilor legitime 
alo R.F Chineze la Națiunile
Unite

26-a sesiuni a Adunării Gene
rale a O.N.U., Adam Malik. în 
cadrul căreia s-a făcut o tre
cere în revistă a unor impor
tante probleme aflate în aten
ția delegațiilor participante la 
sesiune. Totodată, el s-a întilnit 
cu ministru] afacerilor externe 
al Republicii Costa Rica, Gon
zalo .1. Facio, cu care a avut 
un util schimb de opinii asu
pra principalelor probleme afla
te pe ordinea de zi a sesiunii, 
precum și asupra unor aspecte 
ale relațiilor româno-costarica- 
ne

.Joi. tovarășul Corneliu Mă
nescu a părăsit New Yorkul, 
plecind. pe calea aerului, spre 
patrie.

PREZENȚE 
ROMÂNEȘTI

VARȘOV/,4 - Corcspon- 
d'-mul Agerpres, I. Dumi- 
trașcu. transmite: Colectivul 
teatrului Alexandru Davilla 
din Pitești, care se află în 
turneu in R. P. Polonă, a 
prezentat în orașul Bydgoszcz 
piesele „Io. Mircea Voicrod" 

Dan Tărchilă. .Meșterul 
Manole" de Valeria Anania 
Ș'i „Cine ești tu de Paul 
Ev crac. Artiștii români au 
fost primiți eu o deosebită 
căldura, bucurindu-se de suc
ces. In continuare, colectivul 
teatrului a prezentat in ora
șul Torun un spectacol cu 
..Meșterul Manole", la care 
a fost prezent Mihai Marin, 
ambasadorul României Ia 
Varșovia.

★

COPENHAGA 14 (Ager- 
pres). — In editura Borgen 
din Danemarca a apărut, sub 
semnătura lui Eigil Sclirod- 
der, un volum intitulat „Ro
mânia". Cartea informează 
despre trecutul poporului nos
tru. despre realizările econo
mico și culturale din anii 
noștri, precum și despre dez
voltarea activității turistice.

Autorul cărții este asistent 
la catedra de limbă română 
a Facultății de filologic a U- 
niversității din Copenhaga.

Luptele din Vietnamul de sud, 
Laos si Cambodgia

VIETNAMUL DE SUD 14 ( \- 
gerpres). — Soldați oi Frontului 
Național de Eliberare din Viet
namul de sud au distrus 
miercuri cinci elicoptere ale ar
matei americane, in cursul u- 
nui atac asupra buzei Di An, 
de unde decolează aparate cure 
sprijină intervenția snigoneza 
in Cambodgia.

Unități ale armatei saîgone- 
ze au fost atacate dc forțele 
patriotice in apropierea capita
lei provinciale An Loc, în pro
vinciile Binh Long, Long 
Khanh, precum și în apropierea 
localității Xuan Loc, la circa 
70 km nord-est de Saigon, și 
în două regiuni situate în Delta 
Mekong.

In același timp, ofensiva de
clanșatăjicum 18 zile de două 
divizii ale Frontului Național 
de Eliberare în zona Tay Ninh 
continuă, bazele de artilerie 
saigoneze și americane fiind 
supuse unor violente bombar
damente.

★
HANOI 14 (Agerpres). — Po

trivit agenției V.N.A., între 26 
septembrie și 9 octombriei for

țele militare patriotice din pro
vincia Tay Nlnh, din Vietna
mul de sud, au scos din luptă 
peste 1000 dc militari americani 
și saigonezi, au distrus 32 de 
vehicule militare șl 13 piese 
de artilerie, au doborât 30 de 
avioane și au incendiat 11 de
pozite dc muniții și combusti 
bil.

★
XIENG KUANG 14 (Agerpres)

— In primele patru luni ale 
actualului sezon ploios (iunie- 
septembrie 1971), forțele patrio
tice laoțiene și populația din 
sudul Laosului au scos din lup
tă peste 3 400 militari inamici, 
au doborît zece avioane ameri
cane, au capturat un marc nu
măr dc vehicule blindate și 
însemnate cantități de arme și 
muniții. Cele mai intense a- 
tacuri lansate de forțele patrio
tice în perioada menționată au 
avut loc în platoul Boloven, în 
provinciile Saravane, Cham^as- 
sak, Savannakhet și în alte zo
ne din sudul Laosului.

★
PNOM PENH 14 (Agerpres)

— De pe fronturile de luptă 

din Cambodgia se anunță că 
in ultimele zile forțele de re
zistență populară și-au intensi
ficat acțiunile împotriva lrup< 
lor regimului de Ia Pnom Penh 
Un comunicat oficial al Funk 
subliniază că în perioada l ' 
septembrie — 9 octombrie, pa 
trioții khmeri au scos din lupi;, 
peste 1 000 dc .soldați și oliței; 
inamici, au distrus 55 de care 
de luptă, dintre care 311 de 
tancuri, au doborît și avariat 
19 avioane și au capturat o Im
portantă cantitate de arme și 
muniții.

Greva conducătorilor de 
metrou a paralizat în bună 
măsură circulația Parisului. 
La autobuze cozile sini in
terminabile și unii parizieni, 
resemnați o pornesc „per 
pedes".

In foto : Circulație intensă 
pe una din arterele Parisului, 
lumea merge pe jos la ser
viciu.

(onlerinla Se 
(onsanolâ vizitei

WASHINGTON 14 (Agerpres) 
— Intr-o conferință de presă 
consacrată anunțării vizitei pe 
care o va face la Moscova, pre
ședintele Richard Nixon a pre
cizat că a doua jumătate a lu
nii mai „ar fi momentul cînd 
progresul într-o serie de dome
nii pe care le analizăm în pre
zent cu Uniunea Sovietică va 
ajunge la punctul în caro o în
tâlnire la cel mai înalt nivel ar 
puteai fi eficientă".

După ce a arătat că acordul 
cu privire la vizită a fost pre
cedai de contacte și discuții, la 
niveluri inferioare, cu privire 
la posibilitatea unei întâlniri 
13 nivel înalt, președintele S.UA 
a spus că aceste discuții au 
continuat pină la vizita pe ca
re i-a făcut-o ministrul aface
rilor externe al U.R.S.S.. Andrei 
Gromîko, care, cu acest prilej. 
2 prezentat o invitație oficială.

Președintele a evocat, totoda
tă domeniile foarte importante 
în care s-au realizat progrese 
în ce privește relațiile sovieto- 
americane. Am încheiat, a spus 
el, un tratat cu privire la fun
dul mărilor. Am încheiat un 
tratat cu privire la armele bio
logice. Am ajuns la un acord

presă a oreseflinlelui DIN ȚĂRILE SOCIALISTE PRAGA

1 971 -
„an al decepțiilor" 
în economia italiană

ROMA 14 (Agerpres). — In
stitutul național italian pen
tru studierea conjuncturii ca
lifică. într-o sinteză, anul 1971 
drept „an al decepțiilor" în 
domeniul economiei. Mențio- 
nind -scăderea gradului de 
folosire a aparatului produc
tiv și a resurselor, răspândi
rea altor fenomene negative 
ca sâptămîna de lucru in
completă cu reducerea cores
punzătoare a salariilor. Insti
tutul apreciază că „în anii 
de după război Italia nu a 
mai trecut printr-o asemenea 
perioadă îndelungată de în
trerupere a dezvoltării eco
nomice".

1 (Urmare din pag. 1)

i țiilor engleze și olandeze, su- 
i veranul era in același timp, 
I un arhitect și urbanist. O 
I atesă nu numai ansamblul 
j pieței centrale, dar și alte 
. edificii, ca palatul celor 40 
I de coloane, numit așa pentru 
| că șahul a pus la număr nu 
l numai cele 20 de coloane 
. reale dar și reflectarea lor 
I în bazinul din fața intrării. 
1 sau ca Menar Jobhan, mina- 
? relele tremurătoare ale căror 
’ oscilații le poate provoca ori- 
| cine urcă în unul dintre ele, 
L celălalt intrând într-o apa- 
i rent inexplicabilă rezonanță. 
’ Există și o urbanistică a 
i Islahasului contemporan, pen- 
î tru care, desigur, una 
i dintre preocupările prioritare 
» este aceea de a păstra vesti- 
i giile din vremea șahului 
L Abbas. Dar la constructorii 
i si arhitecții Isfahanului, a-

pe tare o va
în tratativele S.A.L.T., cu privire 
la linia telefonică directă și cu 
privire la prevenirea războiului 
ce ar putea fi dezlănțuit din 
greșeală și, desigur, cel mai 
important, am ajuns la un a- 
cord asupra Berlinului occiden
tal. ..Deși am menționat pro
gresele pe care le-am realizat 
în tratativele cu Uniunea So
vietică. a adăugat R. Nixon, 
vreau să subliniez că există in 
continuare divergențe foarte 
mari între noi. Nu ne așteptăm 
ca țoale acesle divergențe să 
f ie rezolvate, dar sin tem de a- 
cord asupra unui lucru, și a- 
nume că războiul nu ar servi 
interesele nici uneia din părți-1.

Președintele a subliniat apoi 
că .în cursul convorbirilor de 
la Moscova. S.U.A. și U.R.S.S. 
vor examina toate problemele 
majore, urmărind îmbunătăți
rea, în continuare, a relațiilor 
lor bilaterale și promovarea 
perspectivelor păcii mondiale". 
El a arătat că cele două gu
verne. considerând că întâlnirea 
trebuie ținută „numai în cazul 
în care ambele părți sînt gata 
să discute probleme csențial- 
importante", au convenit că „a 
sosit timpul pentru ținerea în-

du-se la perioada ce urmează 
pînă la data vizitei anunțate, 
președintele Nixon a adăugat: 
„Noi intenționăm să mergem 
înainte în toate celelalte dome
nii, pentru ca în mai să ne pu
tem ocupa cu treburile neter
minate".

întrebat dacă există o legă
tură între vizita în U.R.S.S. și 
cea pe care o va efectua în 
China, președintele Nixon a de
clarat : „Cele două vizite sînt 
independente. Voi pleca la Pe
kin cu scopul de a discuta pro
bleme de interes bilateral și voi 
merge în Uniunea Sovietică 
pentru a discuta probleme care 
interesează Statele Unite și U- 
niunea Sovietică. Nici una din 
acesle vizite nu va avea loc 
cu scopul de a exploata diver
gențele care ar putea exista 
între cele două națiuni. Nici 
una nu va avea loc în dauna 
vreuneia dintre aceste națiuni. 
Vizitele vor fi efectuate cu 
scopul îmbunătățirii relațiilor 
între Statele Unite și Uniunea 
Sovietică și îmbunătățirea rela
țiilor între Statele Unite și 
R.P. Chineză."
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In numeroase orașe americane

Mitinguri și demonstrații de protest 
împotriva războiului din Indochina

WASHINGTON 14 (Agerpres) 
— In numeroase orașe din Sta
tele Unite au avut loc mitin
guri și demonstrații de protest 
împotriva războiului din Indo
china. organizate cu prilejul Zi
lei, devenită tradițională, a Mo- 
ratoriului. La aceste acțiuni au 
participat zeci de mii de per
soane, care au cerut încetarea 
imediată a războiului și retra
gerea tuturor trupelor S.U.A. 
din această zonă. In cadrul mi
tingului care a avut loc la New 
York a luat cuvîntul și prima
rul orașului, John Lindsay, ca
re a condamnat războiul califi-

cîndu-1 drept ..imoral". Alte 
manifestări au fost organizate 
la Cleveland, New Haven, Hart
ford, Houston, Seattle, Phila
delphia, Lafayete și in alte o- 
rașe. Vorbitorii s-au pronunțat 
pentru retragerea tuturor tru
pelor Statelor Unite din Asia 
de sud-est, pentru a se permite 
popoarelor din această parte a 
lumii să decidă singure asupra 
viitorului lor,

Participanții la manifestații 
au criticat, de asemenea, poli
tica economică a Administrați
ei, cerând să se pună capăt în
ghețării salariilor.
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ULAN BATOR
Volumul producției indus

triale a crescut in primele 
nouă luni ale acestui an in 
R. P. Mongolă cu 13 la sută 
față de aceeași perioadă a li
nului trecut, se arată intr-un 
comunicat al Direcției centra
le de statistică a R. P. Mon
gole. In această perioadă, s-au 
dezvoltat cu precădere sec
toarele energetic și extractiv 
ale economiei, ca și indus
triile ușoară și alimentară.

In primele trei 
șeptelul a crescut 
lioane capete.

A 
re 
lei 
„Al XXII-lea Con
gres P.C.U.S." Dc 
la data intrării 
ei în funcțiune a- 
ceastă hidrocentra
lă a produs mai 
mult de 100 mili
arde kW/h energie 
electrică ieftină. 
In foto : Aspect al 
hidrocentralei.

trimestre, 
cu 7,2 mi-

MOSCOVA BELGRAD

10-a aniversa- 
a hidrocentra- 
de Pe Volga

ceastă preocupare apare în 
legătură cu o alta, direct le
gată de eforturile generale 
de înnoire, și in primul rînd 
de industrializare, ale Iranu-

ISFAHAN
lui contemporan. La câți
va kilometri de capita
la șahului Abbas • se con
struiește cea mai mare 
oțelărie a țării — cu o pro
ducție anuală de 700 000 to
ne de metal. Situat astfel 
îneît curenții de aer predo
minanți în regiune să nu 
abată inevitabilele impurită

ți asupra smalțului multico
lor al moscheilor și palate
lor seculare, complexul in
dustrial va deveni nucleul 
constitutiv al orașului Arya 
Share, satelit al Isfahanului. 
Intr-un ansamblu urbanistic 
modern, vor locui aici 300 000 
oameni, angajați ai oțelâriei 
cu familiile lor. In acest vii
tor, destul de apropiat, mă
iestria de lucrători ai meta
lului, dovedită pînă acum de 
argintarii și arămarii care 
modelau podoabe în atelie
rele lor fără uși, chiar sub 
ochii admirativi ai trecăto
rilor, va fi confirmată, la 
Arya Share, de oțelarii care 
vor produce în cantitățile și 
ritmul proprii dezvoltării e- 
conomice moderne. In acest 
fel, fosta capitală revine, du
pă secole de amorțire, la un 
ritm istoric dinamic, acela 
al transformărilor Iranului 
contemporan.

De-a lungul canalului de 
irigații Irtîș-Karaganda a în
ceput plantarea unei perdele 
forestiere cu lungimea de 500 
km. Pentru reușita acțiunii, 
pe întreaga plantație trebuie 
construite canale care să a- 
sigure apa necesară creșterii 
arboretului.

împăduriri pe suprafețe 
mari se efectuează și de-a 
lungul râului Irtîș, ca și la 
marginea deșertului Moinkum. 
Lungimea totală a perdelelor 
forestiere de protecție va fi 
de cca. 800 km.

Recent, în Iugoslavia a fost 
pusă în funcțiune o noua 
magistrală de gaz metan, in
formează agenția Taniug. Con
ducta, avînd o lungime de 
36 de kilometri, asigură le
gătura directă dintre zăcă
mintele de la Cestereg .și ra
finăria de la Elimir, cel mai 
mare furnizor de gaz me
tan al economiei iugoslave.

Zăcămintele de Ia Cestereg 
vor pompa, anual, prin con
ducta amintită, circa 200 
lioane de metri cubi 
metan.

de
mi- 
ga z

După cum anunță agenția 
CTK, minerii de ta întreprin- 
derea-extractivă „Antonin Za
potocky", din Orlov, bazinul 
minier Ostrava-Karvina, au 
reușit să extragă, într-un 
schimb, o cantitate de 377 
tone de cărbune în medie de 
fiecare muncitor.

Prin folosirea unor utilaje 
de înaltă productivitate, in 
22 de zile s-a extras canti
tatea de 51 224 tone de căr
bune. Cel mai înalt indice a 
fost atins 1a 27 septembrie, 
cînd s-a realizat cantitatea de 
439,7 tone de fiecare miner 
pe schimb.
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Uniunea Sovietică

Opt sateliți 
lansați cu o 

singură rachetă 
MOSCOVA 14 (Agerpres).

— /Xgenția TASS anunță că 
ân Uniunea Sovietică au fost 
dansați la 13 octombrie opt 
sateliți artificiali ai Pămîn- 
tului din seria „Cosmos", cu 
ajutorul unei singure rachete 
purtătoare.

Evoluția sateliților „Cosmos- 
444", „Cosmos-445“, „Cosmos- 
446", ,.Cosmos-447", „Cosmos- 
448", „Cosmos-449", „Cosmos- 
450" și „Cosmos-451", se des
fășoară pe orbite apropiate de 
cele stabilite, avînd următo
rii parametri inițiali : peri
oada de rotație — 115 minu- 
te, apogeul — 1 550 km, peri- 
geul — 1415 km, înclinația 
orbitei — 74 grade. La bor
dul sateliților este instalat 
aparataj științific pentru con
tinuarea cercetărilor, în. spa
țiul cosmic. Sateliții sînt pre- 
văzuți, de asemenea, cu sis
teme radio pentru măsurarea 
parametrilor orbitelor, cu sis
teme radiotelemetrice pentru 
transmiterea pe Pâmînt a da
telor privind funcționarea in
strumentelor și aparatelor'ști
ințifice. Centrul de calcul și 
coordonare de pe Pâmînt 
prelucrează informațiile pri
mite.

< BONN — Potrivit datelor 
oficiale, numărul șomerilor din 
R.F. a Germaniei era în sep
tembrie de 147 000 de persoane, 
cu 50 000 mai mare decît în 
octombrie anul trecut. Sînt în
registrați, de asemenea, peste 
38 000 de șomeri parțiali.

In ultimii trei ani, peste 550 
de întreprinderi din industria 
textilă și de confecții din R.F.G, 
și-au închis porțile.

9 LOS ANGELES — Char
les Watson, cel de-a] cincilea 
participant Ia asasinatele! comise 
în august 1969 de grupul de 
hippies condus de Charles Man- 
son, cu care prilej a fost ucisă 
actrița Sharon Tate, a fost de
clarat vinovat de către juriul 
tribunalului din Los Angeles. 
Sentința urmează să fie pronun
țată în cursul acestei luni. Man- 
son, ca și cele trei „discipole" 
ale sale judecate la Los Ange
les, a fost deja condamnat ta 
moarte.

@ BONN — Apele Rinului 
sînt in cu.itinuă scădere. Aceas
tă situație ar putea avea urmări 
deosebit de grave pentru apro
vizionarea cu apă a 3,5 milioa
ne de persoane care locuiesc 
în zona bazinului marelui flu
viu. Specialiștii își exprimă în
grijorarea că, în cazul în care 
nivelul apelor va continua să 
scadă, procesul de purificare 
naturală a fluviului nu se mai 
poale face, fapt ce ar putea 
duce la dispariția faunei din 
Rin.

# RABAT — Potrivit unui 
comunicat al Institutului de 
statistică din Rabat, populația 
Marocului a fost la mijlocul a- 
nului 1970 de 15 520 000 de lo
cuitori.

® PARIS — La cel de-al 
18-lea Concurs internațional de 
canto de la Toulouse barito
nul român Eduard Tumageani- 
an, solist 1a Opera Română din 
București, a obținut al treilea 
Mare Premiu al concursului și 
Medalia de Vermeil oferită de 
orașul Toulouse.

• BONN — Miercuri, a luat 
sfîrșit vizita neoficială, de trei 
zile, in R.F. a Germaniei, între
prinsă de împăratul Japoniei 
Hirohito și împărăteasa Nagako. 
Cu această vizită, perechea im
perială japoneză și-a încheiat 
turneul efectuat în șapte țări 
vest-europene — Danemarca, 
Belgia, Franța, Anglia, Olanda, 
Elveția și R.F. a Germaniei.

Senatorul Edward Kennedy s-a pronunțat

Pentru restabilirea de către
a relațiilor diplomatice

CHICAGO 14 (Agerpres). — 
Senatorul american Edward 
Kennedy s-a pronunțat pentru 
restabilirea de către Statele U- 
nite a relațiilor diplomatice cu 
Republica Cuba. Subliniind e- 
șecul eforturilor desfășurate în

scopul izolării Cubei, Kennedy 
a cerut Administrației să pună 
capăt, într-o primă fază, blo
cadei diplomatice, economice și 
comerciale, instituită împotriva 
acestei țări. De altfel, a adău
gat senatorul majoritatea par
tenerilor vest-europeni ai S.U.A,

Statele Unite 
cu Cuba
ignoră această blocadă, care 
este deosebit de nepopulară în 
rândul țărilor latino-americane. 
Edward Kennedy s-a pronun
țat, de asemeneu, pentru des
ființarea bazei militare de 1a 
Guantanamo, situată, după cum 
se știe, pe teritoriul cubanez.

Recent, Ministerul Educației 
și Științei din guvernul con
servator englez a respins ce
rerea sindicatului național al 
cadrelor didactice din Marea 
Britanie de a întreprinde o 
anchetă asupra stării deplora
bile în care se află un mare 
număr de clădiri destinate 
școlilor elementare și medii. 
Această cerere era conținută 
într-un raport al sindicatului, 
în care se sublinia câ nume
roase școli au astăzi același 
aspect pe care, Ia timpul său, 
îl descria marele scriitor en
glez Charles Dickens în Da- 
v:d C’uperfield. Ziarul „SUN" 
este de părere că acest lucra 
nu trebuie să mire pe ni
meni, întrucît majoritatea 
școlilor engleze au fast con
struite încă în veacul trecut 
și demult ar fi trebuit să fie 
supuse renovării. „Guvernele 
în Anglia vin și pleacă, iar 
școlile, dărăpănate, continuă 
să rămînă drept monumente 
ale rușinii naționale", scrie 
ziarul.

Documentul întocmit de 
Sindicatul cadrelor didactice 
descrie în felul următor sta
rea de plîns a unor clădiri 
destinate învățămîntuluit „In 
multe clase, în amiaza mare

I se plimbă nestingheriți șobo- 
I lânii. In timpul ploilor, elevii 

sînt nevoiți să pună ligheane în 
dreptul spărturilor din tavan. 
De asemenea, multe clădiri 
nu au gard, ele fiind încon
jurate de sîrmă ghimpată".

Ministerul Educației a in
fuzat să dea curs cererii sin
dicatului privind completarea 
școlilor cu cadre calificate, 
motivînd câ aceasta ar fi o 
problemă de competența au
torităților locale. întrucît sa
lariile cadre'or didactice sînt 
sub nivelul altor categorii, 
în Anglia se face tot mai 
simțită o lipsă acută de pro
fesori de matematică, chimie 
și fizică, deși, într-o țară în 
care accentul se pune pe 
dezvoltarea indiistr ală. aces
te materii sînt vitale.

Dacă pentru renovarea, u- 
nor școli elementare guver
nul mai alocă unele fonduri, 
ce-i drept cu totul insufici
ente. pentru școlile medii nu 
se prevede nici o sumă in vi
itorii patru ani. .Această con
statare aparține săptămînalu- 
lui ..Observer", care apre
ciază că abia după un dece
niu se va trece la renovarea 
clădirilor din sistemul invă- 
țămîntului mediu, cu toate 
că multe din ele necesita de 
urgență o asemenea interven
ție.

Comentând răspunsul nefa
vorabil al Ministerului Edu
cației și Științei privind alo
carea unor sume necesare în- 
vățămîntului. refuz „motivat" 
de „starea precară a buget u- 
lui“, un purtător de cuvînt 
al Sindicatului național al 
cadrelor didactice a făcut ur
mătoarea remarcă : „Minis
terul Apărării este principa
lul beneficiar al bugetului, 
iar cererile sale, mereu sporite, 
nu cunosc un refuz". Și a a- 
dăugat ; „O reducere a chel
tuielilor militare — numai 
pentru întreținerea trupelor 
din Ulster, potrivit ultimelor 
estimări, șînt alocate zilnic 
Un milion de lire sterline — 
ar soluționa în scurt timn o 
problemă ce a devenit o tară 
națională".

Gh. CIOBANU
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