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Colectivul E. M, Lupeni

Colectivul experimentat al minerilor de la Lupeni 
înscris in palmaresul faptelor lui valoroase de muncă din 
acest an o nouă și importantă izbindâ in extragerea căr
bunelui cocsificabil. In schimbul II al zilei dc 26 octombrie 
a. c., din abatajele minei au fost extrase ultimele tone de 
cărbune din planul pe zece luni ale acestui an.

îndeplinind cu patru zile mai devreme prevederile de 
plan minerii, inginerii si tehnicienii colectivului, in frunte 
cu comuniștii, raportează cantități însemnate realizate su
plimentar la producție, Depășirea la zi a sarcinilor*’pe zece 
luni se ridică la peste 9 70o de tone, cantitate care pină la 
încheierea lui octombrie, respectiv, a perioadei celor zece 
luni, se estimează că va atinge 31—32 000 tone cărbune.

Sectorul IV a contribuit la succesul exploatării cu 
18 800 tone extrase peste prevederi de la începutul anului, 
sectorul III cu 1 700 tone și sectorul V cu peste 2 000 de 
tone. .

Sporul realizat la producția de cărbune brut de mi
nerii Lupeniului iși are izvorul in capacitatea minerilor și 
a cadrelor tehnice dc a organiza producția și munca la 
nivel superior care răspunde dotării cu mașini și utilaje de 
înaltă tehnicitate și productivitate, in strădaniile condu
cerii colective a exploatării pentru introducerea complexu
lui de abataj OMKT-2 pe stratul 5, blocul IV, in rîvna cu 
care frontaliștij brigăzii lui loan Onuț au însușit tehno
logia exploatării complet mecanizate a cărbunelui cu acest 
modern utilaj. Productivitatea realizată cu acest utilâj a 
urcat in luna curentă la peste 20 tone/post. Reușita in ex
tinderea procesului de mecanizare complexă a operațiilor 
tehnologice in abatajele minei va căpăta noi dimensiuni 
peste cîteva zile cind va fi introdus la lucru al doilea com
plex OMKT-2 pe stratul 13, blocul IV. In acest fel, dacă 
productivitatea muncii pe exploatare realizată pe cele 9 
luni trecute a depășit cu 20 kg/post nivelul planificat, in
dicatorul respectiv va primi noi impulsuri.

Rezultatele bune in creșterea producției de cărbune și 
a productivității muncii sini cu atit mai valoroase cu cit 
ele au fost dobiniT.w de colectivul minei în condițiile creș
terii eficienței economice. Economiile la prețul de cost 
realizate pe 9 luni se cifrează la 351 mii lei, iar benefi
ciile. peste cele planificate, la 1.6 milioane Iei.

\___________________________

pr um și un larg colectiv de 
sp??ialișll din domeniul con
strucțiilor.

In cursul lucrărilor, depută
ții și ceilalți participant! au e- 
x.iminat problemele principale 
ale activității curente și de 
perspectivă ale construcțiilor 
industriale.

Comisia a făcut recomandări 
pentru perfecționarea șl creș
terea eficienței activității de 
construcții.

Concluziile și propunerile re
zultate din lucrările celor două 
comisii vor fi prezentate Con
siliului dc Stat.

ii persistă în aplicarea pre- 
dcrilor legale privind înfăp- 
iren Investițiilor.
De asemenea, Comisia perma

nentă penlrtî industrie, con
strucții și transporturi, prezida
tă dc tovarășii Alexandru Sen- 
covicl, președintele comisiei, a 
dezbătut rezultatele analizei pri
vind activitatea Ministerului 
Construcțiilor Industriale, efec
tuată din însărcinarea Consiliu
lui dc Stal.

Au participat tovarășul Ma
tei Ghlgiu, ministrul construc
țiilor Industriale, reprezentanți 
ai organelor centrale de stat.

investiții
lor. La această analiză, efectua
tă dm însărcinarea Consiliului 
de Stat, uu fost prezenți mi
niștri, reprezentanți ai condu
cerii organelor centrale dc sin
teză și ai băncilor finanțatoare. 

Raportul șl dezbaterile care 
au avut loc au scos în eviden
ță realizările importante din a- 
ccst domeniu de activitate, pre
cum și unele neajunsuri care
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Tinăra frezoare Elisabeta 
Ilyes de la U.U.M. Petroșani 
surprinsă de obiectivul apa
ratului la datorie.

Cunosc Aninoasq așa cum 
îmi cunosc buzunarele. Cel 
puf in așa am avut pretenția, 
pină mai zilele trecute. Are 
doar o singură stradă lungă, 
in rest, ulițe scurte și, nu 
prea multe. De altfel, local
nicii o delimitează teritorial 
în două părți distincte: Pe 
vale în jos și pe vale în sus. 
Dacă au copiii preșcolari de 
pe vale în jos, un lăcaș unde 
primesc primele noțiuni des
pre comportare, învață cin- 
tece, poezii și povești, unde 
să se joace, așa cum o fac 
astăzi toți copiii din patria 
noastră, un asemenea lăcaș 
au și copiii de pe vale în 
sus. Să facem o vizită, loca
tarilor grădiniței de pe vale 
in sus. Dar, iată și o cunoș
tință, care, e foarte dispusă 
să ne însoțească. Ajunși in 
fața sectorului I.G.C., amin
tita cunoștință se oprește.

— Haide, să intrăm.
— Unde ?
— La grădiniță, că doar 

acolo am înțeles că mergeți.
— Bine, dar eu știu că gră

dinița e mai sus.
— A fost, dar acum nu 

mai e acolo. S-a mutat încă 
din septembrie. Aici, e mai 
mult spațiu, iar tovarășii de 
la consiliul nostru popular 
s-au gîndit să creeze condiții 
mai bune copiilor.

Aprobîndu-se documentația 
întocmită de Consiliul popular 
al orașului Petrila, s-a stabilit 
amplasamentul pieții pentru 
desfacerea produselor agroali- 
mentare, in cartierul 8 Martie 
din localitate.

In dorința de-a vedea cît mai 
repede terminat acest obiectiv, 
grupuri de cetățeni ai orașului

au participat prin muncă pa
triotică la executarea lucrărilor 
de terasare a terenului și să
parea primelor fundații pentru 
plantarea stâlpilor ce vor sus
ține acoperișul.

Aceste‘acțiuni de muncă pa
triotică organizate de consiliul 
popular vor continua și în zi 
le-le următoare.

Utilizarea eficientă a fondului
///////////////7////////////////////Z//Z
g

timp de muncă
s SĂPTĂMÎNA

Alături de oamenii muncii din 
întreaga țară, care își desfă
șoară activitatea in atmosfera 
de puternică mobilizâre și en
tuziasm. generată de dezbate
rea programului ideologico-edu- 
cativ elaborat de secretarul ge
neral a! partidului, 
Nicolae Ceaușescu. colectivele 
unităților economice ale muni
cipiului nostru și-au intensificat 
preocupările pentru realizarea 
integrală a prevederilor planu
lui pe anul 1971. valorificarea 
la maximum a rezervelor e- 
xistente în fiecare întreprinde
re în scopul creșterii produc
ției și ridicării eficienței eco
nomice. «

Ca rezultat a! intensei munci 
politico-organizatorice desfășu
rate de organele și organiza
țiile de partid pentru mobili
zarea și educarea comunistă a 
celor ce muncesc, precum și 
pentru soluționarea problemelor 
majore ale producției, sarcinile 
pe ansamblul municipiului, pe 
cele 9 luni, au fost realizate 
și depășite la principalii indi
catori ai planului de stat. Pla
nul producției globale a fost 
îndeplinit în proporție de 101,5 
ia sută, iar al producției marfă 
vîndută și încasată de 100,7 la 
sută. Au fost realizate peste 
plan 78 160 tone de cărbune 
net, 3,8 tone fire de mătase 
artificială precum și alte pro
duse. Din sporul producției glo
bale de 27.8 milioane lei. 85 la 
sută s-a obținut pe seama creș
terii productivității muncii. 
Cheltuielile la 1 000 lei produc
ție marfă au fost reduse cu 
1,05 lei, economiile suplimen
tare obținute la prețul de cost 
însumează 7.02 milioane lei, iar

imperativ de maximă
tovarășul pentru

economice ale municipiului
mi-beneficiile peste plan 3,6 

lioane lei.
Realizările dobîndite de 

menii munci] din Valea Jiului 
in domeniul economic, fără în
doială sînt bune. Analizînd însă 
mai profund rezultatele de bi
lanț pe cele trei trimestre, se 
desprinde faptul că în cadrul 
întreprinderilor și unităților 
noastre, mai sînt însemnate re
zerve de sporire a productivi
tății muncii și a volumului pro
ducției, rezerve ce nu au fost 
valorificate în suficientă măsu
ră. In sprijinul acestei afirma
ții să ne referim, de exemplu, 
la utilizarea fondului de timp 
de muncă, care, în primele trei 
trimestre, pe ansamblul munici
piului, a fost în proporție de 
numai 93,41 la sută.

Nivelul scăzut al utilizării 
fondului de timp disponibil re
levă o slabă preocupare din 
partea unor conduceri colective 
in direcția folosirii mai rațio
nale a forței de muncă. La 
Centrala cărbunelui, ' Viscoza 
Lupeni și întreprinderea de 
morârit și panificație, indicele 
de utilizare a timpului de lucru 
este sub media pe municipiu.

oa-

La exploatările miniere Uri- 
cani, Bărbăteni, Dîlja, Lupeni, 
Ix>nea și Paroșeni fondul de 
timp a fost folosit în propor
ție de numai 89,09—91,76 la sută.

Pe ansamblul municipiului, 
ponderea pierderilor de timp re
prezintă 6,59 la sută din fon
dul de timp maxim disponibil. 
Aceste pierderi au influențat 
negativ creșterea productivită
ții muncii și, în final, creșterea 
eficienței economice.

Evaluînd orele pierdute la 
activitatea industrială rezultă 
pe municipiu o pierdere la pro
ducția globală în valoare de 
18,2 milioane lei. De asemenea, 
importanța mobilizării rezerve
lor interne în exploatările mi
niere este demdnstrată și de 
faptul că. prin reducerea ab
sențelor nemotivate. învoirilor 
și concediilor fără plată nu
mai cu 50 la sută, s-ar 
asigura extragerea în 
cel puțin 58 600 tone 
brut.

Rezultă așadar, din 
rezultatelor, că mai sînl rezer
ve însemnate în posibilitățile de 
■utilizare a fondului de timp. 
Conducerile colective din uni-

tățile economice ale municipiu
lui vor trebui în acest sens să 
acorde o deosebită atenție fac
torilor care concură la valo
rificarea acestor rezerve. Co
mitetele de direcție, să asigure 
în permanență organizarea co-' 
respunzătoare a muncii, a con
dițiilor de muncă, aproviziona
rea ritmică cu materii și ma
teriale — cantitativ și calitativ 
— a sectoarelor și locurilor de 
muncă, funcționarea continuă a 
utilajelor și instalațiilor din- do
tare, precum și desfășurarea 
ritmică a procesului de produc
ție. Folosirea deplină a timpu
lui de lucru fiind influențată 
și de lipsurile pe linia stabi
lității cadrelor în unități, con-^ 
ducerile acestora vor trebui 
să-și concentreze mai mult a- 
tenția și asupra acestei proble
me, creînd condiții bune de ca
zare și masă pentru noii an
gajați și împreună cu organi
zațiile de partid, de sindicat și • 
U.T.C., să desfășoare acțiuni largi 
do ridicare a conștiinței sala- 
riaților, făoîndu-i să înțeleagă 
faptul că, avînd stabilitate în 
același loc de muncă, pot să-și 
însușească mai temeinic mese
ria și astfel, în scurt timp, să-și 
sporească și cîștigurile în func
ție de cantitatea și calitatea 
muncii prestate.

Este necesar ea organele și 
organizațiile de partid, de sin
dicat și U.T.C. și comitetele de
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ECONOMIEI
In perioada 25—31 octom

brie, in întreaga (ară se des
fășoară „Săptămîna economi
ei". manifestare devenită tra
dițională în fiecare toamnă.

Succesele obținute de oa
menii muncii în opera de 
construcție a societății so
cialiste multilateral dezvolta
te în patria noastră, crește
rea neîntreruptă a nivelului 
de trai al întregii populații, 
conferă valențe noi acțiunii 
de economisire. Ca urmare a 
creșterii veniturilor reale, a 
sporirii numărului de persoa
ne salariate în fiecare gos
podărie, tot mai multe fa
milii au posibilitatea ca, du
pă acoperirea cheltuielilor 
curente, să economisească o 
parte din veniturile lor bă
nești.

Spiritul de economie a cu
prins mase din ce in ce mai 
largi ale populației, numă
rul și volumul depunerilor la 
CEC fiind in .'on’inuă creș
tere. Grăitor din acest punct 
de vedere este faptul că 
populația deține in prezent 
7,2 milioane librete de eco-

nomii, revenind in medie 
libret la 2,8 locuitori 
ță de unul la 7 locuitori 
anul 1960. De menționat 
în ultima perioadă acțiunea 
de economisire a dobîndit <> 
largă arie de răspîndire și în 
mediul rural. Numai in cursul 
acestui an, Ia sate, numărul 
posesorilor de librete de e 
conomii a crescut cu pest? 
100 000. Este semnificativ si 
faptul că de Ia an la an creș
te partea din veniturile bă 
ne.ști pe care oamenii mun
cii o depun spre păstrare la 
CEC. Dacă in 196(1 sumele 
păstrate Ia Casa de Economii 
și Consemnațiuni au repre
zentat 5,8 la sută din veni
turile bănești ale populației, 
în anul 1970 ele au repre
zentat 13,6 la sută, iar re
zultatele din primele trei tri
mestre arată că această ten
dință ascendentă continuă.

Pe baza creșterii depune-

Petru UILACAN

(Continuare in pag. a 3-a)

ÎN ZIARUL DE AZI

Programul televiziunii 
pentru săptămîna viitoare
Steagul roșu... la Petrila
ODISEEA NORDULUI

analiza

(Continuare in pag. a 3-a)

in-

O. ȘTEFAN

fi putut 
plus a 

cărbune

din 
luă hir- 
citească. 
„Activi-

Elemer BIRO 
economist 

la Comitetul municipal de partid 
Petroșani

de Mrtic pe care o 
directorului.

Puncte slabe
S-a „atacat" și ultimul sui

tor de aeraj de la „mina- 
școală" a centrului de instrui
re a noilor angajați de la 
Vulcan.

Foto : Ion LEONARD
Oră înaintată, aproape de 

sjirșitul schimbului. Directo
rul și însoțitorul său erau 

1 foarte grăbiți. Schimbul de 
experiență cu minerul X îi 
pusese puțin in încurcătură... 
Abătut, făcu repede baie și 
se îndreptă spre birou. So
neria telefonului îl trezi la 
realitate. La capătul firului 
șeful direct îi cerea... A da, 
era vorba tot de un program. 
Cu detalii, cu multe măsuri...

Timpul trecea extrem de 
greg pe deoparte, dar foarte 
repede pe de alta. Intr-ade
văr, nu lăsă bine jos recep
torul și in ușă se ivi minerul 
X, care nu apucase să-și 
schimbe hainele de șut...

Directorul căută înciudat pe 
birou o cheie, deschise un 
sertar, scoase din el alte chei, 
deschise și alte sertare dar... 
nu reuși să găsească progra
mul său de lucru.

— Vedeți tovarășe director, 
spuse minerul în glumă, dacă 
mie nu-mi găseați programul 
la locul de muncă așa-i că 
mă sancționați ? Nu-i nimic 
acum, poate-l găsiți dv. pină 
miine. Eu am mai multă răb-

Probabil... probabil...,

vru să spună ceva directo- velor dc lucru, este bine să
rul, dar nu mai avu timp. se respecte unele principii

— Tovarășe director* de ca :
fapt eu am venit pentru alt- • să tratezi pe alții așa
ceva. cum ai vrea să fii tratat tu

Și scoase din buzunar o însuți!

in-
tinse

Crezindu-se scăpat 
curcătură, directorul 
tia și începu să 
Iată ce scria acolo: 
talea cadrelor de conducere 
se bazează pe promovarea 
unei largi colaborări cu per
sonalul întreprinderii ș.a.m.d." 
Și mai era însemnat in con
tinuare, negru pe alb, că pen
tru obținerea unor rezultate 
bune în conducerea colecti-

• ?ă fii sincer interesat în 
situația colaboratorilor, să le 
înțelegi greutățile și să ții 
seama de capacitatea și în
clinațiile lor;

< să nu ții predici, ci să 
dai exemplu personal!
• in caz că se produc di

ficultăți sau insuccese dato
rate salariaților din subordi
ne, să cauți mai intii partea 
ta de vină etc., etc.

Minerul se ridică in picioa
re și întinse mina pentru a 
lua hirtia de pe carș direc
torul .continua să citească... 
Mda, principiile sînt înțelep
te, dar pe undeva există un 
punct slab, sau 'mai multe 
puncte slabe.-

— Mda. decretă directorul I
— Iertați-mă pentru acest 

schimb dc experiență și no
roc bun I

...In spatele unei uși, un 
proces de conștiință și un 
program de lucru să fi în
cheiat, oare, ziua de muncă ?
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mul scund, subțire, omul 
i hotărî te și nu- 

face se

ortacilor

Avintorii susțin, că, numai de 
la înălțime descoperi frumus?- 

pâmîntului. Pentru Ioan 
?a, șeful de brigadă de la 
italul 13 vest al sectorului 

Ill de la mina Pclrila, frum 1- 
de largă respirație a pă 

jiul, i se descoperă în a- 
apolo în abataj. Melafo- 

Nu I Trăsătură de caracter.

în brigadă. Dragostea pentru 
meserie nu se prea spune, nu 
găsești întotdeauna cele mai 
potrivite cuvinte. Ion are o 
v.>rbă a lui • „Nu-mi plac mo- 
liiiȘi tot el : .Aveam pe li
nul care «Ic ani de zile trudea 
la noi ca vagonetar, uu-1 spun, 
vă-i și el șef de brigada acum, 
dar atunci... I-am zis-o de la 
obraz : măi frățioare, cind ni 
«Ic gind să (c înscrii la școala

>e spusele. De sus 
:igulea tone de piet 
apă. .Hemoragia 
, in loc să se oprt 

accentua Goi pînă

din nb<
-> oboselii

de pvsa- 
intensă — 

seîndură. 
nu e greu să-ți 4aî 

are minut, aici, 
iuru t d
; și no- 
veșnicei

ziuă. Era puțin trist, și 
Ar fi putut să izbu<- 
cum îl știam; „așa și

mul c to civreul de mineri.
Poate că aceasta e condiția 

omogenității, a colectivului su
dat, acel lucru dorit de briga
dier, gîndit cu migală, verificat 
în practică. Cine nu-și amin
tește că au fo6t situații cînd 
Ion, după schimb, cînd termi
na lucrul, strângea perforatoa
rele, le curăța și le lăsa schim
bului în bună stare, ' .1 și cînd 
treaba asta îl privea numai pe

J
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ninutele, 
de timp e 

efort. Nici vorbă, 
glumit. Asemenea 
nai văzuseră de 
?. Muncă de zidar 
rt totodată, muncă 
oamenii se înțeleg 
i gesturi, e o anno 

rece ca un fluid de a 
un fel chi

Nu avem să ascundem u- 
șoara emoție produsă la gîn
dul unui dialog într-un do
meniu mai aparle (orice con
vorbire trezește pentru înce
put, o emoție) dublată în ca
zul de față de însăși cadrul 
imde s-a desfășurat de ca
drul unde am pătruns fără 
a cumpăra nimic din bogatul 
sortiment ce-1 poate oferi un 
magazin de confecții pentru 
femei, sau. poate, tocmai pen
tru a „cumpăra" ceva, pe ca
lea limbajului, pe calea unui 
agreabil și util schimb de 
păreri, idei, convingeri. Du
pă cum vor înțelege citito
rii, «cumpărăturile" noastre, 
înțelese in sensul lor figu
rativ, sint adresate de aceas
tă dată nu de la vînzător la 
obișnuitul client, ci de la 
vînzător la vînzător, de la o 
tânără secretară de partid la 
tinerele salariate ale unei cu
noscute unități comerciale.

Aflată la datorie. în inti
mitatea magazinelor cu o cli
entelă întotdeauna mai alea
să. tovarăș 1 Livia Tismănaru 
ne-a întâmpinat eu multă a- 
mabilitate.

— Vom recurge, tovarășă 
Tismănaru. pentru început Ia 
citeva date, pentru a vă pre
zenta cititorilor. Sintcți secre
tara organizației de partid a 
O.C.L. produse industriale 
Petroșani și responsabila ma
gazinului intitulat printr-o re
gretată sărăcie de imagina
ție a nu știm cui. magazinul 
„nr. 11" — confecții pentru 
femei.

— Să nu acuzați magazi
nul de ceea ce aparține al
tora...

— Nu acuzăm. Constatăm 
doar. Oricum, magazinul este 
solicitat de sute de cumpă
rătoare și întotdeauna ne-am 
întrebat dacă acestea nu in
tim jină greutăți atunci cind 
iși propun o întâlnire -la ma
gazinul nr. 11". Dar. in fine! 
In ce împrejurări ați deve
nit responsabilă de magazin ?

— După o activitate de 
cîțiva uni in comerț, sau alt
fel spus, după cîțiva ani în 
care m-um convins că nu am 
greșit alegîndu-mî această me-^ 
serie, am urmat un curs de 
pregătire pentru funcția de 
responsabil, curs pe care îl 
continui de atunci, zi de zi, 
la locul de muncă.

Vreți să vă explicați 
clar ?
Am vrut să spun că o 
cu terminarea unei școli, 
în cazul responsabililor 

de unități, a unor cursuri 
speciale, lucrurile nu se ter
mină aici. Comerțul este și

ni ai

dată 
sau

DEMNITATE
l-am mai văzut pe rampa puțu
lui, li " 
fuma.
neasci.
tu mâ sîcîi...*. Cind i-am spus 
că vreau să-i văd și ortacii din 
schimbul 11. a ris: -De ce?!' 
Dar de fapt nu așteptam alt 
răspuns. Nu l-am întrebat de 
ce Și-a ales tocmai meseria 
asta. Eram convins că nu-mi 
Va destăinui prea multe...

A venit aici, la Petriia, în 
1956 „boboc-* într-ale minet, 
cum le povestește noilor veni ți

de calificare ? Sau vrei să îm- 
bătrineșli tot vagonetar ? Uite 
Silviu a luat diploma de ajutor 
miner și se descurcă destul de 
bine... Nu vrei să intri și tu in 
riad cu oamenii ?“ A doua zi 
s-a prezentat la șeful de sector 
și i-a cerut să-i aprobe înscri
erea la cursul de calificare. Pe
tru Bucur afirmă ca tot Ion le-a 
spus : ..Vedeți ? Are ambiție și 
nu-i rău !' In 15 ani de muncă, 
la școala brigăzii ]ui Ion Jurca 
s-au calificat mulți ..boboci1*, 
chiar și lui Silviu Bogdan „i-a 
făcut-o' într-o zi, iar acum o-

el : -Ne niaî trebuie și miinc" 
— spunea ea din întiniplare, 
dar avea grijă să-1 audă toți. 
Și .băieții' au prins tâlcul...

In fond, nU cred' că Ion ar 
face ceva ce ar privi dreptul 
lui de „șef". E) pune în lot și 
toate sufletul, sinceritatea și 
mai ales candoarea vîrstei. ex
periența. Alexandru Bălan, un 
nou ..boboc' venit în brigadă, 
întârzia la lucru. Ion a obser
vat dar nu l-a mustrat. Numai 
că la sfîrșitu) unui schimb, i-a 
dat „întîrziatului" bonul pentru 
sfredele Și i-a spus : „Eu, mîine

am ceva treabă, la birou, ai 
urijă să aduci de la magazie 
stredclcle in abataj. Vă apucați 
ile lucru, nu mă așteptați...” 
Știind că ortacii au să se su
pere dacă nu vor avea la timp 
sfredelele ascuțite cu care să 
Înceapă lucrul, Bălan — noul 
venit in brigadă — n-a mai 
întârziat a doua zi. Iar cind a 
văzut că „.șeful" a „uitat" să-i 
ceară bonul la fiișilul șuiului, 
a înțeles că el. ee' mai linăr om 
din brigadă, avea acum o mi
siune importantă . aducerea 
sfredelelor pentru toi schimbul 
— obligație c<? 1 a trezit mîn- 
drie și răspundere.

Așa sînt băieții. Așa e briga
da. de care șeful ei e mîndru. 
Dar e mîndru și de copiii lui, 
că are doi : Niculae e lăcătuș 
la mină, iar i enuța. urmează 
liceul. Fata trebuie să învețe : 
băietu', are timp, iutii să știe 
cc-i munca, să se pună la punct 
cu banii cîștigati de el. 
mine, și după aceea ...

★
Recent I-am nlrebat : 

și-a ales tocmai meseria 
Așa după cum arătam, 
convins că nu-mi va-destăinui 
prea multe... Fapte'o. rezul'a’e’e. 
acțiunile, sînt mai de preț. 
Dincolo de ele, ca autori auten
tici, oamenii. Oamenii minei, 
comuniștii, între care numele 
Ini Ton Jurca se așează Firesc 
și demn...

nu de

el un domeniu in care veș
nic apare ceva nou, care cere 
tuturor o continuă perfecțio
nare.

— Pentru .a ține pasul cu 
moda“. nu ?

— Și cu moda! Dar, In 
primul rînd cu cerințele cum-

E
Interlocutor

Livia Tismănaru, ri
de

secretara
organizației

de partid a O.C.L.
produse

industriale
Petroșani

părătoarelor, cu nivelul de 
servire la care sîntem datori 
prin faptul că în continuu 
crește nivelul de civilizație 
a! întregii țări.

— La cursul de pregătire 
ați aflat ceva nou, neștiut 
pină atunci, despre comerț ?

— Ceva despre care doar 
auzisem, dar pînă atunci nu 
cunoscusem în așa măsură.

— Și anume ?
— Exigența 1 E o «discipli

nă" La care responsabilii de 
unități trebuie să fie tot atit 
de bine pregătiți ca și la ma
teriile de bază sau ca și la 
alte .discipline' caic țin de 
educație : cinste, corectitudi
ne, solicitudine față de clienți. 
Această exigență ne-a fost ce
ruta din partea unui profe
sor care nu s-a dezmințit în 
întreaga lui comportare, de 
om exigent și integru.

— Ați amintit de nivelul 
tot mai ridicat de servire la 
care sint datori lucrătorii din

comerț. Prin ce pirgliii se ac
ționează în cadrul O.C.L. pro
duse industriale pentru înde
plinirea acestei cerințe ?

— Pină în prezent tinerele 
noastre vînzătoare au parti
cipat la toate edițiile con
cursului de „bună servire** 
organizat de U.T.C. și Minis
terul Comerțului Interior. La 
ultima ediție, de exemplu, 
din întreprinderea noastră au 
participat peste 70 de ute- 
ciste.

— Din care două . vînză
toare — Maria Elekeș și Iri
na Ccaureanu s-au clasat. Ia 
faza județeană, pe locurile II 
și UI.

— Să știți că eficiența con
cursului nu s-a rezumat doar 
la cele două premii. Toate 
utecistele antrenate în con
curs s-au străduit cel puțin 
să se întreacă pe sine și, 
implicit, au contribuit la 
dicarea nivelului general 
servire.

— Ce recomandări adresați 
tinerelor vînzătoare ca res
ponsabilă de magazin ?

— Să-și intîmpine clienții 
intoldeauna cu zîmbetul pe 
buze. E prima dovadă a res
pectului față de client. Și 
singurul mod în care putem 
veni în întâmpinarea clien
tului. stînd totuși pe loc. în 
spatele tejghelei. Unora din
tre tinerele vînzătoare care 
sînt foarte bune la locul de 
muncă — se știu ele nu tre
buie să le numesc — le mai 
recomand mai mult curaj pe 
calea afirmării, le doresc să 
devină responsabile de maga
zin, să-și risipească temerile 
că nu vor face față. Sînt su
ficient de capabile și bineîn
țeles. vor fi sprijinite de con
ducerea întreprinderii și or
ganizația de partid. Altora 
— și acestea se știu — le re
comand să-și facă meseria cu 
lot mai multă pasiune, să 
continue pe aceeași cale a 
cinstei și corectitudinii, sin
gura care le va asigura un 
înalt statut de prestigiu în 
societate. Cînd meseria e e- 
xercitală cu pasiune și dra
goste, vânzătorul va fi răs
plătit cu mult respect, se va 
bucura de un mare prestigiu 
în rîndul semenilor.

— Ce recomandări le adre
sați ca secretară de partid ?

— Să nu greșească nici
odată. Pentru aceasta sînt ne
cesare clipe de reflecții în 
fața propriei lor conștiințe, 
iar atunci cînd ajung la con
vingeri comuniste, să devină 
membre de partid.

%■

încerc un sentiment 
de jenă numai la gîn- 
du| că pot fi asemenea 
oameni ; oameni de pri
sos — fenomen social 
unacrofiic ș>, prin defi
niție, un paradox clic. 
Căci dară omul este 
singurul creator de bu
nuri materiale și spiri
tuale, el n«> poale 
nici de prisos 
nici inutil. Prisosește 
numai cel ce nu aduce 
nimic în circuitul valo
rilor. cel ce trăiește pe 
seama < cljr.alți : parazi
tul social. Dur parazi
tismul. <u mod de viață, 
a fost posibil ja noi, nu
mai înlr-o ordine socia
lă nefirească — bazată 
pe exploatarea omului 
și pe inechitate socială. 
Și totuși. am putea 
spune omc. că judeca
ta de mai sus, valabilă 
la modul general, nu-și 
are. chiar in condițiile 
societății noastre socia
liste. excepțiile ei ?

Domeniul principal în 
care se afirmă și dez
voltă personal ilatea au
tentică este, incontesta
bil. domeniul muncii, 
al activității sociale de 
ci-eație a valorilor. De 
aceea, într-un anumit 
sens — cel descoperit 
de clasicii marxismu
lui — munca l-a creat 
pe om: transformînd na
tura, omul s-a transfor
mat pe sine. Munca. — 
și nu goana după mân
care. după un trai mă
runt — l-a scos pe am 
din peșteri, l-a îndem
nat să fure Cerului, fo
cul, și la „lumina" a- 
cestuia să descifreze 
tainele naturii, transfor- 
mîndu-1 pe om dintr-un 
Prometeu înlănțuit în
tr-o metaforă : ..Pia
tra cea mai de preț a. 
universului" (Omar Kha
yyam) „Centrul conști
ent al universului" (Oc
tavian Goga) sau, m-ji 
concis, demiurgul (Marx) 
— cu dimensiunea sa 
etică ce-1 așează în rîn
dul zeilor.

Valoarea morală a 
muncii este, prin ur
mare. plunivalentă : iz
vor a) existenței, și al 
bunăstării, izvor al mo
ralității, 
precierii 
rale a 
dreptate 
nescu atunci cînd antici
pa — intr-unui din ar
ticolele sale — ceea ce 
azi ne apare atît de e- 
vident : ..Munca este * 
lege a lumii moderne.. 
ce nu are loc pentru 
leneși. Fiecare, și mare 
și mic. datorează un e- 
chivalent dc muncă so
cietății în care trăiește!" 
Sau altfel spus — în 
graiul documentelor re
cente de partid privind 
îmbunătățirea muncii de 
educație, legea aceasta 
înseamnă : a munci
din tot sufletul, cu toa
tă puterea trupului și 
a minții, a avea con
știința contribuției ma
xime Ia propășirea pa
triei, la cauza libertă-

fi

criteriu al a- 
conduitei mo- 
omului. Cîtă 
avea M. Emi-

ții și fericirii propriu
lui popor și a tuturor 
popoarelor. Acoastu, și 
numai aceasta, poate da 
satisfacția supremă o- 
mului înaintat pe carc-l 
făurim. Arc t.i este și 
sensul fundamental al 
preocupărilor noastre 
privind tineretul

In marșul biruitor 
spre piscurile luminoa
se ak societății omu- 
niste, legea aceasta a 
lumii m >derne se clntă 
într-un singur fel : la 
uniMjn. Iar peni 11 tine
relul prins în acest 
marș, există o singură 
alter iii’. vă : aceea de 
a-și potrivi pașii cu ce
rințele vremii sale. Alt
fel. destinul lor e ...cân
tare" pentru oameni de

ignoru aceste simple dur 
minunate adevăruri. Dc 
ce tocmai el 7 Pentru că 
el reprezintă’ imaginea 
prezentă a vitorului și, 
mal ales, pentru că el 
este investiția socială 
cea mai de Preț. Și, cu 
o: ice investiție, ea tre
buie recuperată. Nere- 
cuperînd-o. cu această 
poliță neachilată, tinâ- 
rul n-ar f' el stigmati
zat cu ec| mai infam 
epitet . acela de... om 
de prisos ? Fără idea
luri. fără îndatoriri so
ciale — și munca so
cialmente "l:|ă este 
dinții — fără răspunde
re civică, ce ar mai ră- 
mîne, oare, din acele 
metafore despre OM ? 
Poate numai reproșul

•)

OMULE...
DAVID MAMU

prisos, condamnați, in 
mod tragic, de istorie 
pentru că nu au știu» 
ce vor și pentru ce tră
iesc.

★
Munca — izvor al 

moralității, criteriu al 
aprecierii comportării o- 
mului : iată un adevăr, 
simplu de cînd lumea. 
Poetul grec Hesiod — 
cu peste 2 000 de ani în 
urmă — laudă, în ver
suri vibrante, frumuse
țea muncii și condam
nă trîndăvia : ..Dacă îți 
place să muncești, vei 
fi iubit, iar oamenii le
neși sînt neplăcuți tu
turor". Lucidul Voltaire 
era și mai categoric i 
„Alunea scutește pe om 
de trei rele : plictiseala, 
viciul și sărăcia".

Constituția țării noas
tre a dat, adevărului de 
mai sus. valențe etice 
noi : „Munca este o da
torie de onoare", ridi- 
cind-o astfel la rang de 
principiu fundamental 
al unui mod de viață 
bazat pe muncă, cinste 
și demnitate. Socialis
mul și-a înscris pe fron
tispiciul său, ca supre
mă lozincă, implicația 
ei cea mai drastică dar 
Și cea mai firească 1 Ci
ne nu muncește, nu mă- 
nîncă.

Tineretul nu poate

din versul_lui Arghezî 1 
„îmi e rușine, omule, 

îmi e rușine".
★

Tânărului Hirjabă Va- 
sile, de 22 ani, nu i-a fost 
pare-sc, niciodată rușine 
de inutilitatea lui.

Nu i-a fost rușine 
nici de faptul că pînă 
la această vîrstă nu a 
învățat o meserie nici 
cînd. In schimb, a în
vățat „una' rușinoasă i 
să bea.

Nu i-a fost rușine 
nici măcar în ziua cînd 
— abia angajat la E.M. 
Aninoasa — a primit un 
plic cu rușinoasa înști
ințare j 
noscut 
484/71, 
21 mai 
făcut 
muncă 
ziua de 17 mai nu v-ați 
mai prezentat ]a servi
ciu, fără justificare...

Nu i-a fost rușine nici 
atunci cînd, împreună 
cu un alt tinăr Eșanu Si- 
mion — de „vocații' a- 
propiate lui — s-au în
țeles să îmbete pe Ca
pra ru Floarea — anga
jată la Șantierul îl con
strucții Petroșani, mamă 
a unui copil — șl® să-i 
fure salariul, deși aceas
ta abia ieșise din spi
tal.

Nu i-a fost rușine

nici at’mei cînd — pen
tru reușita acestui plan
— iș; mințise victima 
că... o va lua de nevas
tă ; șj n’ci atunci cînd, 
văzînd-o pentru pruna 
dală, s-a grăbit să-l în
trebe pe complicele lull 
..Are bani 7" (Pe semne, 
..făcea foame" : de luni 
de zile nu mai era an
gajat I)

Nu mai puțin semni
ficativă este motn mea 
faptelor: „Ne-am înțe?- 
Ies — spunea Eșann — 
ca banii să-i bem îm
preună și cu fratele 
meu ." După cum se 
vede, răul proliferează, 

-iar prozeliții viciului 
se înmulțesc într-un a- 
semenea climat de imo
ralitate -și cu astfel de 
mentori ca Hîrjabă Va- 
sile. De unde însă izvo
răsc asemenea mârșave 
fapte ? Răspunsul e sim
plu : din lipsa or‘nărui 
ideal, din Icnea de a 
munci și plăcerea de a 
.trăi", clieltuindu-se de 
prisos. Din trîndăvie 
s-a născut viciul beției 
și din viciu, o progeni
tură și mai respingă
toare parazitul pun
gaș, Adică, omul de 
prisos pe care lipsa de 
respect față de muncă
— a sa și a altora —
îl aruncă. inevitabil, 
dincolo de barierele mo 
ralei și ale legii. O leo 
ție de viață aspră dar 
Și un reproș amar! 
..îmi e rușine, tinere, 
îmi e rușine. Căci totuși 
ești semenul 
ești OM ! “
uitat acest 
devăr ? $j 
cum de ai
— alături de ceilalți ti
neri 
tră 
scumpă, 
preț' ?

nostru.
Cum de al 
elementar a- 

mai ales, 
uitat că eșt!

— investiția noas- 
socială cea

maicea
mal 

de

★ 
nu-ți reai fie

„Vă facem cu
că prin decizia 
de la data 
1971 vi s-a 
contractul 
pentru că

de 
des-

de 
din

Ca să ... .
rușine, tinere de prisos; 
ca să nu ne mai fie ru
șine cu tine, parazit so
cial — fie că nu dai 
nimic societății, fie că 
dai mai puțin decît pri
mești — potrivește-ți și 
tu pașii cu vremea ța. 
ca ’ atîția tineri harnici 
și entuziaști din jurul 
tău. Ascultă, cel pupn 
acum. îndemnul — atât 
de potrivit ție — al u- 
nui înțelept (11 chema 
Foci li de, nu Bachus, și 
era filozof, nu patron a! 
cîrciumilor): „Omule,
oricine ai fi. muncește. 
N-aî nici un meșteșug ? 
Du-te și sapă la țarină.’ 
Te zbate... Leneșul să- 
vîrșește un păcat pe sea
ma societății**. Mai a- 
les. adu-țî aminte că a- 
nii nu au trecut prin 
tine — a’ doar 22 dar 
'tiu trecut, cam mulți, pe 
lingă tine dacă n-ai 
măcar o meserie. Căci 
timpul pierdut nu mai 
revine niciodată. El es
te aidoma cînteculu: de 
sirenă : te ține pe Ioc.' 
Te line, tinere, în timp 
ce detașamentul tă« 
mărșăluiește înainte. 
Mereu ÎNAINTE I

....Vă spun sincer, mi-e jenă 
și sint foarte necăjită. Am a- 
juns la anii bătrînețij dar. de 
cind sînt, n-am avut de-a face 
cu miliția... și nici el, fiul meu, 
pe care tot orașul îl cunoaște, 
11 știe ca om cinstit, un om 
bun: acum, toate astea dato
rită unei singure persoane care 
i-a luat mințile. Oare nu e- 
xistă nici o posibilitate să fie 
oprit de la un ’fapt necugetat, 
prin care se distrug două fa
milii, prin care se fac de ru
șine și ei dar și eu, mama lui, 
și fiica lui studentă și..."

Cuvintele sint rostite printre 
lacrimi, într-o încăpere a - bi
roului de miliție din Vulcan, 
de o femeie în vîrstă. Cuvinte 
amare, de mamă. Cuvinte sim
ple, dar pornite din imboldul 
unui simțărhînt prețios, atît de 
caracteristic omului simplu : 
bunul simț. Acest bun simț 
cuză. Pe cine .’ Pentru ce?

In primul rînd pe fiul 
un om robust, bine făcut, 
floarea vîrstei, mecanicul 
puț Petru Brînzău de la mina 
Vulcan.

— Fiind naș, ne declară Pe
tru B.. am fost deseori îm
preuna cu fina. Venea pe la 
noi, ne mai duceam împreună 
cu soția mea sau soțul ei și 
cu mașina. De la un timp, însă, 
lumea a început să ne bîrfeas- 
că. Eu nu mai aveam pace în 
< asă din cauza soției, iar fina 
și ea era bătută, amenințată în- 
tr-una de soțul ci, finul, și 
dacă am ajuns unde am ajuns 
e din cauza gu*rii lumii, nu 
mai puteam avea pace în fa
miliile noastre și am holărît să 
fie așa cum zice lumea : să fim 
împreună.

In esență și fina, Maria Brin- 
zău, ne-a redat în aceeași ma
nieră povestea lor de dragoste.

— Nu mai puteam suporta; 
lumea ne vorbea, el (soțul — 
n. n.) venea beat acasă și fă
cea scandal, mă bătea și mă 
amenința cu moartea, spunind 
ce spunea lumea, că trăiesc cu 
nașul. Am fugit deși nu eram

a-

0 fericire șubredă,
clădită pe nefericirea altora

po
lar

vinovată. Nu am mai avut 
sibilitatea să stau cu el. 
cind 111-a chemat nașul la el 
am fost de acord. De o lună 
sîntem împreună.

Iată pe scurt, în viziunea ce
lor doi „eroi", o poveste care 
transformă pe un naș în Ro
meo, iar ix* o fină într-o Ju- 
lietă. Și. chipurile, ceea ce ar 
fi generai această idilă e gura 
lumii, care încejje să judfece, 
să acuze doi oameni «nevino- 
vați". Poate suporta cineva o 
psemenea acuzație ? Nu I Și a- 
țunci .nevinovății" se „răzbu
nă* 
ceasta 
viață...

Deși 
rcască, 
mente, 
noua . 
întemeiază pe ruinele a două 
familii cu o vechime — una 
de 23, ceala'.tă de 17 ani, am- 
.bele cu copii. După „calculul' 
îndrăgostiți lor, membrii fostelor 
-familii au .soarta" aranjată, 
lată cum : Petru B., căruia i 
se îmbolnăvise soția și trecuse 
în această primăvară printr-o 
operație grea, timp în care el 
o .compătimește" tot mai mult 
pe fina supusă .„tiraniei" so
țului, hotărăște să se despartă. 
Ca soția lui bolnavă să fie re
semnată cu gîndul că el, băr
bat in floarea vîrste-i, nu mai 
poate trăi cu o soție bolnavă, 
îi cumpără resemnarea. Ii pune 
alternativa : ori îți las casa și 
gospodăria, iar eu rămîn cu au
toturismul și banii economisiți, 
și plec, ori îți iei jumătate din 
bunuri in bani și părăsești tu 
casa. Pină la urmă se cade de 
acord. Se întocmește o conven-

pe lume și fac ceea ce a- 
grăieșle : încep o nouă 
in doi.

pare foarte simplă și fi- 
povestea cere amenda- 

Cu atît mai mult cu cit 
.legătură conjugală" se

ție semnată și de un om al 
legii, prin care Victoria Brîn
zău primește 60 000 lei (iar fiica 
lor 10 000), urmînd să renunțe 
la restul bunurilor realizate îm
preună în cei 23 de ani de căs
nicie și să plece. Victoria B. 
primește libretul cu suma res
pectiva, iar într-o seară — n-a- 
vea încotro — i se pun hainele 
in mașină și este dusă de soț 
la un frate de-al ei, primind 
și asigurai'ea că toi el ii va 
plăti întreținerea ca și fiicei 
lor studentă la Cluj, pînă își 
termină facultatea. S-a purtat 
onorabil Petru B. ? S-a spălat 
pe miini de tot ce se cheamă 
obligația unui soț, față de fosta 
lui familie ? După opinia lui, 
da. Și a doua zi și-a și insta
lat fina, drept slăpina inimii 
lui in căminul pe care în seara 
precedență îl eliberase de so
ție, care după 23 de ani con
viețuire, a devenit... intolera
bilă.

Ce s-a întimplat cu fosta fa
milie a finei, cu cei doi copii 
ai lui Nicolae și Maria Brîn
zău ? .Nu e nici o problemă, 
ne asigură Maria B. Mia. de 
15 ani, e la Școala pedagogică 
din Deva, iar Liviu, elev în 
clasa a VII-a, e la bunici, a- 
dică.la părinții ei. N-o să ducă 
lipsă de nimic../ ~ 
riei, Nicolae Brînzău 
El e cel mai 
părerea fostei 
atare trebuie 
mulțumirea", 
a mers pînă 
ce l-a părăsit l-a și reclamat 
organelor judiciare pentru că 
și-a destrămat familia, fiind de 
fapt cea care a declanșat cor-

Cu soțul Ma- 
altceva. 

vinovat — după 
lui soții — și ca 
judecat. Și «ne- 

revolta soției lui 
acolo îneît după

cotările aflate în desfășurare la 
miliția din Vulcan.

Așadar, totu-i aranjat pînă 
in cel mai mic amănunt, iar 
cei doi îndrăgostiți, pasionați, 
privesc de acum cu sufletul îm
păcat spre viitor. Au „închis" 
și ■ gura lumii, au .asigurat-o" 
și pe femeia bolnavă care a 
fost soția lui Petru B., și copiii. 
Nașul și fina pot fi de acum 
fericiți. El are o consoartă 
nouă, cu 10 ani mai tînără 
decît soția, iar fina, un soț cu 
autoturism, cu casă... cu ce și-a 
dorit ea.

Am insistat în finalul discu
țiilor ou .ambii forioiți" asu
pra întrebării dacă nu se simt 
oarecum vi novați undeva, în si
nea lor, pentru tot ce s-a în
timplat cu familiile lor.

— N-am nici o vină, spu
nea Petru B. Bani am dat so
ției, iar față de lume de ce să 
mă mai jenez ? De acum e 
totuna...

— Nu știu dacă e bine ce-am 
făcut, spune cu dezinvoltură 
Maria B. Dar dacă am pornit 
pe drumul acesta, pe el mă 
duc... '

Iată cinismul, iată egoismul 
unor oameni care calcă cu in
diferență nu numai peste pro
priii lor demnitate, dar și pes
te responsabilitatea civică, mo
rală, pe care o au, dacă nu 
față de soți, cel puțin față de 
viitorul copiilor lor. Și totul 
în numele unei singure ambi
ții i „revolta" împotriva gurii 
lumii care le .contestă* drep
tul la fericire. Că au dreptul 
la fericire Și respect și cei pe 
care ei i-au părăsit? Dar cum 
poate fi pusă la socoteală fe

ricirea celorlalți, comparată cu 
marea lor .pasiune" ?

Să dăm cuvântul bunului 
simț. S-o ascultăm pe cea care, 
rămasă văduvă de două ori, 
l-a crescut, l-a iubit și a fost 
atît de mîndră de fiul ei, de 
familia lui pînă ce... se pierde 
în fața unei tentații, se lasă 
dusă de valurile unei pasiuni, 
pe cît dc nepotrivite, pe atît de 
grave pentru cei din cele două 
familii distruse.

— Vă rog să mă iertați, spu
ne mama lui Petru B., sînt fe
meie bătrînă și am văzut mul
te în viața mea, dar un lu
cru nu înțeleg. E posibil oare 
să ia un om în toată firea, o 
femeie numai pentru că se 
parc atrăgătoare ? După 
nu-i lucru bun. Iși lasă soția 
bolnavă, pe mine femeie bătri- 
nu și... Cum de nu-și dă sea
ma de faptele lui necugetate ?

Nu, nu-și dă seama pentru 
că egoismul, pe lingă cruzime 
față de ceilalți, mai are drept 
caractei isVcă și miopia. Egois
tul preocupat de propria-i per
soană, obsedat de propriile sale 
pasiuni, de propria-i fericire 
pierde măsura și chiar puterea. 
evaluării actelor sale. Ce con
tează demnitatea, liniștea sau 
umilirea celorlalți ? .Eu să fiu 
fericit!" gîndește egoistul. „Dar 
fericirea e înainte de orice un 
sentiment de liniște, de voio
șie și de siguranță a unei con
științe curate'* — spune un ma
re gînditor. Poate avea Petru 
B. această liniște, siguranță și 
conștiință curată ?

Așteptăm să consemnăm răs
punsurile la această întrebare 
din partea opiniei publice, a 
colectivului de muncă din are 
face parte Petru B., chiar în 
această pagină. Orice judecată 
matură, res|x>nsabilă, poale 
contribui la „vindecarea mio
piei". la înțelegerea elementa
rului adevăr că fericirea unui 
om nu poate fi clădită pe ne>- 
fericirea altora.

mine,

1. DUBEK
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UTILIZAREA EFICIENTA A
FONDULUI DE TIMP DE MUNCA
imperativ de maximă actualitate

pentru unitățile economice
ale municipiului

»*'• țje. sâ mij>'e»c și n . - v-.iJt 
țn'ul.nz înfăp’-i r--.i prevederilor

l'mtsriîU'-li dc M n-ș1ri u pr - 
■vrrr rcglemcn tarea prop ra
mului dc lucru și întărirea dis- 
«ipSînei. FoFosirea completă a 
Vtnpuâui dc lucru

totodată pe»u!
1 izării măsurilor 
privire la onean 
ficâ a producției și 
In cadrul acestei ncți 
sâ se urmărească 
lcrea completă 
nu»Tcâ să ducă 
dephnă a 
rluc^ie, l,i 
pregătire 
nsjpurare- 
desfâșurai 
In țoale 
trebuie ți 
cro ioart 
crdrnea zilei, act 
dițiile traducerii 
Hotăririlor Cong 
ka al Partidului

trebuie sâ 
latul mnterja- 

neceKire . cu 
zare» științi- 

i a muncii, 
jiuni trebuie 

asiduu ca vfo- 
a timpului de 
Ia utilizarea 

a capacităților de pro- 
i ridicarea gradului de 

tehnică a producției. 
:» condițiilor pentru 
«rea normală a lucrului 

schimburile Și mai 
,inut seama de un Iu
te important, aflat la 
zilei, acela că în can

in viață a 
wlui al X- 
omunist Ro

mân, pentru îmbunătățirea con- 
tmuă a condițiilor de muncă și 
dc viață ale oamenilor muncii, 
ntili?area eficientă a fondului

de timp dt luc.n>.
■mpeiMiv de maximă achjah- 
tatr In mest context, după Lum 
este turr <••sc.it, conducerea de 
partid și de .stat, a hotârit ex- 
peri menta rea duratei rcchise a 
șchimbt»h>i de lucru dc 6 ore 
in subteran la unitățile minie
re Experimentarea duratei re
duse ia schimburile de lucru în 
subteran făaadu-se fără modi- 
!■<Area indicatorilor de plan, a 
nor melor și salariilor în vigoa
re. impune ca organele și or- 
cnnizațiile de pariul să deter
mine cnnutctele de direcție ca 
în fie< ire unitate mîftieră din. 
Valea Jiului să se definitiveze 
și aplke programe ample de 
măsuri tehnice și organizatori
ce. să se insiste mai mult asu
pra lichidării neajunsurilor în 
organizarea muncii, a -"produc
ției și creării unui cadru orga
nizatoric propice utilizării com
plete și productive a timpului 
de lucru — condiție primor
dială pentru îndeplinirea sar
cinilor cu privire la creșterea 
producției și a productivității 
muncii, reducerea cheltuielilor 
de producție și obținerea, pe 
această bază, a unei eficicnțe 
sporite în toate unitățile.

Dreehirfrrc»

Steagul roșu

rlrăxnnik.. pietoni".

STEAGUL ROȘU

cerea

I 1*01 de seri - 
ne pentru cri

acest nn au început lu- 
unei 

a albiei Jiului de 
străbate localitatea 
Albia și malurile din 
piatră se voi- întinde

Panoramir științific. Vn 
lonrca aurului cenușiu

artistic :

Burton și Joan

Plantări

toamnă

Săptămina economiei
(Urmare din pag. 1)

rifar, precum și a duratei <le 
păstrare a acestora la CEC, 
seldui general a fost la 1 
«ctambrie de 2 ori mat mare 
dedt la începutul anulai 
19C2, Dublarea soldului gene
ral in mai puțin de 5 ani 
reflectă orientarea tot mai 
erentuată a populației spre 
rtonomii, in vederea satis
facerii unor cerințe care se 
faseriu în aria confortului, 
» bunăstării, cum sint : con
struirea unei locuințe pro- 
psietate personală, cumpă
rarea unor bunuri dc folo- 
smță îndelungată, de va- 
faare mai mare, sau crearea 
»>»r rezerve bănești.

Folosind economiile acu
mulate treptat și creditele a- 
«eFdate de CEC, zeci de mii 
rrfe oameni ai muncii iș» con
struiesc in fiecare an locu
ințe proprii. V enind in spri
jinul populației, numai in 
primele trei trimestre «lin a- 
cest an. Casa de Economii și 
Owsemnatiuni a acordat pes
te 63 000 de credite, a căror 
^ataare depășește 2. miliarde 
Jri. aproape tot atit cit s-a 
acordat in cursul întregului 
a» T97O. Pină la sfîrșitul a- 
nutui. valoarea creditelor 
pentru construirea de locu
ințe se va ridica la aproape 
3 miliarde lei. In cursul a- 
cesfui an. mai mult de 14 <'00 
de cetățeni care au econo
misit bani la CEC au avut 
posibilitatea să-și cumpere 
autoturisme.

Creșterea depunerilor la 
CEC reflectă încrederea de
plină a populației în politica

țiune devenită tradițională, 
este pentru populație un pri
lej in plus de a-și fructifica 
economiile atit in interes 
propriu cit și in cel al dez
voltării economiei naționale, 
știut fiind că orice leu eco
nomisit prin CEC esle un 
adaos la fondurile de inves
tiții ale cincinalului m în
făptuirea căruia țara întrea
gă se află angajată.

tâ-
so-

partidului și statului, în 
ria sistemului bănesc, în 
tid-italea finanțelor țării La 
dezvoltarea continuă a acți
unii de economisire, 
baie și eficiența 
J*ate pentru lărgirea 
fa.ielor ia depunerea 
miilor bănești, pentru 
Dătâțirea continuă a 
virii populației. Casa 
eonomii și Consem națiuni
dispune în prezent dc o rețea 
rare coprinde 1 *86 unități 
proprii și 4 246 unități man
datare. revenind, in medie 
pe țară, o unitate CEC la 
mai puțin de 3 460 de locui
tori.

„Săptămina economiei" ac-

contri- 
măsunlor 

..van- 
econo- 
îmbu- 
•leser- 
de E-

,CTipă" de toamnă însorită 
pe Jiu.

£
(Urmare din nr. 6 840)

TALENT Șl PERSEVERENTA

Ii
crâri pentru îndiguirea 
porțiuni 
est, ce 
noastră, 
beton și
de la puțul est și pînă lingă 
tunelul de la Durăncști. Pa
ralel eu aceasta s-au execu
tat. prin muncă patriotică, 
îndiguiri pe albiile Jiețului, 
Tâii, Văii Citnpei. La lucrări 
au participat și locuitorii din 
circumscripțiile respective, dar 
un sprijin substanțial l-au a- 
cordat E. M. Lonea, E. M. 
Petrila. preparația, din Petri- 
la, T.C.M.M și alte unități

economice din raza orașului. 
Sînt lucrări deosebit de im
portante și utile, menite nu 
numai să sporească estetica 
urbanistică a localităților, dar 
să le și asigure împotriva 
unor eventuale calamități na
turale.

Corespondenții 
și cititorii despre 

localitatea lor

Toamna este anotimpul pro
pice pentru plantări de pomi 
și . arbori ornamentali. La a- 
cest lucru s-au gîndit și gos
podarii orașului Petrila cînd 
au contractat cu I.A.S. Șura 
Mică-Sibiu material dendro- 
logic în valoare de 70 000 lei. 
La săparea gropilor și plan
tarea arborilor vor participa 
membri ai organizațiilor de 
bază de partid din cartiere, 
deputați, cetățeni și elevi. 
Plantările din toamnă vor da 
astfel, începînd încă ou pri
măvara anului viitor, o în
fățișare și mai frumoasă ora
șului.

Ci
li n

Termoficarea

consiliului popular

M. A RON

Cartierul,
în veșminte

La 22 august 1071 a îm
plinit 13 ani. Este elevă in 
clasa a VI l-a a Școlii ge
nerale nr. 2 Petroșani. După 
o foarte scurtă perioadă dc 
activitate la Jiul, a trecut 
să-și continue activitatea la 
Școala sportivă Petroșani, li 
place foarte mult atletismul 
și intr-un timp relativ scurt 
a obținut citeva rezultate 
deosebit de bune pentru virs-

ta / r-nl l pe municipiu,
la 30 m stabilind un nou 
record județean; locul I la 
un concurs județean la Ha
țeg, la 700 metri; locul l la 
concursul zonal de atletism 
de la Oradea; locul I la un 
concurs de tetratlon la Hu
nedoara. stabilind, de aseme
nea, un nou record județean; 
locul II la un concurs zonal 
de cros la Oradea, la 700 m:

I - ul UI la un concurs la 
rodea La 300 m, stabilind 
nou record județean; locul 
V la an concurs la Constan- 
ța, tot la 300 m; < omponenlă 
a iotului județean pentru di
vizia B, la 100 metri și la 
Ștafeta dr I y 100 metri

lată doar citeva cifre din- 
tr-un palmares impresionant 
al unei elei e de 13 ani care 
practică dc puțină vreme 
atletismul

Pr această talentată spor
tivii o eminentă elevă o chea
mă MARIA LAZ \RESC. Pes
te tot. fn sala de clasă șf pe 
pista de atletism, ajunge in- 
lotdc-iuna prima Anul ares
ta a promovat clasa a Vl-a 
cu nota maximă, obținind 
premiul I. D?’ altfel, numai 
împletind armonios învățătu
ra cu sportul se pot obține 
asemenea rezultate — mîn- 
drie personală, mindrie a pă
rinților. mlndrie a școlii șt. 
evident, mlndrie a inimosu
lui m profesor, Ion Ciofică 
care-r îndrumă cu pricepere 
și > triune pașii in această 
ramură de sport atit de fru
moasă imre este atletismul. 
La formarea atletei și școlă
riței f.ia I Ocăresc și-a adus 
și-și aduc din plin contri
buția părinții m. • adrele. di
dactice de la Școala generală 
nr. 2. antrenorul Ion Ciofică.

Constanța. Oradea. Hune
doara, Hațeg, peste tot unde 
pașii talentatei Lin Lăzăresc 
au măsurat pistele de atle
tism. ea a smuls aplauze și 
aprecieri unanime. Continuind 
să se pregătească in sport 
și la învățătură cu aceeași 
perseverență ca și pînă acum, 
ea va putea șpera să urce 
in final spre virful pirami
dei atletismului din țară. Toți 
ii doresc acest lucru.
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Avem în oraș apartamente, 
de ordinul miilor, ai căror 
locatari se bucură de termo- 
ficare. Tot de la centralele 
termice primesc căldură și 
complexele comerciale și de 
deservire, spitalul, căminele 
pentru tineri și școlile. Con
siliul popular al orașului nos
tru. rămăsese în urmă în a-

citeva 
lucră- 
la se- 
canale 
aduc-

noi
ceastă privință. De 
săptămîni au început 
rile de termoficare și 
diul acestuia. Se sapă 
pentru conductele de
țiune a apei calde de la cen
trala termică a liceului, se 
execută instalațiile necesare.

Lucrările se desfășoară în 
ritm alert și speram ca lu
crarea să fie terminată îna
intea venirii iernii.

Gh. POPA

Sectorul I.G.L. a început 
să repare și să întrețină în 
chip sistematic fondul de lo
cuit pe care-1 are în custo
die. De curînd frontul de 
lucru a fost mutat în cartie
rul „7 Noiembrie1”. Drept ur
mare, și aici blocurile s-au 
îmbrăcat în vestminte noi, de 
un colorit plăcut, odihnitor, 
Cît despre calitatea lucrări
lor, aceasta este apreciată ca 
bună.

LA PETRILA
l

Un nou (Urmare din pag. I)

centru

achiziție
Ținînd scama de cerințele 

populației din cartierul Aero
port, Întreprinderea pentru re
cuperarea și valorificarea am
balajelor a înființat un nou 
centru de achiziție pentru sti
cle" și borcane, amenajat intf-o 
gheretă amplasată în spatele 
complexului comercial. Cu ex
cepția zilei de duminică, zilnic 
de la ora 8 la 16, 
Maria Cîndea va sta 
ziția cetățenilor care 

•valorifice ambalajele 
devenite disponibile.

Traversind valea pe un po
deț cu balustrade, am intrat 
intr-o curte curată, împrej
muită cu gard, din plasă de 
sir mă. proaspăt vopsit.

— Aici e locul de joacă 
pentru copii.

Am bătut discret la ușă 
și am intrat. Ne-a intimpi- 
nat cu „bună ziua“ un cor 
de glasuri cristaline. Educa
toarea, Eugenia Nicoleta Ma- 
je, repartizată aici de curînd 
după terminarea unei școli 
de specialitate, s-a interesat 
de scopul vizitei noastre. A- 
flindu-l, ne-a relatat multe 
lucruri interesante.

— După cum se poate ve
dea, sint educatoare la gru-

remiziera 
la dispo- 
doresc să 
de sticlă

Mica publicitate
Caut femeie externă — în

grijire copii. Petroșani, str. Re
publicii nr. 109. ap. 28.

•
Vînd două apartamente, curte 

și grădină. Anton Pan nr. 98, 
Petroșani.

Pe această porțiune a tra
seului am avut de înfruntat 
întreaga gamă a neplăceri
lor arctice. La început nava 
a luptat împotriva ghețari
lor cu toată forța celor 2 400 
C P Cînd ea n-a mai putut 
face față, au intrat în luptă 
oamenii care spărgeau zi și 
noapte eu t >poare tîrnăcoa- 
pe și drugi de fier gheața 
care începea să se lipească » 
de corpul lui .Sibiriakov-4. 
S>. astfel, spărgătorul deve
nea din nou liber, e drept 
că pentru puțin tfrnp, dar su
ficient pentru un nou asalt. 
Am putea compara întreaga 
pro ed ură cu încercarea oa
menilor dc a scoate un au
tomobil rămas în mijlocul 
zăpezilor, numai că nava nu 
era automobil.

Începînd cu Marea Laptev, 
Arctica s-a arătat din nou 
bună cu noi. Culoarea apei 
era aici tot atit de albastră 
ca și la tropice. Aveam chiar 
posibilitatea să ne bronzăm 
la soarele care nu apunea 
niciodată.

In schimb. Marea Siberiei 
orientale ne-a amintit că ne

aflăm totuși in nordul înde
părtat. în fața navei au în
ceput să apară din nou ban
chize de gheață-.

Se spune că crocodilul mă
soară de la cap la coadă tot 
atât crt de la coadă la cap. 
Nu același lucru se poate 
spune despre lungimea Căii 
maritime de nord. Navigato
rului nu-i este indiferent cum 
să parcurgă această cale :

Cu toate acestea, simțeam 
că ne apropiem de finiș. Ni
mănui nu-i venea sâ creadă 
că in drumul scurt pe care 
il mai aveam in față vom 
avea de înfruntat greutăți 
mai mari decît pe întregul 
traseu parcurs pînă aici. 
Scurta vară arctică se apro
pie de sfîrșit tot așa de re
pede cum se apropia de sfîr
șit și călătoria noastră. Mai

ODISEEA
dinspre est spre vest, sau in
vers. Și aceasta, pentru că in 
sectorul estic iarna sosește 
mult mai devreme, și sezo
nul de navigație se încheie 
mai devreme. Am avut pri
lejul să ne dăm seama per
sonal de aceasta/ Acostând 
lîngă Capul Sevemîi, am a- 
flat de la localnici că toam
na va fi timpurie și că în 
curînd marea va îngheța.

rămîneau aproximativ 150 
km pînă la Strâmtoarea Be
ring. pe unde „Sibiriakov" 
trebuia să treacă in Oceanul 
Pacific, da- frigul devenea 
din ce în ce mai puternic.

Am început sâ ne Jăm 
seama că intr-adevăr trebuia 
să ajungem cit mai repede 
la destinație, dar rre.i-sla nu 
depindea numai de noi. Din 
cauza ghețarilor, am încetau 
sa ne mișcăm noaptea.

A venit apoi ’ ziua unui 
grav accident. S-au rupt trei 
din cele patru palete ale e- 
licei. Pentru a merge mai 
departe pe mare liberă poa
te că ceea ce a rămas de la 
elice ar fi fost suficient, dar 
de învins cu ea gheața nu pu
tea fi vorba. Avțam cu noi 
palete de rezervă, dar nu 
aveam la îndemînă un doc 
unde să putem executa Re
parația. Tdeea salvatoare i-a 
venit șefului expediției, 
Schmidt. Pentru a putea ex
trage din apă elicea trebuia 
să mulăm întreaga încărcă
tură de la pupa la prova și 
să scufundăm aproape în în
tregime partea din față a 
navei. Această scufundare de 
trei metri necesita transpor
tarea unei cantități de 400 
tone de cărbune dinlr-un loc 

, in altul al navei. Operațiu
nea a fost, după părerea mea. 
una din cele mai grele din 
eîte au avut de efectuat 
vreodată exploratorii polari. 
Dar datorită ei. elicea a fost- 
salvată; pen>tru aceasta, insă, 
mecanicii au fost nevoiți să 
lucreze in apa rece ca gheața.

(Va urma)
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• JOI 4 NOIEMBRIE

PROGRAMUL

TV
I

ț LUNI 1 NOIEMBRIE

u-

18,00

18,45

19.00

20.10

• MARȚI 2 NOIEMBRIE

ger-

fete !

de varietăți

MIERCURI 3 NOIEMBRIE

19.10
19.20
19.30
20,00

emisiunii, 
limbo

17,30 Dsehidereo emisiunii. 
Emisiune in limba ma» 
ghioro.

Deschiderea emisiunii.
Fotbal : U.T.A. - Zogle- 
bie Woibrzych (meci re
tur in Cupa U.E.F.A.)

naiului : 
Zamfir.
teatru : „Pu-

PETROȘANI Noiem
brie : Asediul (28—31 oct.); 
Republica : Explozie în munți 
(28—29 oct.); AN1NOASA : 
Și caii se împușcă, nu-i aș 
(28—29 oct.): PETRILA : V;
de altădată (27—29 oct.); LO- 
NE.-\ : Căpitanul Florian (29— 
30 oct.); Minerul: Printre co
linde verzi (28—31 oct.); 
VULCAN : Romeo și Julieta 
(29—31 oct.); LUPENI — Cul
tural : Articolul 420. seriile I 
și II (25—30 oct.); BARBA- 
TENI : Răzbunarea Sfîntului 
(29—31 oct.).

nență de înțelegere și spri
jin atit din partea consiliu
lui popular cit și al părinți
lor copiilor. Faptul că ne des
fășurăm activitatea educațio
nală intr-o grădiniță nouă, 
esle grăitor în acest sens. Cit 
despre părinți, ne-au ajutat 
să punem la punct localul ori 
de cite ori le-am cerut aju
torul. Cu sprijinul lor. 
procurat lustre, iar acum 
tenționăm să 'înnpărăm 
covor și perdeluțe.

— Care este programul 
nic al grădiniței ?

— Acesta diferă după virs- 
tă. Pentru grupa mică, pre
domină jocurile libere, dar 
avem și activități obligatorii, 
bineînțeles de scurtă durată, 
spre a nu plictisi. învățăm

Musafiri
la grupa mica

pa mică. La această grupă 
sint înscriși 45 de copii in
tre 3 și 4 ani.

— Fiind vorba de copii 
mici, aveți o mare respon
sabilitate in educarea lor și 
chiar in formarea caracte
relor,

— Intr-adevăr, misiunea de 
a-i educa nu-i deloc ușoară 
și incumbă multă responsa
bilitate profesională. Sint per
fect conștientă de aceasta. 
De altfel îmi place profesia 
pe care nti-am ales-o.

— Evident că ați avut li
nele greutăți inerente orică
rui început. Absolventă ti- 
nără, ați Jos! repartizată și 
la o grădiniță nouă, unde 
după cite se poate constata 
mai sint încă de retușat mul
te lucruri...

— Adaptarea se face repe
de, cirul îndrăgești profesia 
aleasă, o practici cu pasiune 
și în plus găsești înțelege
re și sprijin. Pot să afirm 
că m-am bucurat in perma-

poezii, cintece și povești.
— Observ că in sala de 

clasă se află dulapul și vi
trinele cu jucării și material 
didactic, vestiarul și chiar 
spălătorul.

— Nu e prea plăcut e a- 
devărat, dar pentru început 
ne descurcăm și așa.

Înainte de a ne despărți 
de cei din grupa mică am 
dorit să ascultăm o poezie. 

'S-au oferit mulți să recite. 
Și Dor el Neag și Valentin 
lliev și o fetiță cu codițe șt 
ochi vioi, negrii ca mura. Am 
reținut citeva versuri spuse 
cu glas cristalin :

Acesta e tata,
Bun și serios
Aceasta este mama,
Exemplu frumos.
Poezia mai vorbea despre 

calitățile surioarei mai mari, 
despre..

Am plecat gîndindu-ne la 
viața' fericită, plină de bu
curii, pe care o trăiesc astăzi 
copiii din patria noastră.

DUMINICA 31 OCTOMBRIE

Deschiderea emisiunii 
Sport și sănătate. 
Matineu duminical pen
tru copii.
Viața soțului.
Oaspeți in sălile de con
cert ale Copitalei.
De strajă patriei. 
Emisiune in limba 
ghiară.
Postmeridian
Fotbol: Universitatea Cluj 

— r.C. Argeș. (Divizie A). 
Mogozin.
Film serial pentru tineret: 
Planeta Gigonților.
Cîntare patriei.
Concurs corol interjude- 
țean.
Hondbal feminin: Româ
nia - R.D.G. (Trofeul 
Co-poli). Transmisiune di
rectă de la Cluj, fn pou
ză. Io orQ 18 55 - 1 001 
de seri.
Telejurnalul de seoro. 
„Reflexe șî reflecții".
Muzică populară cu Irina

16.30 Fotbol : Steouo 
Barcelona (meci retur in 
Cupa cupelor). înregistra
re de la Stadionul .23 
August”.

i S.CO Universal șotron. 
Enciclopedie pentru copii.

18.25 Irogerea Pronoexpres.
18.30 Fotbol : Legio Varșovia 

-Rapid București, (meci 
retur in Cupa U.E.F.A.). 
Transmisiune directă de 
Io Varșovia. In pouză, la 
oro 19,15 : 1 001 de seri.

20,15 Telejurnalul de seară
20.35 Romonio '75.*

Un obiectiv fundamental 
ol Cincinalului : Crește- 
reo eficienței economice.

20.45 Muzică populară interpre
tată de surorile Firceo.

21.00 Tefecinemoteca : LanluL
22.35 Oomeni și fopte.
22.45 Telejurnalul de noapte.

pentru 
săptămîna 

viitoare
Loghin,, Viorica Flintașu 18.30
și Benone Sinulescu.

20.45 Film artistic : Un taxi 18.50
pentru Tobrouk.

22,15 Recitol Mihoela Mihai. 19,10
22.40 Telejurnalul de noopte 19,20

Sport. 19 30

18.00 Deschiderea emisiunii :
..Mult mi-e dragă Dobro- 20,30
gea".

18.15 Scena : Emisiune de in- 20,50
formație și critică teotra- 21,25
lă. 21,30

18,45 Stop-cadru. 22.20
19,15 Publicitate.
19,20 1 001 de seri.
19,30 Telejurnalul de seară - 

Cincinalul in acțiune - 
județul Sălaj.

20,00 Ancheto TV.
Noi, această republică. 
Emisiune de Eugen Mân
drie.

20,45 Avanpremieră.
Film serial : Aghiotantul 
Excelenței Sole (VIII). 
„Steaua fără nume” — 
Floarea din grădina. 
Din țările socioliste. 
Foto-simfonia.
Reportaj primit de la te
leviziunea sovietică. 
Telejurnalul de noopte.

La volon — emisiune pen
tru conducătorii auto. 
Timp si anotimp in agri
cultură.
Pentru sănătatea dv.
1 001 de seri.
Telejurnalul de seară.

20,00 Cincinolul in acțiune - 
județul Olt.

20,10 Reoortaj TV - genezo a 
ll-o.
Voci tinere 1 Muzică 
șaoră.
Pogini de umor. 
Avanpremieră. 
Cadran internațional. 
Recitalul balerinei Alexo 
Mezin'cescu.

22.40 Telejurnalul de noapte.

• VINERI 5 NOIEMBRIE

Deschiderea emisiunii 
Căminul.
Lumea copiilor. Oaspeții 
lui Țăndărică.
In atenția opiniei publice. 
Noile reglementări privind 
încadrarea și promovareo 
in muncă a personolului. 
Tragerea Loto.
1 001 de seri. 
Telejurnalul de seoro. 
Cincinalul in acțiune — 
județul Bistrița-Nosăud. 
Cronica politică internă — 
de Eugen Mondric.

20,25 Cîntă corul studențesc af 
Conservatorului „Ciprion 
Porumbe seu".

20,40 Film artistic : Sarea pă- 
mintului.

22.15 Telejurnolul de noapte.

ADSO
VINERI 29 OCTOMBRIE

Deschiderea emisiunii : 
Revisto literară TV. 
Toate pînzele sus! 
Emisiune pentru pionieri. 
In atenția opiniei publice. 
Noile reglementări privind 
încadrarea și pramovoreo 
in muncă a personolului. 
Publicitate.
1 001 de seri. 
Telejurnalul de seară. 
Cincinalul in ocțiune — 
județul Covasno.
Poi:i la Făgăraș. Pe tra
seul viitoarei magistrale 
care străbate Munții Fă
găraș.
Un virtuos ol 
Gheorghe 
Seoro de reuiru . „i u- 
tereo" de Aurel Mihole 
Spectacol
Telejurnalul de noople.

> SIMBATA 6 NOIEMBRIE

16.15 Deschiderea 
Emisiune in 
monă.

18,00 Bună seara,
Bună seara, băețil

19.15 Publicitate.
19.20 1 001 de seri.
19,30 Telejurnal 1 de sea-d 
20,00 România '75.

Repartizarea onnoniocsă 
a forțelor de producție 
pe teritoriul jării.

20.10 Săplămina inte națională.
20.25 Tele-enciclopedia.
21.20 Tele-divertisment. Dicțio

nar muzical-distroctiz - 
Litera D (doi).

22.20 Telejurnalul de noapte.
22,35 Spectacol festiv consa

crat zilei de 7 Noiembrie 
Transmisiune de Io Mos
cova.

23.05 Romanțe și cinlece de 
petrecere.

preliilindgni; 14.40 Uînlec 
jocuri populare: 15,00 Bule
tin de știri: 15,05 Revista e- 
conomică: 16,00 Radiojurnal;
16.30 Melodii de Florentin 
Delmar; 17,00 Pentru patrie;
17.30 Concert de muzică popu
lară; 18,00 Orele serii; 20.05 
Zece melodii preferate; 20,40 
lnlerpreți ai cintecului popu
lar; 21.00 Revista șlagărelor; 
21,45 Cîntă grupul vocal fot 
ciori Miorița; 22,00 Radio 
jurnal; 22,30 Concert de sea^ 
ră;x 22.55 Moment poetic 
23,00 Concert de seară (con
tinuare); 24.0!) Buletin dc știri; 
0,03—6,00 Estrada nocturnă.

6,00 Mu- 
7.00 Ra- 
microfon. 
9,'Jf) Bu- 
Memoria 

10,00 
Cîn- 
11,00 
Cîn-

PROGRAMUL I : 
zică și 'actualități; 
diojurnal: 8.30 La 
melodia preferată; 
letin de știri; 9.30
pa mî n l u 1 u i rom ăn esc; 
Buletin de știri; 10,05 
tece Și jocuri populare: 
Buletin de știri; 11.25 

patriotice; 12,30 intîlni—
cu melodia populară și 

interpretul preferat; 13,00 
Radiojurnal; 13,27 Cîntecul e

teu 
re.
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Adunarea 
Generală a ONU.

Lucrările Comitetului
pentru problemele politice
NEW YORK. 28 — Corespon

dentul Agcrpres. Constantin 
Alexandroaie, transmite : Co
mitetul pentru probleme poli
tice al Adunării Generale a 
O.N.U. și-a reluat lucrările a~ 
supra primului punct al agen
dei sale — „Transpunerea în 
viață a Declarației cu privire 
la Întărirea securității interna
ționale".

Declarația, reafirmă valabili
tatea universală și necondițio
nată a scopurilor și principiilor 
Cartei ONU., obligația sta
telor de a respecta suverani
tatea altor state, de a se abți
ne de la orice acțiuni cârc ar 
impieta asupra unității națio
nale și integrității teritoriale 
ale altor târî. Totodată, ea su
bliniază obligația statelor de 
a se abține de la amenințarea 
cu forța sau folosirea ei și dc 
a reglementa diferendele in
ternaționale pc calea tratati
velor.

Reprezentantul bulgar G. 
Grozev, a evidențiat în inter
venția sa sprijinirea de către 
R. P. Bulgaria a eforturilor 
pentru transformarea Balcani
lor într-o regiune a păcii și 
cooperării, precum și contribu
ția statelor socialiste la acțiu
nile menite să promoveze îm
bunătățirea climatului european 
șl internațional. El a subliniat, 
tn context, necesitatea întruni
rii cit mai devreme posibil a

Dezbaterile din Comitetul 
pentru problemele sociale 

și umanitare
NE»V YORK 28. — Corespon

dentul Agerpres. C. Alexan
dras ie, transmite i Comitetul 
pentru problemele sociale și u- 
manitare al Adunării Generale 
a O.N.U., și-a concentrat aten
ția asupra punctului intitulat 
„Eliminarea tuturor formelor 
dc discriminare rasială". Dez
baterile au ca punct de por
nire up raport al O.N.U., vi- 
zind aplicarea declarației Na
țiunilor Unite cu privire la eli
minarea tuturor formelor de 
discriminare rasială — adopta
tă în unanimitate de plenara 
adunării generale în anul 1963, 
Un studiu privitor la discrimi
narea rasială, diverse docu
mente ale secretarului general 
pe această temă, precum și un 
raport referitor Ia politica de 
apartheid.

Aceste documente reprezintă 
importante capele de acuzare 
a guvernelor Republicii Sud- 
Africane și Rhodesiei, care au 
făcut din practicile discrimi
nării rasiale politică de stat. 
Totodată, sînt dezvăluite atro
citățile comise de colonialiștii 
portughezi în războaiele duse 
împotriva popoarelor' din An
gola Mozambic și Guineea 
Bissau.

Discriminarea rasială, și în 
special apartheidul, sublinia de
legatul României, Gheorghe 
Ținea, trebuie condamnate cu 
vehemență, întrucît ele repre
zintă încălcări brutale ale irep- 
tului omului, obstacole în calea 
edificării unor relații priete-

----<---
PARIS

Conferința 
cvadripartită 
în problema 
Vietnamului 

în impas
PARIS 28 (Agerpres). — Joi, 

a avut loc în capitala Franței 
cea de-a 134-a ședință a con
ferinței cvadripartite în proble
ma Vietnamului.

Nguyen Van Thien, adjunctul 
șefului delegației Guvernului 
Revoluționar Provizoriu al Re
publicii Vietnamului de Sud. 
a subliniat că Administrația a- 
mericană, prelungind și extin- 
zind războiul prin politica de 
„vietnamizare", blochează. și 
mai mult conferința de la Pa
ris. Prin refuzul de a răspunde 
serios propunerii de pace în 
șapte puncte a G.R.P., a spus 
Nguyen Van Thien, Adminis
trația provoacă pierderi umane 
și materiale crescînde poporu
lui american.

Din partea delegației guver
nului R. D. Vietnam, Nguyen 
Minh Vy s-a referit la inten
sificarea acțiunilor de protest 
împotriva războiului dus de 
6.U.A. în Vietnam, la cererile 
tot mai insistente privind re
tragerea rapidă a tuturor tru
pelor americane din Vietnamul 
de sud, la sprijinul crescînd de 
care se bucură lupta popoare
lor din Indochina, precum și 
inițiativa de pace în șâț>ie 
puncte a Guvernului Revolu
ționar Provizoriu al Republicii 
Vietnamului de Sud. El a ce
rut părții americane să răspun
dă serios la oferta de pace a 
G.R.P., pentru a scoate din im
pas conferința de Ia Paris.

Conferinței pentru securitate și 
cooperare europeană, în cadru.’ 
căreia s-ar putea edifica noi 
și durabile relații intre statele 
acestui continent, bazate pe c- 
gaiitaten în drepturi, respec
tarea suveranității și integri
tății teritoriale.

Reprezentantul Indoneziei, 
Mohammed Padmadisnstra, a 
relevat interdependența indiso
lubilă dintre securitatea inter
națională și dezarmarea gene
rală și totală, asigurarea dez
voltării economice și sociale 
a statelor rămase în urmă, Is- 
chidarea totală u ultimelor bas
tioane ale sistemului colonial.

Edouard Gorra, reprezentan
tul Libanului, a declarat că 
țara este nemulțumită de 
.rezultatele minime obținute în 
cadrul tratativelor dc dezarma
re de pînă acum*. El a cerul 
urgentarea concentrării efortu
rilor pent rd a se ajunge la re
zultate concrete pe linia dis
trugerii stocurilor de arme, 
controlului și limitării produc
ției de mijloace de ucidere în 
masă și interzicerii folosirii 

acestora.
Reprezentantul Egiptului, Ah

med Osman, a cerut să se pu
nă capăt ocupării teritoriilor 
arabe de către Israel. El a so
licitat Organizația Națiunilor 
Unite să adopte măsuri eficien
te pentru lichidarea focarelor 
dc încordare și conflicte.

nești intre toate popoarele lu
mii.

Solidar cu toate popoarele ca
re se ridică pentru scuturarea 
jugului străin. împotriva colo
nialismului și neocolonialismu- 
lui. poporul român susține cu 
căldură lupta dusă de popoa
rele Angolei, Mozambicului, 
Guineei-Bissau și Namibiei pen
tru cucerirea independenței na
ționale și condamnă în modul 
cel mai hotărît politica de a-, 
partheid și practicile rasiste 
promovate de regimurile mino
ritare din Republica Sud Afri
cană și Rhodesia, exploatarea 
colonială a popoarelor din a- 
ceste teritorii.

Opinia publică mondială se manifestă tot mai vehement 
împotriva războiului dus de S.U.A. în Indochina. Recent, 
zeci de mii de cetățeni americani au participat la o campa
nie de protest împotriva agresiunii din Indochina.

In foto : Aspect de la un miting de protest împotriva 
războiului din Indochina, care a avut loc la Washington.

Luptele din Vietnamul de sud, 
Laos și Cambodgia

VIETNAMUL DE SUD 28 (A- 
gerpres). — După cum relatea
ză agenția Eliberarea, în cursul 
operațiunilor militare desfășu
rate între 10 și 20 octombrie 
a. c., în provincia Mj Tho din 
Vietnamul de sud, forțe ale 
Frontului Național de Elibera
re au atacat peste 40 de punc
te întărite ale trupelor ameri- 
cano-saigoneze, scoțînd din lup
tă aproape 300 de militari ina
mici. dintre care 55 de soldați 
și ofițeri americani.

Potrivit unor statistici preli
minare, în cursul luptelor care 
au avut loc între 20 septembrie 
— 20 octombrie a. c., în zona 
situată la nord-vest de Saigon, 
forțele patriotice din provincia 
Tay Ninh au scos din luptă 
peste 2 200 militari ai inami
cului, provocând grele pierderi 
grupului tactic nr. 50 ameri
ca no-saigonez. In aceeași peri
oadă, unități ale F.N.E. au dis
trus 145 vehicule militare, 34 
tunuri și mortiere de mare ca
libru, aproape 300 de cazemate 
și puncte întărite ale inamicu
lui, mai multe depozite de car
buranți și muniții, au fost do- 
borite 3! de avioane și captu

Cmniinicat privind vizita 
lui Henry Kissinger la Pekin
PEKIN 28 (Agerpres). — In 

urma vizitei efectuate la Pekin 
ele Henry Kissinger, agenția 
China Nouă a dat publicității 
următorul comunicat i „Premie
rul Ciu En-lai și Horny Kissin
ger, consilierul președintelui 
Nixon în problemele securită
ții, au purtat convorbiri de la

„ACORDUL DE LA LIMA"
LIMA 28. — Trimisul spe 

cial Agerpres, Eugen Pop, 
transmite : In capitala peruană 
au luat sfîrșit lucrările celei 
de-a 12-a sesiuni a Comisiei 
speciale de coordonare latino- 
americane (C.E.C.L.A.) desfășu
rate la nivel ministerial. Parlici- 
panții au adoptat „Acordul de la 
Lima* — document final — e- 
laborat. în prealabil, de o reu
niune a experților din țările 
membre sub numele de „Con
sensul de la Lima*.

„Acordul de la Lima" face 
o legătură organică între dezar
mare și dezvoltare și expune 
pozițiile țârilor participante în 
marile probleme ale luptei 
pentru accelerarea dezvoltării. 
Primele două capitole sînt con
sacrate dreptului la dezvolta
re și suveranității asupra re
surselor naturale. „Dezvoltarea 
economică, se arată în Acord; 
este atît o datorie, cît și un 
drept. Țările în curs de dez
voltare se angajează solemn 
să-și mobilizeze toate eforturile 
pentru schimbarea structurilor, 
cu scopul de a asigura progre
sul economic și bunăstarea po
poarelor lor*.

Articolul II prevede că „ori
ce măsură sau presiune ex
ternă, cu caracter politic sau 
economic, care afectează exer
citarea plenară a dreptului su
veran al fiecărei țări de a dis
pune de resursele sale natu
rale în folosul dezvoltării e- 
conomice și al bunăstării po
porului sau, violează principiul 
liberei determinări a popoare
lor Și al nonintervenției, re- 
cun «'"te prin Cațja Națiuni

rate mari cantități de arme și 
alte mijloace tehnice de luptă.

★

XIENG KUANG 28 (Ager
pres). — Potrivit informațiilor 
furnizate de postul de radio 
Pathet Lao, forțele patriotice și 
populația din provincia Xieng 
Kuang și din regiunea platou
lui Boloven din Laos au dobo- 
rît, în cursul operațiunilor mi
litare recente, 7 avioane apar- 
ținînd forțelor aeriene ale S.U.A.

★

PNOM PENH 28 (Agerpres) 
— La 27 octombrie, forțele pa
triotice cambodgiene au reușit 
din nou să întrerupă traficul 
pe șoseaua nr. 6, într-un punct 
situat la 54 km nord-est dc 
Pnom Penh. Ca o consecință 
directă a acestui nou succes în
registrat de patrioții cambod- 
gieni, trupele regimului mario
netă, de la Pnom Penh, dis
locate în această zonă, au fost 
complet izolate, aprovizionarea 
lor cu hrană și muniții râmî- 
nînd să fie efectuată exclusiv 
pe calea aerului.

20 la 26 octombrie 1971, in ve
derea stabilir ii unor aranjamen
te concrete pentru vizita în> 
China a președintelui Nixpn. 
Pregătirile se desfășoară bine. 
Se așteaptă ca în viitorul a- 
propiat să fie dat publicității 
un nou comunicat, privind vi 
zi ta președintelui Nixon în 
China*.

lor Unite, și constituie o agre
siune economică împotriva tă
rii afectate*.

In cuvintarea rostită cu prilejul 
închiderii sesiunii (C.E.C.L.A.), 
ministrul de externe peruan, 
Mercado Jarrin, a declarat bă, 
„prin natura sa, Acordul de 
la Lima constituie o piatră de 
hotar în pozițiile pe care le-au 
susținut pînă acum țările în 
curs de dezvoltare". La rîndul 
său, ministrul de externe bra
zilian, Mario Gibson Barbosa, 
a subliniat faptul că ..progre
sul economic și social este, astă
zi, mai mult decît o legitimă 
aspirație a țărilor în curs de 
dezvoltare, este o datorie de 
neamînat care — pentru a fi 
îndeplinită — necesită recunoaș
terea unor principii ca cele 
încorporate în „Acordul de la 
Lima*.

Tot joi, la Lima s-a deschis, 
sub președinția .ministrului de 
externe al Algeriei, Abdelaziz 
Bouteflika, cea de-a doua reu
niune ministerială a „grupului 
celor 77", care reunește repre
zentanții a 95 de țări în curs 
de dezvoltare, membre ale 
O.N.U., din America Latină, 
Africa și Asia, precum și ob
servatori și specialiști ai unor 
organizații internaționale.

La lucrări participă, pentru 
prima dată, o delegație din 
Cuba, admisă, de curînd, ca 
membru cu drepturi depline în 
..grupul celor 77".

Dezbaterile' celei de-a doua 
reuniuni a „grupului celor 77" 
urmează să se încheie la 6 
noiembrie a- c.

La Alger a 
fost semnat

Al doilea acord 
pe termen lung 
dintre Algeria 

și R. P. Chineză
ALGER 28. — Corespon

dentul Agerpres, Constantin 
Benga, transmite : La Alger, 
a fost semnat cel de-aj doi
lea acord comercial pe ter
men lung dintre Algeria și 
R. P. Chineză. Documentul 
a fost semnat din partea al
geriană de Layachi Yaker, 
ministrul comerțului, iar din 
partea chineză de Pai Sian- 
kuo, ministrul comerțului < x- 
terior, care a făcut o vizită 
oficială în această țară.

Acordul prevede o creștere 
substanțială a schimburi or 
de mărfuri dintre cele două 
părți, atingînd anual un vo
lum de 140—180 milioane di
nari, în ambele sensuri.

In cursul vizitei sale în Al
geria, ministrul comerțului 
exterior al R. P. Chineze.,,a 
fost primit de președintele 
Houari Boumediene și de 
Kaid Ahmed, membru al Con
siliului Revoluției, responsa
bilul aparatului de partid al 
F.L.N.

Ample 
mișcări 

greviste 
în S.U.A.
WASHINGTON 28 (Ager

pres) — In Statele Unite con
tinuă greva celor 100 000 de 
mineri, declanșată la 1 oc
tombrie. Sindicatele au anun
țat că muncitorii nu vor re
lua lucrul decît după satis
facerea revendicărilor formu
late. Greva afectează 20 de 
state americane.

Pe dp altă parte, refuză în 
continuare să reia lucrul 
27 000 de docheri de pe coas
tele răsăritene, deși în acest 
sector există posibilitatea ca 
Administrația să invoce din 
nou legea Taft-Hartley, apli
cată, după cum se știe, pen
tru a impune încetarea gre
vei docherilor de pe coastele 
vestice.

Se afilă, de asemenea, în 
grevă, lucrătorii companiei 
„American Telephone and 
Telegraph", care au încetat 
lucrul în urmă cu 16 săptă- 
mîni. In sprijinul revendică
rilor lor, cîteva sute de gre
viști au participat, miercuri 
seara, la o demonstrație în 
fața sediului din New York 
al firmei.

® Aproape 300 000 de învă
țători și profesori argentinieni 
din provinciile Santa Fe și Ar
gentina au declarat o grevă, 
de 48 de ore, în semn de pro
test față de măsurile adoptate 
de guvern în domeniul educa
ției și instrucției școlare.

® Un purtător de cuvînt al 
Departamentului justiției din 
Berlinul occidental a anunțat 
că poliția a arestat miercuri pe 
Werner Best, fost înalt func
ționar a] Gestapoului. El este 
acuzat de a fi ordonat execu
tarea a 11 083 persoane în 
timpul celui de-ai doilea răz
boi mondial, în perioada din
tre septembrie 1939 și iunie 
1940.

In anul 1948, Best a fost con
damnat la moarte de către un 
tribunal danez pentru crime de 
război, dar după cîtva timp a 
'‘ost amnistiat.

# Primul ministru al Irlan
dei de Nord, Brian Faulkner, 
a numit miercuri pe Gerard 
News ministru de stat în cabi
netul său. Gerard News este 
primul membru a] comunității? 
catolice care face parte din 
guvernul condus de Brian 
Faulkner.

• In arhipelagul Noile I-Ie- 
bride, din sudul Oceanului Pa
cific, a fost semnalat un pu
ternic cutremur — a anunțat 
Centrul național pentru miș
cări seismice din S.U.A.

Acest seism a provocat seri- 
.oase pagube materiale.
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The Christian Science Monitor:

„Europa occidentală - la orizont recesiunea ?“
Știrile provenite din Europa 

occidentală și Canada privind 
agravarea șomajului și reduce
rea ritmului de creștere eco
nomică demonstrează că o re
cesiune majoră în lumea occi
dentală este foarte posibilă. 
Intr-un moment în care siste
mul monetar al Occidentului 
se află într-o situație labilă, 
iar comerțul interoccidental es
te serios afectat de recentele 
măsuri protecționiste ale Wa
shingtonului, o anumită înce
tinire a ritmului dezvoltării e- 
conomice în aceste țări nu tre
buie să surprindă.

Era de așteptat ca efectele 
instituirii suprataxei de 10 la 
sută la majoritatea importurilor 
.și ale eliberării dolarului de 
legăturile sale cu aurul să o- 
blige pe partenerii comerciali 
ai Statelor Unite la o anumită 
reducere a activității lor eco
nomice. Ceea ce s-a și întîm- 
plat, Administrația dorind exact

Burundi este o tară africană, cu o suprafață de 27 800 km2 și o populație dc 3,5 mi
lioane locuitori. Colonie germană intre 1885- 1920, apoi sub dominație belgiană, la 1 iulie 
1962, devine regat independent, sub denumirea de Burundi. In 1966 arc loc o revoluție, in 
urina căreia, la 29 noiembrie 1966 monarhia este abolită, fiind înlocuită cu regimul repu
blican. Anul acesta, la 29 noiembrie, Republica Burundi sărbătorește 5 ani.

In foto: I’iața Independenței din capilala Burundi — Bujumbura.

Convorbiri Vaisio
£eskinen*iJan Marko

PRAGA 28 (Agerpres). — 
Ministrul afacerilor externe 
al Finlandei, Vair.o Leskînen. 
care se află într-o vizită ofi
cială în Cehoslovacia, a avut 
miercuri și joi convorbiri cu 
omologul său cehoslovac. Jan 
Marko. O deosebită atenție a 

® La Tripoli au început con
vorbirile dintre președintele 
Republicii Arabe a Egiptului, 
Anwar Sadat, și președintele 
Consiliului Comandamentului 
Revoluției din Libia, Moamer 
El Geddafi. Convorbirile sînt 
consacrate unui schimb de pă
reri privind evoluția situației 
din Orientul Apropiat.

Un puternic incendiu a 
izbucnit joi dimneața la Opera 
din Cairo, anunță agenția M.E.N. 
Flăcările, care s-au extins cu 
repeziciune, au afectat între
gul corp al clădirii. Cauzele in
cendiului nu sînt cunoscute. 
Echipe de pompieri, din toate 
districtele capitalei egiptene, au 
fost aduse de urgență pentru a 
stinge incendiul.

Construcția clădirii operei 
din Cairo a fost terminată în 
anul 1869.

@ Ministrul venezuelean al 
educației naționale, Enrique 
Perez Olivares, a anunțat- că 
guvernul a hotărît închiderea 
tuturor școlilor secundare din 
țară pînă |a 3 noiembrie a. c., 
ca urmare a incidentelor care 
a.u avut loc în această săptă- 
mînă între studenți și pir’tie 
în cursul cărora un elev a 
fost ucis și mai mulți răniți.

© Un avion de tipul Star- 
fi.ghter, aparținînd forțelor ae
riene canadiene staționate în 
Republica Federală a Germa
niei, s-a prăbușit miercuri în 
apropiere de Saarbrucken. 
Membrii echipajului s-au sal
vat catapultîndu-se.

© La Paris a fost semnat 
un contract cu privire la ela
borarea de către firma france
ză „Renault" a proiectului pen
tru producția motoarelor Die
sel la Uzina sovietică de auto
mobile de pe rîul Kama — 
transmite agenția T.A.S.S. Con
tractul, încheiat cu organizația 
unională „Avtopromimport", pre 
vede participarea firmei „Re
nault" la montarea, reglarea, 
darea în funcțiune a utilajului.
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acest lucru. Intr-adevăr, supra
taxa nu a fost și nu este decît 
„un instrument dc negociere4, 
cu ajutorul căruia Casa Albă 
a intenționat să obțină conce
sii în domeniul comercial și în 
cel al programelor militare. în 

Din presa străină

vedera soluționării cu ajutorul 
partenerilor a problemei defi
citului în continuă creștere al 
balanței de plăți.

Evident, rata de 7,2 la sută 
a șomajului în Canada, scăde
rea cu 11 la sulă a producției 
sau reducerile producției de 
oțel în Germania federală sau 
reducerile producției de automo
bile italiene nu pot fi atribuite 
exclusiv acțiunilor protecționis- 
te ameri re. Numeroși indici 

fost acordată de către cei doi 
miniștri problemelor securității 
și cooperării în Europa, sferă 
de interes primordial nu nu
mai pentru popoarele celor do
uă țări, dar și pentru cele ale 
tuturor “statelor europene, re
latează agenția »CTK.

precum și la organizarea pro
ducției motoarelor.

Potrivit contractului, preci
zează agenția T.A.S.S., „Rena
ult" va atrage în construirea 
uzinei de automobile de pe 
Kama și alte firme franceze.

©■ Minerii din Oviedo (Astu- 
ria), au intrat în cea de-a 27-a 
zi de grevă, înfruntînd presi
unile patronatului și ale auto
rităților. Greviștii cer îmbună
tățirea condițiilor de muncă și 
trai.

© Agenția TASS anunță că 
.Leonid Brejnev, secretar gene
ral al C. C. al P.C.U.S., va fa
ce', la sfîrșitul lunii octombrie, 
o vizită de prietenie în Repu
blica Democrată Germană.

© Regimul militar paragua-- 
yan a decretat din nou sta
re de asediu în capitală și în 
departamentele, centrale Itapua 
și Alto Parana, informează a- 
genția Prensa Latina. De alt
fel, Paraguayul se află într-o 
permanentă stare de asediu, 
de la lovitura militară din 
1954 a generalului Stroessner.

• Ca urmare a marilor dis
trugeri provocate de taifunul 
„Hester* pe coasta regiunii 
Trung Bo din Vietnamul de 
sud, organele locale ale gu
vernului Revoluționar Provizo
riu și ale Frontului Național 
de Eliberare au luat hotărîrea 
să aloce suma de 100 milioane 
de piaștri pentru ajutorarea 
victimelor din zonele sinistrate 
— anunță agenția „Eliberarea"

• A încetat din viață, după 
o boală grea și îndelungată, 
Boleslaw Ruminski, vicepreșe
dinte al Consiliului de Stat al 
R. P. Polone, membru al Co
mitetului Central al P.M.U.P.. 
relatează agenția PAP

Necrologul, semnat de Biroul 
Politic al C.C. al P.M.U.P.. re
levă că Boleslaw Ruminski a 
fost un comunist polonez mar
cant, animat de un patriotism 
fierbinte, un militant al miș
cării revoluționa'-» n»'»neze și 
un eminent om de stat.
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economici conturaseră un de
clin în economia vest-europea- 
nă cu mult înainte de anun- 
țul-surpriză privind măsurile 
protecționiste. Inițial, econo
miștii vest-europeni au apre
ciat că acest declin va fi de 

scurtă durată. Acum însă, pă
rerea generală este că acțiunile 
protecționiste americane ar pu
tea foarte bine antrena o si
tuat :e mult mai gravă. Comi
sia Pieței comune consideră că 
efectul combinat al suprataxei, 
al reevaluării monedelor vest- 
europene și al avantajelor po 
care le vor avea companiile 
americane prin aprobarea de 
către Congres a legii privind 
reducerea impozitelor in ci/ul

CUBA

Schimbul de păreri 
dintre Fidel Castro 
și Alexei Kosîghin

HAVANA 28 (Agerpres). — 
La Palatul Revoluției din Ha
vana au avut loc convorbiri 
între Fidel Castro, prim-secre- 
tar al C. C. al Partidului Co-
munist din Cuba, primul minis
tru al Guvernului revoluționar, 
și Alexei Kosîghin, membru 
al Biroului Politic al C. C. al 
P.C.U.S., președintele Consiliu- 
mi de Miniștri al U.R.S.S. Cu 
acest prilej, transmite agenția 
TASS, s-a procedat la un schimb 
de păreri în probleme privind 
dezvoltarea cooperării multi
laterale dintre Cuba și Uniu
nea Sovietică și a fost abordat 
un larg cerc de probleme inter
naționale care interesează ce
le două părți.

Totodată, la Havana a avut 
loc un miting, la care au luat 
cuvin tui Alexei Kosîghin ș! 
Fide] Castro.

-------------------

Generalizarea 
învățămîntului 

în Algeria
ALGER 28 — Coresponden

tul Agerpres, Constantin Ben
ga. transmite : In anii inde
pendenței, în Algeria au fost 
adoptate măsuri hotărîte pen
tru eliminarea uneia din cele 
mai grele moșteniri coloniale i 
analfabetismul. In vederea 
combaterii acestui anacronism 
guvernul algerian a trecut la 
generalizarea învățămîntului, 
imprimînd, totodată, un ritm 
susținut construcțiilor școlare și 
asigurînd dotarea acestora cu 
echipamentul necesar. Pentra 
■-mul în curs, au fost date în 
folosință 4 570 noi săli de cla
să, cu peste 500 mai mult decît 
se prevăzuse. împreună c« 
construcțiile deja existente, a- 
cestea au permis unui număr 
de peste 2 milioane de copii 
să meargă la școli la începu
tul acestui an de învățămînt. 
Anul acesia. în învățămînt ul 
secundar sînt cuprinși 225 000 
de elevi, față de 183 000. cîțl 
existau în anul școlar 1970- 
1971. In același timp, numărul 
studenților a ajuns la 13 000.
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investițiilor cap’tale va constat 
în cele din urmă în sporirea 
cu 25 la sută a barierelor va
male aflate în fața importurilor 
din Europa occidentală.

Elocventă pentru efectul tu
turor acestor factori asupra 
consumatorului american a fosl 
majorarea cu 6,8 la sută a pre
țului popularei mașini „V’ >'ks- 
wagen*, care este acum mal 
mare decît prețurile miniauto- 
mobilelor produse de firmele 
americane. De altfel, com. a 
japoneză „Nissan* a anunțai, 
la rîndul său. o sporire a pre
țului automobilului ..Datsun’, 
din aceeași categorie.

Se impune, așadar, ca Statele 
Unite să-revină cît mai cu-, 
rînd posibil Ia politica unui' 
comerț deschis și să treacă îm
preună cu partenerii lor occl-» 
denlali, la elaborarea unui nou 
sistem monetar.
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